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[ Çekler Lehlerin de taleblerini kabul ettiler J 
Lehler bugiin Teşen şehrine giriyorlar 
Çemberlayn Alman - İngiliz 
beyannamesini arkadaşlarına 

danışmadan imzalamış 
• 
Ingiliz bahriye nazırı istifa etti 

ls~jf~ eden nazır Çemberlaynin takib ettiği harici siyasete taraftar olmadığını 
bıldırdi. lşci ve Liberal partileri liderleri de tutulan yolu şiddetle tenkid ettiler 

----
Çemberlayn Mussolini ile Südet romtakasmda 

de ayrıca görüşecek Alman idaresi 
Fransızlar, Münihte imza edilen beyanname Fransız
Sovyet paktının sona ermesini intac edebilir diyorlar 

Londra 1 (Husust) - Çemberlaynin 
takib ettilll harict siyasete taraftar ol -
mıyan bahriye nazırı Duf Kupper bugün 
istifasını vermiştir. 

Bu münasebetle ba§Vekile yazdı~ rnek 
tubda, Duf Kupper ezcümle §Öyle de -
mcktedir: 

c- En büyük bir zaferi kazandığınız m
rada sizden ayrılmak mecburiyetinde kal
dıaımdan dolayı derin bir teesstır duy -
maktayım. 

Takib ettiğiniz ve bundan sonra da ta
kib edeceğiniz aşikft.r olan harici siyaseti
niie karşı muhalif o14u~mu bir çok ve
sUelerle size anlatmışımdır. İlk fırsatta 
Avam karnarasında da bu muhalefetin ao
beblerlni izah edeceğim. 

Bana karşı şimdiye kadal.' göstermit ol
duiJunuz ltimattan dolayı teşekkür eder 
t==- (Devamı lJ inci BcıJJfcıda) latiftı eden ncuır Dul Kupper 

'Pazarlıksız satışın ilk 
gününe aid intıbalar 

Don, eski itiyadın aksine olarak, bazı muşteriler 
sat1cllar1 kand1rmağa uğraşidar 

~Üşteriler rasında " Kolayı var. Ben pardesüyü 20 
hr~ya al~ış. olayım, fakat size 18 lirayı peşinen vere
Yım.. İkı hra da borcum kalsın,, diyenler oluyordu 

önünde fiat etiket lerini tedkik eden meraklılar 

" me~eketimlzde 1 itibarile zararlı olan aakim bir itiyaam 
kol·Ieşmış bulunan tedricen tasfiyesini istlhdaf etmektedJr. 

bem de ahlAki neticeleri ( Deveımı ll inci scıvfcıdcıJ 

teessüs ediyor 
Egger şehri şimdiden 
Almanlara terkedildi 

Egger şehri hududundeıki lcvhada Çek 
liMnile Egger isminin ıtlimni§ olduğu 

görillüyor 
(Yazuı ll Inci sayfada) 

Çek Cumhurreisi 
istifa m1 ediyor? 

Berlin 1 (A.A.) - Berlindeki Çek me
hafilinde zannedildilfne göre, Çekoslo -

(Devamı 3 ncü sayfada) 

.................. ·-··········-··························· .. 
"Son Posta" da 

güzel ve düşündürücü 
bir anket 

25 Yil sonraki 
Türkiyeyi 

bize anlat1n1z! 
Prole•örler, diplomcıtlar, dolı -
torlar, gcızetecil.,-, mucıllimler, 
mühendulu ve diğer münevver· 

ler cevab veriyorlar. 

(Bugün 9 uncu sayfam1zda) 

Lehistana verilecek 
----------------------------------------
arazi on gün içinde 

teslim edilecek 
Dün Varşovada bir tebliğ neşredildl 

Çekoslovakgada ordu hizmetinde 
bulunan Polongalılar terhis edileceA 

LEBIS'FAN 
.•. 

Lehlerin i§gal edcıcekleri araziyi gösteren harita 

Prag ı (Hususi) - Bu sabah Benefin tarafından tam tahliyesi 10 teşrinıevvele 
rlyasetinde toplanmış olan kabine, Polon- kadar ikmal edilecektir. 
ya _ Çek hududunda klin Tefen şehrinin V artovada bir tebliğ nqredildi 
tahliyesi hakkında Varşova hükOmeti Varşova 1 (A.A.) - Bugiln akşam Ü· 

. . zeri neşredilen resmt bir tebli~de, Çe · 
tarafından tevdi edilen notayı tedkik eıt- koslovak hükUmetinin Çekoslovakyadaki 
tıkten sonra, rnuvafakat cevabı ver • Teschen mıntakası hakkında Polonyımm 
mi§tir. verdili notayı tamamile kabul ettiği, 

Yarın saat 14 de Polanya askerleri Te- mezldh- mıntakanın iki leşrinievvel saat 
tene girecek ve şehrin, Çek makamları (Devamı 3 üncü sayfada) 

ÇOcuklar arasında çok 
garib iki hadise 

Kan güden Macera filmi 
iki bacakstı. mukallidlerl 

Biri diğerinin Uzerine bıçakla 
hUcum etti, gUç kurtardiiar 

· !stanbul müd -
deiumumiU~, dün 
kan gü<ien iki ço -
cuk arasında vu -

ku bulınut bir M· 
dlsenin, tahkikatı
na el koymuştur. 

İki aile arasın -
daki eski bir hu -
sumetin çocukla -
rına intikali ile 
adliyeye akseden Nezih.,. 

Tabanca patladı ve kurşun 
çocuğun gözüne sapiandi 

Dün Tarlabaşında feci bir kaza olımış, 
16 yaşında bir çocuk arkadaşınm ka -
zsen pathyan tabaneası ile ba§ından vu
rulmak mretile yaralanmlfhr. 

On altı yaşlarında bulunan mecruh Ta
riko, evvelki ak§am 'farlabaşında Fındık 
soka~ 2 numaralı evde oturan ar -
kadllfl 16 yaşında Jozefln evine gltıni§ -
tir. İki arkadaş bir müddet §Uradan bu
radan konu§tuktan sonra (sinema oyu -
nu) oynama~a karar vermişler ve Jozef 

(Devamı 11 inci sayfada) 

~~·······················································-... bu hAdisenin, tafsiltıtı şudur: : 
Avrupa Ticaret 

Mahkemesinin ilanı 
Y cıun: Ercümend Ekrem T alu 
V.stadın bu çok güzel yazısını bugün 
(Sözün Kısası) Biltuuunc!a okuyunuz: 

Bundan 12 sene evvel. 1stanbulda feci 1 
bir cinayet işlenmiş, Cevdet isminde bi- : 
ri, kendi ailesi efradından olan Osmanı ı· 
bir iğbirardan dolayı öldürmüştür. U -
zun müddet A~ırceza mahkemesine de - ~· 
vam eden ve matbuatta akialer bırakan • 

(Devamı ll tnct ıcıtJfa.dt:ı) \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 



Z Sayfa 

-····-
Avrupa buhranı 
Ve Balkanlar 
~ Yazan: Muldttla .,._ 

* Bu tavır, Balkan memleketlerinin bu-

SON POSTıt 

Resimli Makaleı =Hem kuvvet, hem hak .. = 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Vazifesi dolayıaile uzun müddet Londrada yaşamış olan 

bir arkadapmiZ geçenlerde memlekete dönmüştü. Artık 

burada kalnca~ Için ilk işi bir apartırnan aramak oldu. Dün 
bize gelm;§ti, fU hikAyeyi anlattı: 

- Üç be§ ay evvel bir gün Londranın mqhur Re~ent 
Street caddesinden geçlyordum, gözüm bir mobüyeci ma-
lazasının cameklnına ru,ti, baktım camekAn;ı pırli, pırıl 

bir büfe koyınuJlar, özerine de kalın bir musluktan gelen 
kaynar suyu açıvermit1er, bir kenarda küçük bir etiket 
Uzerine: 

ISTER INA N, 

- Bu kaynar su 24 saattenberi akıyor, fakat büfe bo -
zulmanuştır, cümlesini yazmı§lar-

Merak edip sordum, bir Dressuvarı, 6 ıİıaruken sandal -
yesi, bir tekerlekli çay arabasilt birlikte fiatı blzlm para
mızla 421 lira.. 
İstanbulda spartımanı güçhalle bulmuıtuk, sıra d6şcm -

mesine gelml,tJ. Bir mobUyeci düklnmda vattne Lan -
drada görmU, o1duAum yemek odası takımının aynlnl gm
düm, tabı.t onun metanetinl haiz deJU, ~Ine de 11cak 
su akmıyor, amma gene ho§UliUl aitti, alacak oldum: 

- ]250 llra istediler. 

ISTER INANMAl 

Birinciteşrin 2 

Sözün Kısası 
-····-

Netice/ 

Cu sütunda her gün munta.zamaıı 
çıkacak birden on sekize kadar nwna• 
rab resimleri kesi,p saklaymız. 1\füsa .. 
baka ·faydalı, eğlenccll, ve kolaydır. 
Hal §eklinl SU!l resim çıktıp .UU Ui:a: 
edec if.s. 

DIKKATI--"""' 
Resimlerden eksikleri olanlar, gt\

nü geçmiş gazeteleri idarehanemiz
den ayni fiatla tedarik etm.ek aureUl.e 
resimleri tamamlıyabillrler. 



Harb tehlikesi atiatiidiktan sonra 
Çemberlayn. torbalar 
do usu mektub alıyor 

Çekoslovakya 
harici siyasetini 
değiştiriyor mu? 

Prag ı (A.A.) - Çekoıılovak matbuatı 

resmi beyanattan ayrıca muhtelif teşek
küllerin de beyannamelerini neşretmek -
tedir. 

Bütün bunlarda büyük demokrat dev -
Londra 1 (A.A.} _Dünyanın her dan sonra Hitler istasyondan çıkarken Jetlerinin statükoyu muhafaza için E:'l -

1~afında BaşvekMetin to numaralı d.a- halk büyük bir heyecanla kendisini al- lerinden g~leni yapmamış olduklanndan 
i adresine sayısu telgraflarla tM _ kıf1amıştır· dolayı ~erın bir inldsan hayali ifade et-

lar dolusu mektublar yağmak:ta ve Bulgu ricalinin tebrikleri mektedır. 
berlayn ile .reflkruıı binlerce kifi Sofya 1 (A.A) _ Bir çok Bulgar Cesko Slov gazetesi diyor ki: 

rafından tebıik edilmektedir. rlcalt ve bilhassa bütün eski Ba§vekil- cŞunu anlamamız lazımdır ki, ancak, 

Hitler Beriinde muazzam tezahüratla kar§ılandı, iki 
Südetli büyük bir gfil demeti takdim ettiler 

Çemberlayn'in :refikasına ayni za _ ler akşam Daladye, Çemberlayn, Hit- kendi kendimize güvenebiliriz. Hayalle
Jnanda bir çok buketler gönderilmek - ler ve Mwısoliniye telgrafiar çekerek re kapılmıyalım. Yaşayı§ımızı ve siyasc
\e'dir. sulhü kurtard.ıklarmdan dolayı kendi.. timizi hakikate istinat ettirelim. Resmi 
_liransız kndlritnrından Çem.berlayn'e lerini tebıik etmişlerdir. mehafilden ö~rencti~imize göre, Südet 

Paris ı (A.A.) _ Oeuvre gazetesi Amerikada ınıntakasının Almanyaya terki tarihi e-
kadın okuyuculann,, kocasının sulh u~ Vaşl.ngton 1 (A.A.) _Münih anlaş- hemmiyeti haiz bir Md;se olacak ve AI -
tunda yaptığı hızınetten dolayı Madam ması haberi burada fevkalMe büyük manya ile Ç<!koslovakyanın mUnasebntmı 
~berlayn'e bir hatıra göndeıme~e bir sevinçle karşılanmıştır. B. Çem - yepyeni bir esasa istinat\ ettiret.-ektir. 
&vet etmektedir. Bu gazete açtı~ı ia- ber1ayn ve Hitlerln mü~terek beyan - Çekoslovak gazeteleri, Alman - İngiliz 
ne listesinin başına 25.000 frankla ev- namesi millılın bir intıba hasıl etmiştir. anlaşmasını da neşred!yorlar. 
veH1 kendisini kaydetmektedir. Bunun Londra ile Berlin arasında ye- cPrager Presse:. bu hususta diyor ki: 

Nobel mtikifatı ni bir devre başlangıcı olduğu kanaa- Dün öğleden sonra, Hitlerle Çcmber -
Stokholın ı (A..A.) _ Tidingu ga _ tt mevcuddur. layn arasında aktedilen aniasmanın met-

fetesi, Çemberlaıyn'e Nobel sulh mü _ Alman gazetelerinin rniltnleaları. ni malum oldu. Almanyt, İngiliz ve Al -
~Afatı verilinesi hakkında vuku bulan Berlin 1 (A.A.) _Bu sabah çıkan man milletleri arasındaki meseleleri hal-
\ek1ifin İsveç, Norveç ve İngilterede bütün gazeteler Münih anlaşmasının Iiçin bundan böyle silaha müracaat et -
lıararetle kabul edildiğini yazmakla _ ve Çemberlayn _ Hitler beyannamesi - memeyi taahhüd ediyor. İngilizler de bil-
\iır. nin fevkalAde ehemmiyetini tebarüz mukabele ayni taahhii:ic!'! bulunuyorlar. 

Hitlorin Beriinde istikhall ettiriyorlar· Bu anlaşma üzı>rine artık Çekoslovak me-
Berlin 1 (A.A) - Hitler saat 10,40 Berlin er Börsen Zeitung diyor ki: selesi ikinci plana düşmüş oluyor. 

t!a Anhalt istasyonuna gelmiştir. Gö - B. Hitlerin cür'et ve dehası buhra- Belgrad 1 (A.A.) - Politika gazetesi -
ring. Brauchitsch, Kettel ve Göbbels nın hallini ve haklı bir tarzı hal bulun- nin Pragdan öğrendi~in~ göre kabinedc 

umaUeyhi istasyonda karşılamı§lar - rna~ını mümkün kıldı. Münih konferan tadih1t yaparak bir mılli temerküz h:iku-
ır. Tren durduA-u zaman Göring Al - sında dört devlet adamı arasında daha meti kurulması derpiş edilmektedir. 

(nan devlet reisinin yanına gitmi~ ve ınkı bağlar tesis ettL 
bu müddet zarfında ha1k miltemadiyen Yeni yol Halarıda iktısadi 
tyaşa» diye bağı~ır. Völkişer Beobahter de şu satırları 

Öğleden evvel tamamile donanmış yazıyor: 
o1an Berlin şehrlrrde Hitleri kar!iıla - Münih konferansına ve Çemberlayn- Antakya ı (A.A.) _ Hatavda iktıs~di 
f\1ak üzere hazırlıklara devam edU- Hitler müşterek beyannamesine aid kalkınınayı temin makssdilP, iktısad rn:.is 
tnekte idi. Bir çok müesseseler müa - haberleri bütün dünyada sevinçle kar- teşan Celtil Akyüzün başkanlığında bir 
ta'hdemlerlne izin vermişlerdir. şılatan şey, yalnız meçhul tehlikeler- toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Ha _ 

Harlclye nezaetlnin bulunduku so - den kurtulmuş olmak değildir. Bu se - tayın tanınmış tüccarları davetli olar:ık 
kakta parti teşelddlllerinin menwpla - vinç daha ziyade yeni bir yolun açıldı- hazır bulunmuşlardır. 

Kalkznma 

t'ı ünifoııma1anru giymi4 olduklan hal- ~ ve bugüne kadar boş zıddiyetlcrlc Konuşmalar neticesin~ cRatay iş ano
ae iki sıra saflar halinde dlzilml~erdl. tsraf edilen kuvvetlerin şimdi dah!:l nim şirketi:. adı ile bir şirket kurulması 

İsta'Syonda ild Südet Hitlere büytık me!'ud bir brtikbal lrur:mak maksadile t.akarrür etmiştir. Bu şirketin iş sahası, 
~ir gül demeti ve~lerdir. Bunu mü birlikte çal~ak için toplanmış olduk- Hatay topraklarındaki madenieri işlet -

akib halk Alman marşını ve Horat lanm haklı olarak gtSımekten müte - rnek, Amik gölünü kurutmak, .Asi neh
essellied'i siSyl~r. Bu malller • v lltddlr. rinin mecrasını taramak V<' bahçeli ev -

Fransa le ltalya arasmda normal 
dlploma i münasebetler teessüs ediyor 
" Tehlikeli mmtakadan çıkmamış olan Avru
payı Fransa ve Ingilterenin hangi islihamete 

sürilkledlklerlnl sormalı laztmdır, 
Paris ı (Husus!) - Gazeteler umumı- paktma ve imkAn dahiline girmesi lazım 

··etle, yakında Fransız - İtalyan normal gelen İngiliz - Sovyet yakınlığına vuru
lJiplomatik münasebatın yeniden te - lan darbeleri tamir etmek. 
fSsüs edece~ni yazmaktadırlar. Hatır - Fakat blThasııa tehlikeli mıntakadan 
..tardadır ki, İtalyan imparatorlufunu he- çı~amı§ olan Avrupayı Fransa ve 1ngil
lıUz tnnımamış olan Fransanın Romada terenln hangi istikam.ete sürükledikle -
setiri yoktur. rini şimdiden sormak lAzımdır.~ 
Fıgaro gazetesi yazıyor: Fransanın Roma elçisi 
«Almanya büyük bir rnuvaffakiyet ka· Paris ı (A.A.) - Pe.rlB 81yast mehnflllnde 

zanmıştır. Bunu kim inkAr edebillrT Al- Romanya pek ya.kında bir Frnnsız büyUk el
ın oısınln tayint beklenmektedir. Bu hususta 

_anyanın huduelları geniş mikya&ta taa- bl\§lıca namı.ed olarak B. de Chambrun, 
lııh edilmJ§tir. Bu suretle zengin ve mü- Mlstler ve Pietrl'nln lslmleri geçmektedir. 
kemmel surette techiz edilmiş bir arazi. Tanm taniyesi 
Ye malik olmuş oluyor.~ Pam ı (A.A.l - Gazeteler, Mfinlh an-

Bu gazete ı::unları Ulve eylemektedir: lapnasının netlcelertnı hararetle mevzuu -
v bah6 eetmekte ve enternasyonal sükftnu ta-

cFransız milleti kendisıni tehdfd eden hak*ulc ettlrmek 1Qln olmdikl mOsald hava-
imtihan karşısında büyüklüğünü göster- dan Istifade ed1lmes1 Hizumunu neri sür -
~iştir. Şimdi Fransız siyasetinin de ona mutedir. 
layık olması liizundır.~ Temps gn7ıetesi de ~yle yazıyor: 

L Avrupa slyaaetınln umuml veebesi itiba-
e Journal yazıyor: rile İngUlz - Alman deklerasyonu, revkalli-

c30 eylul günü bir Avrupa dırekıuan • de mühlmdlr. Bu deklera.~ondan mülhem 
nın doğll§unu görmüştür. o gün bir kaç olarak Fransa De Almanya ve İtalya arasın
aylık i~ hazırlanmıştır. Umumt bır nn _ da itimada müstenld mftnasebata yol aç -
l~şmayn varmak için takib edilen bu yol mak lll.zımdır. 
hıç te :fena d ğ'ld' Pam ı (A.A.) - Ajaruı Ekonomlkin res-

L c ı ır.:. ml Fransız mehaffilnden aldıAı intıbaa gö-
e Populaire yazıyor: re, meztftr mebafil İngtllz - Alman muta -

. eGelecek haftalarda ve bugünlerde 1ıı- Tenetinden memnun cllzilkmektedlr. Yakın
gıltere ile Fransa için yapı· ._ 'ki zi da Fransız - Alman mukareneti için de bu-
fe vardır: ıacac. ı va - na benzer bir formül bulunaca~ ümid edUl-

l Milr b' ror. 
. - ı ırli~ini ıdame ve demokra- Filhakika Çekoslonk meselesinin tastlye-

sı rej' · · j • ı~ını muhafaza etınesı için Prag hü sinden ronra Avrupadaki bllcümle lhtllAfiı 
{UmE'tıne yardım etmek meselelerln umurnt surette halllni ele almak 

2 Bir hakikat olan Frnn S ve ayni zamandn iktıMdl ve mnll meselele-
sız - ovyet rl de halletmek Hl.zımdır. 

ler kooperatifini kurmaktır. Şirketin sc>r
mnyesi iki yüz bin Türk lirasıdır. Şir -
ketin kuruluşunu ihzar için yedi kişilik 

bir komisyon seçilmiştir. 

H ricil!e Vekili 
Belgrad 1 (A.A.) - 2-t saattenberi bu

rada bulunmakta olan Türkiye Hariciye 
Vekili Dr. Rüşdü Aras, bu sabah An -
karaya hareket .etmiştir. 

Bulpr Ba.,vekillle müliıknt 
Sofya 1 (A.A.) - Başvekil Köse İvanof, 

Ankaraya gitmek üzere Bulgaristandan 
geçmekte olan Türkiy:! Hariciye Vekıli 
Dr. Rüşdü Arasa mülaki olmak üzere Fi
libe civarındaki manevra kampından bı ı
gün öğleden sonra ayrılmıştır. 

Cumh •riyet bayramııda 
vr ayet erden Ankaraya 

1854 izci gidecek 
Ankara 1 (Husust) - Cumhuriyet bay -

ramında vUftyetıerden Ankaraya ıs54 lzcl 
gelecektir. Merastme Ankarn Izellerlle bera -
ber 2750 lzcl J.tttra.k edecektir. Vllftyctler -
den kız lzcl gelmlyecektır. 

Maden direği 
ŞirkP.ti kuruluyor 
Ankara 1 (Husuııt) - Madenlerimizin 

direk ihtiyacının programlı bir §ekilde 
temini için Zonguldakta çalışan yedi kö
mür şirketinin iştirakile bir maden di -
re~i Limited tirketi kurulmıw karar -
la§tı. 

Vurdda işlenen suçlar ilmi 
surette tedk:k edilece 'c 
Ankara ı (Hususi) - Emni~~ ~şleri 

genel direktörlü~ yurdda işlenen suç -
ların ilmi bir şekilde tedkiki ve mahi -
yetlerinin tesbiti, suçlulann sabıkaları -
nı, suç mikdarını anlamak için bir adli 
sicil teşkilatı kurmala karar vermiş, ha
zırlıklara geçmiştir. 

Lehistana verilecek 
arazi on gün içinde 

tes li m edilecek 
(Başta.f'afı 1 inci sayfada) 

14 de kadar Polanya askeri makamatma 
teslim edilmiş bulunaca~ı ve buraya mü
cavir kısımlann da gene Polonyaya on 
gün içinde teslim edileceği bildirilmek -
tedir. 
Diğer bazı kısımlarda yapılacak ple

bisit ile amell meseleler vesaire te~kil 

edilen bir komisyon tarafından iki hü
kumet arasında müzakere ve halloluna
caktır. 

Çekoslovak hükfuneti polis ve ordu 
hizmetinde bulunan Polonyalılarla Po -
lanyanın siyast mevkuflannı derhal tah
liye edeceklerdir. • 

Pragda neşredilen tebliğ 
Prag ı CA.A.) -Bugün saat 15.30 da a -

şa~ıdak1 resml teblllt neşredllmlştlr: 
Çekoslovak Cumhuriyetı hükümeti, bu sa 

bah Relslcumhurun riyasetl altında toplan
mıştır. 

Kabine, Teschen mıntakasının Polonyaya 
terki için Varşova hükftmetınln 30 Eylt\1 ta
rihli ültima.tomunu tedkik etmiş ve enter -
nasyona.I vaziyetin müşkiUtıtını ve Milnth an 
!aşmasından mütevellld htıdlsntın zaruret -
lerinf göz önünde bulundumrak Polonya tek 
ıınerlnl kabule muztar kalmıştır. 

Hükümet, bu eUm ltaran, styast parti -
lerln mes'ul rlcall 1le mutabık olarak ver -
miştır. 

Leh Hariciye Nazmnın radyod& niltim 

Varşova 1 (A.A.) - Hariclye Nnzırı Bek, 
bu aksam sant 16 da Teschen mıntakasımn 
Polonyaya nvdetlne datr radyoda söy!edl~l 

bir nntukta ezcümle demiştir ki: 
Harb sonu devletlerinin miihlm imtihan 

gcçlrdlk:lerl ve hnyatt menfantleri korumak 
Için cesaretle hareketin Icab etU~l bir dev
rede yaşıyoruz. 

1 Teşrin!evvel günü çok mühlm blr hA -
dlseye şahld olmaktadır. Esk! bir Poll)nya 
toprn~ı anavatana avdet ediyor. 

Bu münasebetle Polonyanın harıcı slyn -
setinin esaslannı hatırlatmak isterim. 

EvvPlsl gün bir Ml11etler Cemlyetl dfin -
yayı idare etmek hülyasında ldl. DUn. bir 
enternasyonal konferans toplanmıştı. Bu -
ı:ı;lin, blr Polonva mıntakasının anavntana 
dönme~ı meselesi Polonyanın karşısına çık

mıııtır. Bu topra~ın 1919 da Polanyadan ko

a 

e Münih. kon/eransının 
netic~lerine doğru 

Yazan: Selim Ra~n F.me~ 

U 
stihbaratımızda yanılmıyorsak Mıllet· 

ler Cemlyeti konseyinin son toplan ~ 

tısında verilen bir karar vardır ki çok 
.§8yanı ~attir. Konsey, bu kararile ce
miyet mesaisini mevcud muahedeler mev
zuatından tamamile ayırnuya karar ver
miştir. Milleller Cemiyeti konseyinin rey 
hadile böyle bir karar verip veremiye -
ceğini burada uzun boylu araştırmak bey
hudedir. Fakat böyle bir salahiyete sa -
hib bulunsun veyn bulunmasın, itiraf et
mek lazımdır ki bu karann mahı

yeti şayanı dikkattir ve cemi -
yetin, alması lazım geldili iddia 
olunan mahiyete doğru atılmış mü -
him bir adım oldu~ için üzerine dikkati 
çekiyor. Vaziyeti daha iyi aydınlatabı! -
rnek için bir parça daha ilerilere rücu e -
delim: 

Beynelmilel bazı ihtilttf!arda Milletler 
Cemiyetinin aldı~ vaıiyet bu cemiyetten 
bazı memleketlerin çekilmesini icab et -
miştir. Bu hadiselerin vukuu sırasında 

bilhassa ileri sürülen noktt!.i nazar, ce -
miyetin bitaraf bir mahiyct arzetmeyip 
mevcud muahedelerden istifade mevkiin
de bulunan memleketlerin menfaatlerine 
bir nevi hizmetkarlık vazifesi görd~ğü 

merkezinde idi. Bu ise müsavi sıfatla ce
miyette aza bulunan milletler arasında 
fiilen hukuk müsavatsızhğı ihdas ediyor
du. Bu vaıiyetin müzakere yolUe ıslah 
edilebilmesi mümkün görülmeyince bu 
vaziyete itiraz eden memleketler birer bi
rer cemiyetten çekildiler ve mevcud sta
tünün tadili ile cemiyetin muahedeler ah
karnını tatbik ve icra ettirmlye memur 
bir uzuv olmaktan çıkarak siyasi, içti -
mai ve iktısadl ıslahat temin edecek mev
zular etrafında akademik tedkiklerle 

narılmı' olması, Avrupanın bu kısmında a- meşgul bir enstitü haline getirilmesim :ls
~ır bir hava yaratmı:,tı. Bu topraltın bl - tediler. Halbuki dünyanm mevcud siyast 
ze nvdetı için mühlm hAdiselerin ztıhuru nizarnı kollektif emniyet prensibine rnüs-
Hi.zımeeldl. Bu mesele reallzm lle ele alının- t 'd' t · d'l · Id • · · b t 
ca. bütün yürekler hep birden çarptı ve mU- em en anzım e ı mış o ugu ıçın u a-
1etln kuvvetleri resanet buldu. le b kale alınma dı ve aradaki ihtiliif, git-, 

Biz. hiç klm.~ye zarar vermek Istemiyo - tikçe büyüyerek son buhranlı vaziycti ih
ruz. Polonva, etkfirı -ki hakka ve adalete das etti. Milletler Cemiyetinin şimdiki 
lstlnad eder- Icab ettt~ zaman hJç bir mu- karan, e~er böyle bir karar verilm1ş ise 
tnvassıt sureti tesviye kabul etmez. Kat'i - . . . . ' 
ven kanllz kf, Polanya topraklannın anavn- vaktıle istenm}i olan ıslahatın flilt bır 
tnna avdetl satht bir zafer de~ldlr. Bu. Po- adımı olarak telAkki edilebilir. Ve Herlde 
lonya vatandaşlannın tahakkuk etttrme~e cemiyet statUsünün alaca~ §ekle inti -
mecbur oldugu bir vazife ldl. zaren şimdiden kuru surette verilmil bir 

T•n'de seTiııç taviz telAkkl edilebllir. 
Teschen ı (A.A.) - Teschen halkı, Po - Evvelki günkü yazım, Münih konferan-

lonya ültimatomunun Prag hiikftmetl tara- sı münasebetile dünya nizarnının yepyeni 
tarafından kabulünil tasYir edllemlyeeek bir bir devreye girmekte oldu~una işaret et-
sevinçle karşılamJ4tır. Çekler arMında pa- . . . 
nlk b:ış göstermiştir. Çek büro- mıştı. Mılletler Cemiyeti konseyina ald 
lnrı ve memurlan dcrbal bu mıntakadaıı olarak gelen bugünkü haber, bu noktat 
aynlmışlardır. Çek kıtaatı Te Jandarması, nazarın bugünden yanna tahakkuk dev
da bu araziyi tahllyeye başlamıştır. resine girmekte oldu~nu gösteriyor. Şu 

Budap~te ı <A.A.l - Bugün ıstıra e - hale göre Cenevre tarihl bir müze haline 
den Gi!nel Kurmay Re.1B1 General Fiacherin . . 
verlne bir kaç senedir miltekald bulunan gelmış olu~- Selım Ragıp Emeç 
General Helnrlsk Vertb tayin edllmlştlr. 

l\facarfstanm talebluf 
Budap~te ı (A.A.) - Macar Başvelilll 

İmredl, bu akşam Radyoda .ııöyledi~ blr nu
tukda. musllhane ve AdUAne bir tarzı tesvl
yeyl bir kaç saat içinde tahakkuk ettiren 
dört devlet mümesslllne beşeriyetın minnet-

Çek Cumhurreisi istifa mı ediyor? 
(Baştarafı 1 inci sayfada} 

vakya reisicumhuru Bene§, bu sabah isti
faya karar vermiştir. 

* tar bulıınduitunu beyan ettikten sonra de- Prag ı (A.A.) - SaHihlyettar Çelı:oslo -
miştır ki: vak makamatı Reıstcumhur Beneş'ln Istifa 

Mararistan da. dl~er mllleUerln sevincine edece~l haberlerını kat'I olarak tekzlb ey -
samimi olarak Iştirak eder. ır. 

İmredl, Macarlstanın menfaatlerini ıs - ================ 
rarla müdafaa eden Hitler ve Musollnlye te- hiç bir vasıtadan çeklnıınlyecektlr. 
şekkür ettikten sonra demiştir kJ: Varşova ı (A.A.) - Bütün gazeteler, bu-

Macaristan metallbntı ıs'af edllmedlkçe susı n~balar çıkararak Polonyn tnlebleri • 
susmıyacaktır. Herke;, şunu bilmelidir kl, nin Pragca kabul edlldlğlnl IlAn etmişler -
Macaristan, adaleti muzaffer kılmak tçln dir. Bütün Polonya, bayram Içindedir. . ............................................................................................................................ . 

~eyı;ıhat notlan : 25 

Frank 
Birçok ecnebi paralan yanında alışverişteki kuvveti hayli eksilen frank bir 

sabun köpü~ halinde eriyip gidiyor. Fransız parasının bu zafı eşya kıymeti
nin kendi kendine artmasına yol açıyor. O kadar ki Fransı~ milli ve resmi 
müesseseleri bile frangın dalgalanması karş>Sında sterlini esas tutuyorhır. 

Fransa Için sterlin ve dolar bayram şekeri gibi tatlı geliyor. Türk parası d.ı 

alıcı kuvveti deiişmedi~i, İngiliz lirasına göre mevkii sabitleşmii olduğu 
için hemen her yerde kıymetini muhafaza ediyor. 

Frangm zayıf dü§Illesi Fransaya fazla seyyah gelmesi noktasından belki 
de Fransızlar için kArlı oluyor. Çünkü Fransa ya gelen seyyan bize gele'1 
seyyah gibi vapurdau çıkınca şehirde bir iki saat dolaşıp tekrar gPmiye dö
nen takımdan de~ıldir. Bilhassa İngiltereden ve Orta Avrupadan, Balkanl.lr
dan ve bilhassa Mı.sırdan gelen seyynhlar Fransada hafta1arca, aylarca ka
lıyorlar. Ecnebi parası memlekete bol bol giriyor. Gerçi frank zayıf ama hat
lar ona göre dalgalanıp yükseldi'ği için Fransız milleti bir ~ey ziyan etrr ·
yor. Frangın düşilk olması uzaktan herkesi imrendiriyor am:ı bu, tıpkı olta
ya konan yem gibi bir şey. Bu yem sterlinleri, dolarları küme küme çt>kh ır. 
Frank ta Fransız kadını gibi. Bıi.l'lıaıı Ctıh.d 
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Şehir Meclisi intihabı 
dün sabah başladı 

lik gün binlerce rey sahibi halk reylerini kullandı, 
aandık başlarında erkekten çok kadın gGrülüyordu 

Dünkıl intihab taali yetinden bir intıba 
Şehir Meclisi intihabının diın sabahtan rine intiliaba iştirak ettiklerine dair m'.i

itibaren başlamış olduğunu yazm~tık. hür bastırmışlar, ~eylerini istimal edip 
Dün sabah saat sekizde sandıkların ba - gitmişlerdir. Bu auretle binlerce rey sa
tında bulundurulan bandalar İstiklal hibi halk, hiç bir karışıkhğa sebebiyet 
marşını çalmış, sandıkların boş oldu~u verilmeden rey pusulalarını sandıklara 

halka gösterilmiş, reylerin atılmasına ge- atmışlardır. 

çilmiştir. Sandıkların etrafında bilhassa Resml daireler bir hafta donatılacaktır. 
kadınlarm tehacüm etti~i görülmüştür. Dün akşam her taraf bir defaya mahsus 
İstanbulda ilk defa olmak üzere intihab olmak üzere donatılmıştır. Mahallelerin
defterleri, soyadı esasına göre hazırlan - de vaktinde reylerini istimal edemiyen -
mıştır. Halk, sandıkların etrafına birik- ler, intihabın 11on gününde kaymakamlı
tiği halde hiç bir karışıklık olmamış, soy ğa giderek intiliaba iştirak edecekler
adını defterde bulanlar nüfus tezkerele - dir. 

Altıncı hayvan sergisi 
dün Silivride açıldı 

Sergiyi Vali açtı, General Kazım Dirik de merasirnde 
bulundu, kazananlara mükafatlar dağıtıldı 

SergidA mükdjat ka.ıa nan hayvanlardan iki8i 
İsta.nbul VllA.yetı 1938 altıncı ehıt hay - lur. Köy1Uyü bu kadar balrma basan blr vi -

nn sergis1 dün SUlvri kazası dahlllnde a • lAyeti takdir etmemenin lmk~nı yoktur.:. 
oıimıştır. Sözlerını Muhidd1n ttstündatı tebrltle bl-

Sergiye huswıl blr ehemmiyet a.tfedildlii tıren General Klzım Dirlll takiben Vali 
clhetıe belediye Reb Muavini Rauf Demir - Muhlddln üstündal kürsüye çıkarak, Gene
ta,, umumi encQmen lzaları, rautecllerden ralin hattında göaterdlfl teveccühe ve ser
mürekkeb kalabalık blr tatlle sabahleyin giye olan eJAkasına teşe'kkür et~tir. 
erkenden otomobillerle Slllvrlye hareket et- Vali Muhlddin Üstündalı Kaymatam 
m~ ve orada daha evvel kazaya gelen Trak- Vakkasın kıııa bir söylevi takib etmiştir. 
ya Umuml Müfettişi General KAzım Dirikle Nutukların sonunda milkltat kazanan 
Kaymakam VakkiL'l, belediye reisi ve halk hayvanların sahibine Muhiddln ÜstündaA 
tarafından hararet.ıe kar§ılanmı.tlardır. mükltatlarmı tem etmiştir. 

Parti binasında verilen öğle yemeti zlya-
fetLnl müteaklb bütün kaza halkının toplan- MükAfa& kazananlar 
öı~ı sergi meydanına ıridllmlş, tapıda hazır- VIlAyet Huswıı İdaresince Bulgaristandan 
lanan güzel bir tak önündeki kordelAyı v.ı - getirilen boz ırk bolalar dölünden alınma 
ll ve Belediye Reisi Muhiddln üstündal tı- halis lkan boialarla, vlllyet aygır deposun -
sa ve veclz blr nutukla ke.smlşttr. dan datıtılan damızlık aygırlarm dölünden 

Bundan sonra sergi gezUmlş ve davetıı- gelme halis kan taylar arasmda birinetlik 
ler için hazırlanan yerde kısa bir 1stlr9.hatl kazanan Gelenbevi köyünden Mldhat 
müteaklb Belediye Rels Muavini Rauf De - Mettnln, Akvlrandan Mehmed Kılıcın, Çanta 
mlrtaş kürsüye çıkarak İstanbul vllA.yetlnln "köyünden Ahmed Akının hayvanıarına 15 er 
umumi programının köy kallanması e.snsl:ı • lira, BüyükçavU§lar köyünden Kadrl çavuş, 
nnı ve bu vadlde yapılan .semerelt lşlerl an- Çayırdere köyünden Zekeriya Üstün, Büyük 
ıatan ehemmiyetli bir nutuk söylemiştir. çavuşlar 'köyünden HaiU, Allpaşa köyünden 

Sözünü, sergiye gelen Trakya Umuınt Mehmed Uyanık, ve Sayalar köyünden Ha-
Mfifett~l KA.zım Dlrl~e teşekkürle bitiren ve san Çakırın sıfır ve boblarına onar Ura mü 
alkı.şlanan Rp.uf Demlrt~tan sonra Mütet - kafat verilmiştir. 
tlş General Kdzım Dlrlk kürsüye gelnı~. Ayrıca 1klncl ve Qçüncü gelen hayvanıara 
nutku çok candan blr alfıka lle dın.Iedlllnl, yedişer ve dördüncülere birer saat hediye e
bUyük vlllyetln bu kadar geniş bir ölçüde dllmlştlT. Vlllyetfn da#ıttı~ı 339 lira mü -
Ye eşi olmıyııcak bir tarzda köy kalkınm& - Utattan batka köyltıler tarafından verllen 
aında gösüırdl~l taallyett ö~renmekle bah - 200 lira da tazanan hayva.n sahJblertne da
tiyar oldu~unu söylemi§ ve demiştır ki: tıtılmJ.ftır. TevzU müklfatı müteaklb hey'et 

•i'>evletln bütün varlı~ı köylü lle turu - geç vakit istanbul& udtt etmlttır. 

SON POSTA 

Cumhuriyet 
bayramı hazırlıkları 
Maarif Ve kileti mekteblere 
aid bir program gönderd 

·Cumhuriyetin on beşinci yılı müna -
sebetile mekteblerde yapılacak iş1er 
Maarif Vekaleti tarafından bildirilmişt ·r . 

İlk okulların hafta içindeki dersleıj , 
cumhuriyete, Atatürke ve orta okullada 
liselerde ise birinciteşrinin 24 ünden iti
baren 27 sine kadar ö~leden sonra ders 
yapılmıyacak, bu saatlerde Türk inkıl~bı 
hakkında konferanslar verilecek, Ata -
türkün hayatı, İstiklal savaşı anlatıla -
cak ve imparatorluk devrilc, cumhuriyet 
devri mukayese edilecektir. Bugünleı·dE> 
verilecek konferansların mehazları Ata
türkün nutku, Türk tarih kurumunun 
yazdığı tarih kitabiarından dördüncü 
cild, kurumun neşriyatı, birinci tarih ku
rultayının ıabıtları, Türk inkılabı dE>rs
lerine aid notlardır. 

Birindteşi-in 2 

Son Avrupa bu h ranının iktısadi s3hadaki 
tesirlerine karşi hükümetin aldıği 

tedbirler ve neticeleri 
Orta Avrupada vuku bulan siyasi ke§-ı Maamaiih İspanya için kabul edilmemek· 

mekeşler iktısadi münasebetler üzerinde te berdevamdır., 

de müessir olmuş ve bunun ilk tesiri 
harb rizikoları üzerinde görülmüştür. 

N ormal vaziyette 0,25 olan sigorta 
primleri tedricen ı e ve 2 ye ve bilahare 
de birdenbire 2 den 5 e ve 5 den 10 a yük
selmişti. 

İki gündenberi siyasi durumun düzel -

mesi üzerine iktısadl hayat üzerinde mü

cssir olan barb rizikoları hakkında ma -
lumat almak üzere Milli Reassürans mü-

dürü Refi Bayara müracaat ettik. Refi 

Bayar şunları söyledi: 

- Harb rizikolarının Bahrisefid hav
zası için yüzde 5 e İngiliz ve di~er Avru

pa limanlan için yiizd.a ıo a yükselmesi 

ve Alman limanıarına muamelenin ta -

- Hükt1metin ve Milli Reassüransın al 
dığı tedbirleri sigorta §irketleri nasıl 
karşılamışlardır? 

c- Biltıkııydü şart memnuniyetle. Vt 
arzularının memleket menfaatlerine uy• 
gun olduğu görülmüştür. Bu sebeblc Mtl· 
li Reassürans sigorta şirketlerine bugün 
bir mektub yazarak gösterdikleri tarzı 

hareketten dolayı teşekkür etmiştir. 

Şurasını ilave edeyim ki Vekaletin çı· 
kardığı kararname acil bir çare vaziyetin
de idi. Ayrıca hükumetten alınan direk -
tifle tatbik edilmek istenilen birlik usu· 
lil, harb kesbi kat'iyet ettiği takdirde da
hi alınmış bir tedbir idi.ıt 

* 
Muallim mektebleri, sınıf ve ticar(:~ mamen kesilmesi; büktimeti bir karar -

Ankara ı (Hususi) - Londradan gelen 
telgraflara göre son zamanlarda yüzde 
ona kadar yükselen harb rizikosu prim • 
leri Alınan - Çek ihtilafının halli üzerine 
normal hadlerine inmıştir. 

mekteblerinde müsamcreler verilecek, 
konferanslar da Parti tarafından hazır -
lanan veeizeler izah edilecektir. 

name neşrine ve vaziyetin icab ettird~i 
bütün tedbirleri almağa, tüccara bütün 
kolaylıkları gösterrneğe sevkett!. 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
halk kürsülerinde verilecek konferans - Bugün için Türk sigortacılar~, kat'i bir 
larda muallimlerdcn de istifade oluna - harb halinde dahi memleket ihracat em-

............................................................... 
Bir aarhotun cebinde esrar bulundu 

caktır. 

Müleferrlk: 

İktısad Vekili bu akşam Ankaraya 
' dönecek 

Dün sabahki ekspresle Ankaradan §eh
rimize gelen İktısad Vekili Bay Şakir Ke
sebir dün evinde istirahat etmiştir. Ve -
kil hafta tatilini §ehrimizde geçirecek ve 
bu akşamki ekspresle Ankaraya döne -
cektir. 

Na{ ia Vekili aa tın alınacak tirketler 
itlerile metgul oldu 

Şehrimizde bulunmakta olan Nafia 
Vekili Ali Çetinkaya, dün bazı tedkikler 
de bulunmu~ ve tramvay, tünel, bavagazı 
§irketlerinin satın alınması, Eminönü v.: 
Sirkeci meydanlarının açılma i~lerH~ 

. meşgul olmuştur. Vekil şehrımizde bir 
iki gün daha kalacak ve tedkiklerine de· 
vam edecektir. 

Ziraat V ekilinin tedkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Ziraat 

r
Vekili Bay Faik Kurdoğlu dün bazı ted
kikier yapmı~ ve te~inisanide Ankarada 
toplanacak olan büyük ziraat ve köy 
kalkınması kongresi hazırlıklarını göz-
den geçirmiştir. 

Ziraat Vekili pazar tatilim §ehrimiz -
de geçirdikten ve yarın da bazı tedkik -
lerde bulunduktan sonra yarın ak~ 
Ankaraya hareket edecektir. 

-------------------------------
Ecnebi mehafilde: 

Bay Vukotiç bir 'feda ziyafeti verdi 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın !s -

tanbul general konsolosu iken bu .kere 
Kahire elçili~ine terfian tayin edilmiş o
lan Bay Vukotiç He refikası, dün akşam 
Beyo~lun:daki evlerinde, dostlarına bjr 
veda kokteyli vermişlerdir. 

Memleketimizde bulundukları müd -
detçe kendilerini resmi, hususi bütün 
Türk sosyetesinde sevdirmiş, Türkiyenin 
bu gerçek ve candan muhiblerinin dave
tine icabet eden kalabalık konsolosluk sa
lonlarında geç vakte kadar kalmıştır. 

Bay ve Bayan Vukotiç'in İstanbuldan 
ayrılmalan Türk dostları tarafından te -
essürle karşılanmaktadır. -

tia:;ının sigortasız kalmamasını temin e

decek bütün tedbirleri almış bulunmak
tadırlar. 

Hüklım.et Rizikoyu kendi üzerine al -
makla beraber harb vaziyetinde bu ka -
rarnamenin ihtiyacı karşılama~a kafi ge

lemiyece~ni düşünerek sigorta tirketle
rini bir leştirdf. 

Hülasa, barb kesbi kat'iyet e~ ol -
saydı bütün tedbirlt>.r alınmı~ bulunu -
yordu. 

- Siyasi krizin zail olma~a yilı tutuşu 
sigorta işlerinde henüz müessir olmamı§ 
mıdır? 

- cDüne kadar, hatta bu sabaha kadar 
riziko yüzde 4-7 arasınaa idı. Fakat bu 
sabah vaziyet tamamen değışrniş bulun
maktadır. 

İngiltere, bütün Avrupa ve Akdeniz 11-
manlarına harz rizikosu 0,25 e, yani nor-

male inınİf bulunuyor. Yalnız Japonya 
ve Uzakşark memleketleri için fiat so -
rulması lazun geliyor ki bu da 0,37 dir. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 

llliiiiTllrllllilll Kom::~n~ıs~~,30 da 
~uı ~ Bu gece 20,30 da 

~~11~~~[~ Yanlişlıklar Komedisi 
3 Perde 

Yazan : V. Şekspir 

Torkçesl: Avnf Glvda 
' 

TURAN TiYATROSU 
Halk San'atklre Natlt 

Okuyucu Semiha Mişel varyetesi. Buınn 

BÜYÜK YI!MIN . 
komedJ 4 perde 

geoe IÇIMIZDil AKlLLl KIM ? 
komedisi, 3 Perde 

Dün sarhoş olarak nlira 6ttı~ından dola· 
yı Şehremini poll.S karakoluna getirilen Meb 
med Isminde blr şahsın ceblerl arandığı :za
man bir mlkdar e.cırar bulunmuş ve suçlu 
Asliye be§lnci ceza mahkemesine gönderll • 
mlştJr. ........................................................... _ 

TAKViM 
1 Inci T etrin 
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O~le İkiadi Akşam Yat1ı 

S. 1>. S. D. S. D. S. D. 
ıı 04 ıs 21 11 rıı ı9 :ıı 

6 10 9 20 12 - 1 so _, 
SiNEMANIN MUAZZAM 

IKI ISMI: 

GA~Bo 
CHARLES 

BO YER 
Taribin en müessir at k ma ce· 

raaını canlandırdılar : 1c 

'ICOMTEil j 
i VALEY.fiCA 
'--------------~ 

S A R A V sinemasının ... --... 
İLK GALA MÜSAMERESI 

Senenin en güzel Franaız filmi olan ve JEAN GABlN ile MIRE· 
ILLE BALIN'in temailieri bulunan ve hiç bir vakit unutulamıyacak 

YANIK GÖNüLLER 
Filminin ilk glSaterileceği akoam verilecektir. 

BUGÜN 

lllLIK 
Sizi eglendirecek - GUldnrecek bir mevzu Içinde, Amerikanın meşhur Metro - politan 

operası birinci arUatl 

Sinemaaında 

GLADIES SWARTHOUT ve JEAN KiEPURA 
tarafından aOylenen NEFlS Napoli şarkılariyle Romeo JOlyet operasının en gnzel 

kıaımlannı Ihtiva eden 

NAPOLi ŞARKlClSI 
Muazzam Mizanaenli FUmi takdim edilmektedir. 

FUme ilAve olarak : Paramant Dünya haberleri gueteai ve HITLER - ÇEMBERLA YN - DALADIER 
m61Akab. Bugtln aaat 11 • Ye J • aeanalannda çok ucuz fiatlarla Halk ve Talebe seansları vardır. 



2 Birinciteşriıı 

Hudud boyunda yeni 
bir kazamız: İdil 

Idilin havası ve suyu çok nefistir. Yeni kaza olan bu 
kasahada canlı bir im~r faaliyeti başlamıştır. 

SON POSTA 

Iğdır ovas1 sulanıyor 
Büyük baraj ve kanalın 
küşad resmi merasimle 

yapıldı 
Karsta seyahat eden Karadeniz muha· 

birimiz yazıyor: Kars havaliı.inin çok 
müınbit toprakları oldu~ halde sulan -
masına bir t~rlü imkan bulunamamış o-

İdilden yazıhyor: Eskiden bir köyken ı yok gibidir. Genç kızlar çarşaf ve peçe lan Şürmeli Çukurovası cumhuriyet hü
c.umhuriyet devrinde nahiye merkezi ha- kullanmazlar. Gayet ~ç ~e çalış~a~dır- kfunetinin ba§arıcı elile suya kavuşmak 
lıne getirilen ve geçen yıla kadar Mazak lar. Dclikanlılann en buyuk zevkinı av- üzeredir. Iğdır ovasının fiulanma işi uzun 
a.dmı taşıyan İdil 937 sonlarına doğru cılık teşkil eder. Halk çifteilikle meşgul- boylu tedkik edildikten sonra Aras neh -
kaza merkezliğine kalbedilmiştir. Nü - dür. İdil toprakları bire yirmi mahsul rindeki bir barajdan istifade edil<'rck bü
fusu bini bulmaz. Irak umumi güzergahı verecek kadar bereketlidi!'. İdil kazası yük bir kanal açılmasının matitiba eri -
üzerinde bulunması ve Suriye toprakla - ayni zamanda mühim bir üzüm rnıntaka- şcceği anlaşılmış ve Karsın çok değerli 
rile hemhudud olması itibarile coğrafi sıdır. Basbirin nııhiyesinde İzmir çekir- valisi Akif İyidoğan bu işi ehemrniyct!e 
mevkiine binaen ilçe kurağı haline so - deksizi ve snlkımı dört kilo gelen üz:.im- takib C'dcrek tatbik sahasına çıkarmışt:r. 
kulmuştur. ler yetişir. Barajın ve kanalın küşad resmi bu hafta 

İdil tarihi bir kasnbadıc. Dicle nehri - Idilin kn.za haline ifrağı henüz yeni ol- Vali, retakatinde emniyet, gümrük mii -
nin her iki yakasındaki Hendek ve Finik makla beraber bariz bir imar faaliyeti dürlerilc Halkevi başkanı, parti erkiım, 
köylerinde tarihi fısara ve bu meyanda göze çarpmaktadır. Mesela: köy içerisin- vilayet gazet~si başmuharriri olduğu 
eski parnlara ve birbirlerine düşman ol- deki yollar açılarak gen~letilmiş, bir halde 14 ağustos günü, bu mes'ud zirai 
dukları anlaşılan karşılıklı yakalardaki kaymakamlık binası, jandarma ve askeri hadiseyi kutlulamağa koşan binlerce 
eski kavimlcrin yekdiğerlerine yaylı ve daireler inşa edilmiş, iki katlı hususi bi- köylü, ınıntakaya yeni bir hayat verecek 
mancınıklarla attıkları delikli taşlara te- nalar yapılmıı.t evler ba<ıanalattırılmış, olan bu muvaffakiyetten dolayı sonsuz 
sadüf edilmektedir. Atılan taşların çu - bir fidanlık tesis olunmuştur. Devlet bir sevinç içinde bulunuyordu. 
kur kalmış yerleri hala izlerini kaybet - mahallesinin temeli atılmak üzeredir. Vali Akif İyidoğan vedz bir ifade ile 
memlştir. İlimdağı sırtlarile Kefşin, Mir- Burada resmi dairelcr, memur evleri yük- bir nutuk söylemiş ve bu sulama işinin 
leefşin ve Diriliömer köyleri civarında A- selccek, parklar, meydanlar, sair tesisat ehemmiyetinden bahsetmiştir. 
surilere aid olduğu tahmin edilen daha vücude getirilecektir. Pamuk ekilecek olan 68,000 hektarlık 
bir çok esC'rlerc rastlanmaktadır. Belediye teşekkül halindedir. Genç ve arazinin 38,000 hektarı sul::ınncaktır. K:ı-

İdilde hava ve su gayet nefistir. Geçen çalışkan kaymakam İbrahim Er bu yıl nal 560,000 liraya malolmakta ve 1760 
bir yıl içinde yalnız doksan yaşında bir için zengin bir mesai progranu hazırla - metre genişliğinde bulunmaktadır. Su 
tek ihtiyar ölmüştür. Hastalıktan ölen mış ve tatbikına geçmiştir. sarfiyatı saniyeere 30 metre mikabında -

Adapazarında garib bir 
dotand1r1c1hk 

Erzincanda belediye seçimi 
dır. 

başladı 
Kanalın açılması esnasında handolar 

çalmakta, halk coşkun :;pslerle bu mes'ud 
hlidiscyi alkı~lamakta, taşlan yarmaf!a 

İzmit (Hususi) - Adapazarında bir Erzincan (Hususi) ~.Belediye se - mahsus dinarnitler valinin yaktılt meşa-
dolandırıcılık vnk'ası olmuştur. çimi bugün Vali Fahri üzenin ilk rey le ile iştial etmekte idi. 

Adapazarında Rizeli Ahmed nannn- pusfasile başlam~ ve bütün halk valiyi Iğdır pa.mukçuluğunun istikbalinin en 
da 'bir şahıs, ticaretıc iştigal eden E - takib et.n)iştir. Reyler parti namzed - büy.ik bir temeli de bu suretle cumhuri
min Kahya oğlu isminde birisine git - lerioo istekle verilmiştir. Şehir bay - yetin başarıcı eli tarafından hu hafta ku-
miş: raklarla süsle11ID4tir. rulmuştur. 

-~~d~~Ub oonehl ~bn~rı ~=====-----------~~------------
var. Define bu1dwn. demiştir. 

Eski müşterisi Abmedi tanıyan E -
min: 

- Çok güzel, getir de görelim, diye 
cevab vermiştir. 

Ahmed cebinde bulunan bu para -
aardan birini Emine vermiş. Emin, ku
yumculara göstermiş ve hakikaten al
tın olduğu ıgörülmililtür. 

Bunun üzerine Alımedin evine git
mişler. Ve pazarlığa girişmişlerdir. Ne
ticede her birine I 00 'kuruş kıyınet biç
:tni~Ier. Emin 630 aded antika parayı 
almış ve 600 lirayı peşin olarak ver -
rnişlir. Em1n, sevinç içinde eve gelmiş 
ve bu antfka paraları sıkı sıkı, sakla -
:tnış, aradan iki ay geçmiş. Bir erbabı
na gösterip ganimete konmak, birkaç 
bin lira kazanmak istemiş. Fakat bu 
antika paraların altın olmadığı anla -
şılrnı.ştır. 

.. Etekleı·i tutuşan Emin Kahya polise 
ınuracaat etmişse de Alımedi bulmak 
kabil olamamıştır. ____ ;... ____ _ 

GUmüşhacıköyUn Saraycık 
köylerindeki sel felAketi 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Kaza -
~ızın Saraycık nahiyesi ve civarına 
şı.dd~tli yağmurlar ve dolu yağdığını 
bıldırmiştim. Bu iifet oldukça biiyük 
zararları mucib olmuştur. Bütün har -
ımanlar mahvolmuş, 1 30 inek ve ko -
Yun boğulmuştur. Selin yıktığı ve ça -
murlar altında bıraktığı değirmenlerin 
~ayısı kırkı, köprüler de beşi bulmuş-
ur. Kızılay felak:etzedelere yardunn 
koşmuştur. -

Amasya Halkevinde bir sergi açıldı 

Amasya Halkevi ·meYsiınlik sergisini açmıştı.:r Bayan uycl.erin güzel bir e
seri olan sergi her yılkinden muvaffak olm~. Sergi yüzlerce kimse tarafın
dan ~zilrniş ve beğenilınişti:r. Resimler sergiden gürel bir köşeyi ve sergiyl 
tertib ~enleri göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Dlvor ki : 

- Hasan Bey pazarlıksız 
8' tış kanunu mevklı mer·ı
Yt te ko:ıdu .•• 

... Bundan sonra çorap, 
ayakkabı gibi ~~ya, gıda 

maddeleri maktu fıatla sa -
tılacak: ... 

... Yahın yok, adam kan
dırmak yok ..• 

Hasan Bey - Adam 
kandırmak yok dcmene 
bakılırsa, demek kanun 
içinden pazarlıklı olan in
sanlara da şimi!! 

Yurdun tarihi ve güzel 
bir köşesi: Mardin 

Içinde güz, yamaçlarında bahar, eteklerinde yaz 
mevsimi yaşanan Mardin Türk medeniyetinin en 

parlak devirlerini ya1amış bir tehirdir 

Mardinden bir görünil§ ve vali Cevad Okmcn 

Mardinden yazılıyor: 1 300 rakım.ın- muntazam bir hale sokulmuş, ana cad· 
da bir dağın zirvesine kenetlenen ve deler parke ve kaldınınlan beton ola· 
tepesinde -soğuk rüzgarlar eserken i- rak döşenmiş, kanalizasyon ve tenıi~
çinde güz, yamaçlannda bahar, etek- lik işlerine hususi bir önem verilmiş, 
lerinde yaz mevsimi ya§anan Mardin, medhallerdeki pürüzler ve şehir dahi· 
İsadan çok daha evvel Mezopotaınyada lindeki enkaz kaldırılm~, dört aile par
ün alan büyük ve muhte§em Türk me- kı tesis olunmuş, şehir elektriğe kavuş
dıeniyetin.in en parbık devirlerini ya~- turulmuş, modern bir Halkevi binası, 
mıştır. yeni bir vali konağı, jandarma dairesi 

Romalıların Mardinom, Batlemyos ve okul kurağları inşa edilmiş ve ayni 
hekimin Meride adlarını taktığı ve bir faaliyet bütün mülhakata da teşmtl o
tarihte Erdupa ismini de taşıyan Mar- lunmuştur. 
din, Kornukların miladdan 602 yıl ön
ce Asfır hakimiyeti altına girmeleri ü
zerine yukarı Mezopotamyayı Asüri
lerden temizliyen Madi Türkleri eline 
geçmiş ve bundan sonra hayli karış1k 
günler yaşamıştır. Bir zamanlar İran 
orduları tarafından işgal edilmiştir. 
Kiyaniyan ve Sasaniler elinde kalnıış, 
burada Romalılar hüküm sürmüş, A
ra'Qlar, Emev.iler, Abbasiler, Hemdan 
ve Mervan oğulları gelip geçmiş ve ni
hayet 49 7 hicri yılında, Artık oğulların 
dan İlgazi burada istikUılini ilan et
miştir . 

Mardin, bu devirde en yüksek şöhre
tini yaptı. Ulfım, fünun, ticaret ve sa
nayide ileri bir mevki aldı. Ve hicri 
81 1 de son Artık oğlu hükümdan Şa
habeddin Ahmed tarafından Tebriz 
hiikümdan Karakoyunlu Yusufa tern
lik edildi. Karakoyunlulardan Akko -
yunlulara geçen Mardin, bir müddet 
de Safeviler elinde kaldıktan sonra 
(hicri: 923) Yavuz Selim zamanında 

Diyarbakır valisi Bıyıklı Mehmed paşa 
tarafından alınarak Osmanlı impara
torluğuna ilhak edildi. 

* Mardin, cumhuriyetten sonra pek 
seri bir inkişafa mazhar olmuştur. Ez
cümle fenni rnezbaha ve kasab çarşısı 
tesis edilerek şehir ve halkın temiz ve 
sıhht et ihtiyacı giderilrni.ş, her türlü 
intizamdaın mahrum çarşı ve pazarlar 

lzmitte telediye intihab1 
başl?dl 

İzmit (Hususn ·- Belediye fntlhnbı te -
zahüratla başlam~tır. Halk akın akın sele
rek reylerinl kullanmaktadırlar. 

Fırkanın koydu~u namzedlerl b!ldlrlY'J -
rum: 

Asil azalar 
Bayan Münevver Asal, Bayan Emine Ah

sen Şengül. Mehmed All KMıdcı, Zlhnl 
Kaman (TÜccar), Ziya He per (Eczncı>, Ma h 
mud özgener, Sadettin Yalım (Kırto.slyecll, 
Asım Ardaman (Halk Bankası Müdürü), Sa
dettin Dinçbaş, Mahlr Kı.şınbay, Kl\zım Dlnç, 

Raşid Oündüz, Cel!U Evin (Klm-
yager), Ncemeddin Artma n, Mü -
nd İ.şılay, CelAl Pınldar Doktor, 
Süleyman Fehml Alptekln, İbrahim Olul -
türk, Kamil Ba~dad, Mustafa Kırdar, Ziya 
Akız, Şerif Ulusoy, Ho.san Ersoy, All Ayvaz. 

Yedek aıalaz 
Hikmet Oüney, Raı:ıim Görgün, Münlr 

Apaydın, Baha Kefçeli, Şevket Argıt, Fethi 
TürengUl, Hakkı Önen, Fatma Yüce, Münt 
Saner, İzzl Kaman, Hayri Ocan, Faik Nüzhet 
Belgln, İzzet Daler, Ömer Lütrü Bilen, Saltı
haddin Batur, Asaf Saner, Cemal Şenol, Mus 
tafa Tuby. ömer Özen, Hakkı Tüzer, Zeki 
Karan, Receb Mısır, Fahrl Yemlşcio~lu, Tev
fik Özken. 

KaramUrsalde define aramyor 
İzmit (Hususi) - Bugünlerde bir

kaç zat, vilayete istida vererek Knra -
mürsel ile Bahçecik arasındaki kısım 
kısım sahalarda define aramağa ruh -
sat istemişlerdir. İddia]arına göre, bu
ralarda işgalden kalma, mühi.m mik -
darda san altın vardır. 

Fakat, Mardinin bundan sonraki is· 
tikbali çok daha parlaktır. Dört aydır 
burada çalışan kıymetli idarecilerimiz
den vali Bay Cevad Ökmen, ilk iş ola
rak su meselesini ele almıştır. Şehirde 
ne içmiye. ne de kullanmıya kafi su ol
mamasından her aile ayda, mali va·T.l· 
yetine göre iki liradan yedi liraya ka
dar para sarfetmek mecburiyetinde 
kalıyor. Fakir olanlar bunu da temin 
edememekte. pis, kurdlu kuyu sulan 
içmektedir. 

Susuzluk yüzlinden umumi temizlik 
de temin olunamıyor. Şehrin ağaçsızlt
ğı bundan mütevelliddir. 

İdare mekanizmamızın en kıymtll 
ve güzide erkanından birisi olan Bay 
Ömer Cevad Ökmen, otuz yataklı mem
leket hastanesinin, Estel hükiimet ko
nağının temellerini atmış, çocuk balı· 

çesi için bir saha istimlak ile toprak 
tesviyesini yaptırmış. önümüzdeki yıl
lar için zengin bir çalışma progrann 
hazırlamı.ştır. Halkın ve köylünün :.ii
leklerile uğraşmak iizere bir büro kur· 
muş, umumi bayındırlık işlerine azami 
ehcmmiyet vermiştir. Dört ay gibi kısa 
bir zamanda bütün Mardin halkının 

sevgi ve saygılarını üzerinde toplıyan 
yapıcı ve başarıcılığı ile iştih:ır eyliven 
değerli valinin Mardini yakın bir4 dtidc 
ileri şehirlerimiz seviyesine ulaştıraca
ğına· kimsenin şübhesi yoktur. 

Orgüp köylerine yumurta 
bUyUkiUgllnde dolu düşto 
Ürgüp (Hususi) - On beş günden

beri Ürgübün her tarafına gece gün -
düz yağmur yağmaktadır. Eylulden be 
ri kurutulmak üzere serilmiş olan ü -
zümler mahvolmuştur. Çubuklardaki 
siyah üzümler de ayni derecede zarar 
görmüştür. Üzüm mahsulii bu yıl çok 
bereketli olduğu halde bu Afet ihrac 
imkanından 'başka halkın hususi üzi.im 
sarfiyatını da sıfıra indinniştir. 

İki gün evvel kazaımza bağlı Bab -
çeli, Ayvalı ve Mustafapaşa köylerine 
ywnurta büyüklüğünde dolu yağmış -
tır. Bütün meyvalar hasara uğramı~ 
tır. Zararın 50 bin lira oldu~ tahmin 
ediliyor. 

"(K~~~·k .. M~~;;k~t ... H~b~;i~;i) 
izmitte dU bayramı 

Dil bayramı, Halke\1nln tertlb etti~t g JZ"J 

bir program mucfbincc kutlulanmı., ve hl
tabeler, şllrler okunmuş, bayramın buyutc 
mAno.sı tebarüz ettirilmiştir. Merasirnde ka
labalık blr halk ve vali hazır bulunmuştur. 

Blga vakıf Işleri memurlut'u lai;vedDcli 

Oellrlnln azlı~ından dolayı buradaki vakıf 
işleri memurluğu eylulün birinden itibaren 
lA~vedllmiştlr. Dairenin demirbaş eşya def -
terlerini teslim Için Çanakkale evkıı:t mudU
rlle veznedan buraya gelmişlerdir. Imam ve 
müezzin ve safee gibi müstahdemlnln maaiJ
ları, Çanakkaleden banka vnsıtaslle tesviye 
edUecektlr. 
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p·azarllk kalkinca 
IE5) aşka mağazalardan daha iyi 
lg) mal sattığım hiç zannetmem, 

ba§ka mağazalardan daha pahalı sat -
mıyorsa daha ucuza da satmaz. Fekat 
nedense ayağun alışrllıştır, ötedenberi 
lft.zun olunca, oraya giderim. 

Dün gene bazı şeyler alacaktım. 
Gene oraya gittim. Mağaza sahibi be
ni görür gönnez yerinden kalktı. Bü -
yük işler gönnüş bir adam gururile: 
-Nasıl bay? 

Dedi. Ellle ~yanın üzerindeki eti
ketleri gösterdi: 
-İyi! 
- Pazarlık kanununa göre bütün 

eşyaya fiat etlketleri koymak icab edi
yor. Biz de koyduk! 
-İyi! 
Ben sözü 1asa kesıneyi istiyordum. 

O ise uzatıyordu. 
Kadın çoraplan çıkardı: 

- Etikete bakın! 
Etiketteki yazıyı okudum: 

- Yüz on kuruş. 

- Eskiden bunlar :için yüz altmış ıs-
terdik. Pazarlık edilirdi. Yüz kırka, 
yüz otuza inerdik. 

- ?????? ...... 
Erkek çoraplan çıkardı: 

- Etikete bakın! 
- Kırk kuruş. . 
- Siz de bu çoraplardan giyerdlniz, 

alt:Miştan a.şağı alamazdınız. 

- ?????? 
Bir gömlek çıkardı: 

- Aynını bir hafta evvel bizden al-
mıştmız, ne verdiniz? 

- ?????? 
- Söyleyin ne verdiniz! 
-Siz selfu lira ~tenl4tiniz, ben al-

tı demişt:lın. Yediye ra.z;ı olmustunuz. 
Etiketi gösterdi: 

-Hele bakınl 
- BCf lira! 
.................................... 1 ............. . 

Bir an düşündüm. Düşününce hid -
detlendlın. Mağaza sahibinin yüzüne 
dik dik ba:ktım. 

-Sizde hiç utanmak yok muydu? 
diye bağıracaktım. Fakat bağırama -
dım. Çünkü ben ona hiddetli hiddetli 
bakarken o da gülümsiyerek bana ba -
loyordu. Söyliyece~ 5Öze vereceği 
cevabı bakışından arilamıştım. 

·······•···•·····························•·····• 
Eğer ben, ona: 

- Sizde hiç utanmak yok muydu? 
deseydim, bana cevab verecekti: 

-Sizde de hiç akıl yok muydu? 
İsmet Hulfisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
S1hhi bir evin şartları 

nelerdir ? 
Bir eve sıhh! de

nebümek için ceb
hesinın cenub ve 
cenubu garbiye 
müteveccih olma
sı, temellerinin 
sağlam bir toprak 
sathına istina.d et
mesi, altında behe
mehal bodrumu 
bulunması, havayı 

bozan ve durnan 
neşreden fabrika 
hacalarından uzakta olması, §iddetli rüz
garlara maruz bulunmaması lflzımdır. 
Bu §artları haiz olmıyan evlere sıhhi de-
nem ez. 

Tabiatin garib bir tezahuru: 
Jeyzerler 

Bazı denizlerde ~ 
suların havaya 

~~=~~~~:f~ ırL 
bebi ıudur: De -~ 
niz, o noktalarda ........,...... _ -::;::::::::::. 
son derece derin-
dir. Deniz suyu bu derinlikte ısınır. Ma

lt1m ya! Arzın içine doğru inildikçe ha
raret artar. Isınan su sür'atle deniz sat -

hına do~ geri döner. Böylece ve bazan 
denizin satbından 10-20 metre yüksek
lere fırlar. Bunlara Jeyzer derler. 

ll 
L SLER 

" Kocamı nasıl 
Eğlendiregim?, 

• 
Modada oturan bir kadın okuyu -

cum yeni evlenıni§. Benden öğren -
rnek istiyor: 

- Kocarnı nasıl eğlendireyim? di
yor. Yuvasına ve kocasına büyük bir 
bağlılık gösterdiği için cevab ver -
meden önce bu genç kadını tebrik 
etmek isterim. 

Kocasını nasıl eğlendireceğine ge 
lin ce: 

- Almanya iki yıl evvel evlene -
cek ça~ gelen genç kızlar için bir 
chazırlanına .. • mektebi tesis etti, 
Alman gazetelerinde teferrüatını 
görmüştüm: Tedris rnüddeti bir ay
dan ibaret olan bu ınektebde genç 
kızlara yemek pişinnekten, çamaşır 
yıkamaktan, çocuk bakırnma varın -
caya kadar bir yuvanın ihtiyaç gös
terebUeceği her şeYi pratik olarak 
öğretiyorlarmış. Fakat erkeğin na
ıınl eğlendirlldiğini öğreten bir ders 
de bulunduğunu hatırlayamıyorum. 
Şu halde onu genç kadının eyarat -
ma:. kabiliyetine bırakı:nış olacak -
}ardır. 

Doktorlar arasında moda oldu 

'imdi: 
- Hastalık yok, hasta var, diyor-

lar. Ben de kendi sahamda: 
- Dünyada ne kadar erkek varsa 

o kadar. da karakter vardır, diyece
~m. 

Birinin hoşlandığından öbürü si
nirlenir, birinin beğendiği ötekini 
kilometrelerce uzağa kaçınr. Demek 
oluyor ki her erkeğe tatbik edilebi
lecek bir reçete tertib etmek rnüm-

kün değildir. Şu halde tavsiye ede
rim 
· - Evvela kocanızı iyi etüd ediniz, 
sonra da aldığınız neticelere göre 
hazırlanınız, alakadar olduğu mese
leleri, babisieri öğreniniz, o mese -
leler ve bahisler üzerinde konuşma 
imkanlarını toplayınız. Bütün bun -
lan da kendisine mümkün olduğu 
kadar az hissettirerek yapınız. En 
ziyade dikkat edeceğiniz şey, koca
mza bıkkmlık hissi gelmemesini te
mine çalışmak olsun. Y eknasaklık -
tan kaçıruz, programınıza tenevvü 
koyunuz ve yuvanızı kocanız dı -
şardayken her zaman özleyeceği bir 
köşe haline getiriniz. 

* Hobyarda Bay (Süruri) ye: 
- TalB.ka kadar gitmemek için 

kannızın metresinize ~z yumması
nı istemek ... Fakat azizim hangi a -
sırda ve hangi memlekette yaşıyor
sunuz? Lütfen biraz kendinizi top
layınız. 

* Denizilde Bay (H. D. K.) ya: 
- Eski kadın mı, yeni kadın mı? 

diyorsunuz. Pek iyi anlayamadım. 
Eski kadın dediğiniz zaman gözünü
rlin önünde tecessüm eden hayal ne
dir ve yeni kadın tabirinden ne an
larsınız? 

E~er cKadın bdıncık, tertemiz, 
oerll toplu, yalnız evini düşünen:. 
eski kadınsa, ayni vasıfları yeni ka
dınların arasında bulmak da müm -
kündür. Bana gelince: 

- O eski karakter, fakat yeni bil
gi içinde olursa tercih ederim. 

TEYZE 

Meşhur Tom Miks 
bariara dUştU 

Tom Miks 

Tom Miks ile beyaz atı Londradadır
lar ... Sessiz sinema devrinde pek büyük 

bir şöhret kazanmı~ olan bu san'atltiır 

Avrupada bir seyahate çıkmıştır. 

. Vaktile bu san'atkarın çevirmiş o1du

ğu filmleri eski sinema meraklıları ha
tırlarlar ... Yakışıklı bir delikanlı olan 
Tom Miks bugün adanınkıllı ihtiyarla
mıştır. Sinema halkı onu tamamile unut
muştur. 

Lonclrada bulunan Tom Miks en bU
yük müzikbollerden biri olan Palladium
da vaktile filmlerde yapmış olduğu at 

numaralarını yapacaktır. San'atkarın bu 
numaraları yapmasının sebebi fevkalade 
bir zaruret içinde bulunmasıdır. 

Tom Miks sinemacılık~a büyük bir rö
kora malik bulunmaktadır. 

San'at hayatında tam 400 film çevir
miştir. Bu filmleri çevirirken birçok ya
ralar almıştır. Bu yaralar dahi bir rökor 
teşkil eylemektedir. 

23 defa kaburga kemikleri kırılmıştır. 
5 defa sağ kolunu brmıştır. 
4 defa sol kolunu kırmıştır. 
4 defa ayaklarını kırmıştır! ... 

Aldığı yaraların yckimu 156 dır. 

Tom Miks Amerikan filmciliğinin bjr 
sembolünden ziyade Amerika sinemacılt
ğının bir devresini tezns;ı eylernektcdir. 

Film tarihçesi tedkik e-dilirse müşahede 
edilir ki Amerikan sinemacılığını ihya 
eden, Amerikan filmciliğıni dünyaya ttı

nıtan hep cow-boy filmlcri olmuştur. Bu 
filmleri yaratan da bugün Londrada ade
ta cambazhane numar:ısı yapan Tom 
Mikstir. Mumaileyh filmlerini hissederck, 
yaşıyarak çevirmiştir ... Orıu yere vuran 
sesli filmdir. 

* 
Edd e Cantar'un yeni filmi... 
Son zamanlarda çok beğenilen film

ler vücude getirmiş olan yeni prodük
törlerden John Ford yakınd:l Eddie 
Cantor'a ~üyük bir film çevirtecektir. 

Şimdi Nevyork radyosunda konser 
vermekte olan Eddie Cantor'un yeni -
den film çevirmeğe başlaması Holivud
da alaka uyandırmıştır. 

c 

Tarlabaşmda sebzeci Saidi öldüren 
katil 12 sene· hapse mahkOm edildi 

Katil Maksud ayni zamanda maktul Saidin veresesine 
1000 lira tazminat verecek 

Tarlabaşmda, karısile alakah olan Sal
di tabanca ile yaralıyaralt öldüren •ebze
ci Arnavud Maksudun muhakemesi A -
!ırcezada nihayete ermi§tir. 

Suçlu, taam.müden adam öldürmek su
çundan, ceza kanununun 4M Inci mad -
desine tevfikan mahkemeye verllmi~ti. 

Ancak, iddia makamı fahidlerin ifa -
delerine ve diıer dellllere nazaran, Mak
surlun fillini 450 tnci de~il, 448 inci mad
deye uygun bulmuştu. Ayni zamanda su
çun işlenişinde müesstr olan tahrik 1e -

beblerini de, gözönünde tutarak, 51 in
cl maddeye göre, cezanın tahfiftnf l!te -
mi§ti. 

Suçlu vekili de, mahkemedeki mild:ı

faasında, müddeiumuın.tnin mütaleasma 
aynen i§tirak etmişti. 

Dün tefhim edilen kararla, katil Mak
sud ceza kanununun 448 inci maddesine 
göre, tahfifen 12 sene milddetle aAır hap
se ve maktul Saldin verescsine 1000 lira 
tazminat verme~e mahkO.m edilmiştir. 

Kar1s1m döven biri mahkemeye 
veriini 

Asliye 2 nci ceza mahkemesinde, earib 
bir davanın muhakemesine bakılmıştır . 

Suçlu Kosti, karısı Paraşkeviyi döv -
rnekten maznun bulunmaktadır. 

Fakat, kendisi bu iddiayı reddederek, 
vak'ayı şöyle anlatmaktadır: 

- Biz karı koca İmroz :ıdasından çalış
mak için İstanbula gelrniştik. Karım 
Sürpagop civannda, Eleni isminde bi -
rinin yanına hizmetkar girdi Ben de, 
başka bir yerde çalışınağa başladım. Haf
ta başlarında buluşuyorduk. 3 tane ço -
cu~umuz İmrozda iken, ölmüştü. Karım 
İstanbulda yeni bir yavruya gebe kaldl. 
Bir çocuğumuz olacak diye, seviniyer -
durn. Fakat, bamile bir kadın, çalııabi
lir mi? .. HizmetkAr olduğu yerde, kan-
mı kandırnuşlar, ilaç vererek, çocuğu 
düşürmüşler. Ben, bunu haber alınca, 

hemen, kanmm çalıştığı apartımana 

koştum. Bir de, ne göreyim: Çocuğun ce
sedini bir paket yapmışlar, Sürpagop 
mezarlığında bir mezarın içine atıyorlar. 
Y etişerck, mezardan paketi aldım, ama, 
beni dövdüler, paketi de elimden alarak, 
kaçırdılar. Polisle evde araştırma yap -
tık, fakat bulamadık. İşte, mesele bu .. 
Bu yüzden kanmla da nyrıldık, ama, o
nu dövdüğüm yalandır. 

Mahkeme, fahidlerin celbi için. talik 
edilmiştir. 

Bey:erbeyi fac;asmda yarala-
nanlardan ölen leri n say1s1 

sakizi buldu 
Beylerbeyinde mantar fabrikasında 

vukua gelen lnfilA.k :faciasının, Üsküdar 
müddeiumumlli~ince yapılmakta olan 
tahkikatı neticelenmiştir. 

Tahkikatı idare eden müddeiurnumi 
muavini Orhan, ifade verebilecek kabi -
liyette olan yaralıların hepsinin ifadele
rini almış, isticvablan yapmış, keşif ra -
porlan tedkik edilmiştir. Neticede, bl -
disede fabrika direktörü Hayriden ba1ka 
kimsenin mes'uliyeti görillmemi§tir. Fab
rika direktörü Hayrinin ise, hakkında ce
za kanununun 383 üncü maddesine tevfi
kan takibat yapılmasına karar verilıniJ -
tir. 

Müddciumumilik, ilk tahkikat açılınası 

için, evrakı Ü sküdar sorgu hlkimliğine 
göndermiştir. Hadise ilk tahkikatın ik • 
malini mütealdb, suç sübut mertebesinds 
görülünce, mahkemeye intikal edecek • 
tir. { 

Tevkif edilen fabrika müdürü tahliye 
talebinde bulunmamıştır. Buna dair ya • 
pılan neşriyat, vaki değildir. 

Di~er taraftan infilak kurbanlarının 
adedi, gün geçtikçe çoğalmaktadır. DUıı 

de, NUmune hastanesine kaldırılan yara .. 
lılardan Fahri oğlu Yusuf ölmüş, ölenle-, 
rln sayısı selrizi bulmuştur. Di~erlerinlıt 
de, yaraları tehlikelidir. ı 

Bir karı kocay1 öldürenlerin ~ 
muhakemesine başlandi 

Edirne (Hususi) - Bundan bir yıl ön• 
ce şehriınizde saka Ali ve e:i FatmaY], 
evlerinde uyurlarken balta ile katleden 
ve vak'a akabinde yakalanan Fai~in SU9 
arkadaşı olup izini kaybettiren ve n~ha
yet Bergamada işlediği yeni bir cinayeti 
müteakib yakalanan Hilmi Edirneye ge .. 
tirilmiştir. Edirnede bUyük bir tecssür. 
ve heyecan uyandıran bu çok feci cina
yetin ' muhakemesi katil Hilminin huzu-. 
rile cuma günü saat 9 da Edirne ağırce .. 
za mahkemesinde görlllrneğe başlanmı§ .. 
tır. 

İlk celsede suçlunun sorgusu yapıla .. 
rak mahkeme günü bu ayın on dördünctı:, 

gününe talik olunmuştur. 

Dün bir ihtilas davasma bak1ld1 
Bir takım hususi siparişlerin bir kıs ... 

mını ve bir kısmının da bedellerin: ih • 
tilas etmek iddiasile, Ağırcezada tahtıı 

muhakemeye alınan !nhisarlar idaresi 4 
üncü şube, muhasebe masası §efi Meh
med Alinin muhakcmesi son safhay:ı var .. 
mıştır. 

Mehıned Ali, evvelki celselerde, bu gi
bi siparişleri yerlerine teslim ettiğizıt 
söylemiş ve: 

- Esasen, siparişler üzerindeki mua
mele, benim emrirole değil, §Ube müdü
rünün, yahud da, umum müdürün emri
le yapılır, demiştir. 

Dünkü celsede tahkikat neticelenerelr, 
müddeiumuminin mütaleasıru serdetme
si için duruşma talik edilmiştir. 

Batan halyan vapuruna aid dava 
Çanakkalede İtalyan bandıralı Kapopi

no vapurunun batmasile neticelenen İtnl 
yan, İspanyol vapurlan arasındaki mü
sademenin muhakemesine, asliye 2 nci 
ticaret mahkemesinde, devam edilmiş -
tir. 

Batan vapur kumpanyasının vekilleri, 
vapurdaki hamule layınetinin takdirinJ, 
mahkemeden istcmişlerdir. Bu husus?, 
bir ehlivukuf teşkili için, muhakerne ta
lik edilmiştir. 

·-------
Dün iki yangın başlangıcı oldu 
Küçükpaazrda Hacıkadın caddesinde Ru

şene ald slmldci fırını ile YenJt~yde Dert 
sotajpnda Vaslle ald ahşab evde 1k1 ynngm 
ba..şlangıcı olmuşsa da, her lklsl de ateş bil• 
yüıneden itfaiye tarafından s~ndürülmil§

tür. 

Bir e.narket mahkemeye g6nderildi 
Galatada fÜphell bir halde dolqtı~ı gö

rülen Osman lsminde bir ~ahıs ilinci ~u -
be memurlan tarafından çevrtlerek ce'blerl 
aran~ ve 20 gram esrar bulunmuştur. 

Suçlu beşinci ceza mahkemesine ıönder11 • 
mlştJr. 

1 Bacaksız•n maskaralıkları · Elma toplarken 



2 Blrindteşrba 

C ZAH 1 

Kadın ş p aları yüzünden 
, nasıl milyo er oldum? 

"4-* 1? 
~*- {.__~ 
* ~ 

Bana çocukken sorarlardı: 
- Sen büyürsen ne olacaksın? 
Cevab verirdim: 
- Milyoner olacağım. 
Her çocuk gibi beni de mektebe gön

derdıler. Mektebde bütün arkadaşlarım 
çalışırlardı. Çünkü hepsinin gayeleri ça
lı§lllalarını icab ettiriyordu. Kimi dok -
tor olacaktı. Kimi mühendis olacaktı ki-

• 1 

mı avukat olacaktı. Bütün bunları olmak 
için çok çalışmak, çok okJiınak, çok öğ
~enmek lUzımdı. Okumakla, çalışmalda 
~n~anın milyoner olamıyacağııu bildiğim 
ıçın ben kendimi arkadasıanın kadar 
yormazdun. Onlar çnlt§ırl~kcn, onlar 
ders dinlerierken ben düşünür, milyoner 
olunca, milyonumu nasıl sarfetmem icab 
edecegine dair kafamda planlar kurar
dım. 

ı 
- Öyleyse bu da senin .. 
Yirmi beş kuruş görür gömıez evvell 

§aka yaptığına zahib oldum. Fakat içime 
de kurd düşrnü§tü: 

- Karıcığım, §akayı ne Kadar da çok 
seviyorsun. 

- Ben şaka etmiyorum ki, olan param 
bu .. 

- Çantandaki paran bu olabilir .. fakat 
bankadaki paran başkL 

- Ne bankası? 
- Canım karıcığım, senin bankada pa-

ran yok mu? 
-Ne gezer. 
Benıde §Sfak atmı§tı: 
- Fakat herkes senin bir milyoner ol

duğunu söylüyor. 
- Milyoner mi. ben milyoner ha .. ba§

kalarına bu tarzda aldatırım.. ama sen 
* kooamsın, sana yalan söyliyemem. Be-

Yirmi be§ yaşıma geldiğim zaman ce- nim bankada filan param yok. 
birnde meteliğirn yoktu, amma, gene ü - Ev döndü, döndü, başıma yıkıldı zan _ 
midlc yaşıyordwn: nettim. Gözümün önünde karım çirkin _ 

- Ne çıkar, diyordum, günün bırın - leştikçe, çirkinle§iyordu. Tam bu sırada: 
ae muhakkak milyoner olacağım. - Biz birbirimizi sevdikten sonra pa-

Nihayet o gün geldi. Çok yaşlı, çok ra ne olacak.. aşkımız milyonlara. del _ 
çirkin bir kadın bana aşık oldu. Kadın m ez mi? 
hakkında şuradan buradnn tahkikat yap- Diyerek boynwna sarılrnasın mı? Ka-
tım Ahiığım cevablar mükemmeldi: farn kızrnıştı. Yakalar yakalamaz kapıya 

- Huysuzdur, geçirnsizdir. doğru sürüdüm. Dışan atmamla kapıyı 
Diyorlardı, şunu da ilave ediyorlardı: üstüne kapamam bir oldu. 
- Çok zengindir, en az bir rniylon li- E~ası, nesi varsa hepsini birer birer 

rası vardır d · l cam an aşağı fırlattım. Kendi toparlan-
l (Varsm huysuz olsun, varsın geçlrnsiz dı, e~asını toparladı. Komşulardan ba _ 

~sun, bütün bunlar benim ıçin devcde zıları onunla alay ettiler. Bazılan be _ 
ulakökabilinden şcyledi. Milyonu vardı nimle alay ettiler. Her ne ise defoldu, 

Ya... tesini düşüpmezdirn. gitti. 
Yaşlı çirkin kadına kar§! a~ık rolü oy- İşin fenası benim on lirayı da alınıt g6-

BON POSTA ·-
Kadm ve sigara 
Erkekler sigara içen 

kadınların hangi hallerine 
kızarlar, bilir misiniz? 
Kadınlar arasında a1gara 1Qmek A.detl sal

gın blr haldedir. Fakat acaba sigara ıçme -
slnl bWyorlar mı? A§atı:va kordulumuz re
slmlerln baya.nlanmıza her'halde faydası o
lacak~. 

ı - Sigaranızı çıkarıp ıdbrttın1z1 de er ~ 
kekten evvel davranarak ellnlze alacak o -
lursanız, .evveıa. n muhakkak surette ken
di sigaranızı yakınız. aonra ldbrltl erke~e 
uzatınız. Hem, ldbrltlıı lytce yanmBBllll belt
leylnlzl 

2-~a &ıaara oldup balde ko
nuşmayınız. Çirkin cöriinllr. Slsl mırıldan
ma.ya, anlaşılmaz ,ekilde konuşmaya sev -
keder. Üstelik, killierin üzerinize dökülmesi
ne, burnunuza duman kaçmasına sebeb o -
lur. 

SEl' AHAT IIEKTUBLARI ı 49 

Yazan: Vaafi Rıza Zobu 

Nihayet Tahrandayımi 
Tahranda binalar taş, çimento, ve kireç halitasından 

yapılmaz, kiremidli dam da yoktur 

Tahranda parlcımento binası 
Tahran: Yüksek, denizden bin dört ne gibi sihirli bir maaae vuı ıa, :mimar· 

yüz metre, belki de daha fnzla yüksek- ları böyle §ayanı hayr~t mehc.:re 1 ~er gös
lerde kurulmu§ bir §ehirdir. Devletin bü- terebiliyorlar?. Toprağın ÜEtüne biroız su 
kfunet merkezi olduğu halde, o hissi ver- atıp çamur yaptıktan sonra, onu ~tJneşe 
mez .. bahçe içindeki kö§klerile, bir iki bırakıp; (Ne sihirdir ne keramet, el ça
katlı binalarile sanki burası büyük bir bukluğu marifetl) der gibi çamuru gö· 
sayfiye şehridir .. hükfunet daireleri müs- zürnüzün önünde hemen betonla§tırıveri
tesna, öyle muazzam ap·arıırnanlar, koca yorlar!? .. 
koca mağazalar yoktur_ irili ufaklı villa- Biri dedi ki: 
lar, ale1ade dUkkfınlarla bu §ehir rneyda- - İran kurak memlekettir.. yağmur 
na gelmi§tir. Şehrin iki rengi vardır: Ye- pek ender yağar. Yağdığı zaman da, ezil
§il ve sarı .. sarı renk: Binaların; ye§il de: miş, sıkıştırılmış toprn~a nüfuz etmez ... 
Ağaçlarındır ... Ağaçların yeşili tazedir .. Onun için inşaatta kullanılan bu çamur
çünkü inkılabd.an sonra dikilmiştir. Kör- lar bir defa kurudu tnu, artık taşlaşır ve 
pe ağaçlar, bu tariht eski vehrin, yeni bi- bir daha yıkılmaz .. asırlardanbcri, harab 
rer süsüdür. Binalar san renklidir. Çün- olmadan sapasağlam duran eski binalar 
kü ~çamurdan yapılmı§tır .. ustalıkla tan- var<iır ki, daha bir o kadar asır da bu 
zim edilmi~ bahçeler içinde zarif köşkler topraklar üstünde duracaklardır .. 
görünür. Cebhesinden baktığınız zaman Bir başkası dedi ki: 
tuğladan yapılmıf hissini verir, amma - İran topraklarmda kaolin denilen 
değildir .. tu~la: O binanın cebhesiru süs- bir madde vardır .. üstüne su döker de, 
lemek içindir ve yalın kattır .. küçük çap- döver sıkıştırırsan beton gibi sertleşir, 
ta, zarü tuğlaların altı; binanın ana du- bir daha da kolay kolay dağılmaz! .. 
varlarıdır. İ,te bu ana duvarlar, bir ça- Ya biri, ya öteki .. her ne ise .. herhal:ie 
mur yığmtısıdır .. bu çamur da, Tahranın tabiatin ilisan ettiği bir şey var ki, böylo 
kıtıkla karı§IIUJ sarı toprağından hazır- sühulet ve ehveniyct içinde binal:
lanmı§tır. Bina ister tek kat olsun; ister- kurup, yollarını yapabiliyorlar .. 
se çift; ta§, çimento ve kireç halitasından * 
yapılmaz. Kiremidli dam yoktur.. düne Liı.f açılmışken, gözüme çarpan bir 

3 - B114ka blr1a1le dansa kalkarken, yan kadar toprakla örtülen damlar, yeni in- san'at hadisesinden de bahsedeyirn: 

~=n~~:ıan~zı~=~~. ve:ı:~ §aa~a _galvaniz~ çinko ne kapatılıyor.. Ötedenberi biliriz ki lraniler, Selçuki
kalkmadan evvel içip blt1r1n1z. bu, ıstısnasız boyledir .. hattA, yeni yapı- ler çinilerini toprak üstüne boyarlar, 

lan opera binası bile bu wru1 ve bu tarz- öylece meydana çıkarırlardı .. değil yal-

~~rruya ba§lamı§tırn. Rolümde muvaffak türmüştü. Ne yapsam; diye evin içinde 
~ ~~· Az zamanda karar verdık; nişan- bir aşağı bir yukarı dolaşırken onun §ap- . 
an ık, evlendik. kası gözürne ilişti. Kendisi kadar §apkası 

~ ı aan kurtulamamı~tır .. tiyatronun miına- nız c İran Selçukh leri, hatta cRum Sel
rı Almandır. Dünyaca fÖhreti olan bir ti- çuki. leri bile ekser çinilerini böyle ça
yatro in§aat mütehassısıdır. Buna rağ- mur üstüne dökmüş VP. pişirmi§lerdir .. 

f 

men o d~ eserini çarn~la m:y~ana çıkar- çinicilikte alçıyı, Osmanl!lar kullanrnış
makta bır rnahzur gormemı§tır ... Minel- lar ve öylece de kalmış ... Ben zanneder
kadim İranda inşaat J>öyle devam edegel- dim ki; Osmanlılara gelinciye kadar, alçı

/ miş.. nın bu işe yarıyacağını kimse anlıyama-Karını · k" olın çır ın olmasına çirkin, huysuz 
asına huysuzdu amma benim gözüro 

onun mil d ~ '. . ..:ı yonun a oldugu ıçın bu tefer -
~uata che . 
ğimizi --~~)~.et ~C.:~i~.ordurn. E <'lendJ-
:ın k n uç~cu gunuydu. Mescleyi aç -
~:' ve :ınılyonun yerini öğrenmek iste-

- Karıcığım! 
Dedim =•, ·· 1 . . . 

-h: • ~ goz erını devıre devire yü-
..... me baktı: 

R Kocacığım. 
b 

afamcıa hazırladJAırn kısn hitabeme 
aşladım: 

-Evlilik h bır· ayatı kadını ve erkeli bir-
ıne o tarzda bağl ki k • 

artık bir .. . ar ·· naın erkek 
lard vucud, bır kalb, bir kese olmuŞ:

ır. 

- Evet kocacı~m. 
- Yanı ben" nin k un kcsem senın kesen se-

esen benim kescmdir. ' 
-Evet! 
C birnden para cüzdanıını ~ıkardım. 
-:- İşte burada on lira var. Bu o lir 

senın sayılır. n a, 

On lirayı masa a b 
lira ·· . Y ıraktırn. Kanm on 

gor.rnemış gibi kaptı-
- Benim ha! · 
- Evet · 

olacak. senın, fakat seninki de benim 

Büyük annem dcvr· d k 
tasını getird· İ . ın en alına el ~an-
rus kardı ı. çınden bir yirmi ı..... ku-

ı. ~ı Eli titıi ~sı 
· ye tltriye uzattı: 

da sinirime dokunurdu. Biçimsiz, zevk
siz bir şeydi. Şapkaya bir tekme vurdwn. 
Eğri böğrü bir §ey oldu. Gülmiye ba§la -
dım. 

- Hele, dedim, §apkanın §U biçimde bir 
resmini yapayım. 

. Elimden biraz resim gelir.. Şnpkayı 
bır sandalyeye koydum. Bir kA~ıda res
mini yaptım. Resim bitti. Şapkayn yum
rukla vurup sandalyeden 3§ağı yuvarla
dım. Bu sefer §apka daha başka biçime 
girmişti: 

- Hele, dedim, §U biçimde de bir res
mini yapayım. 

Velhasıl akşama kadar, §apkayı yurn
ruklayıp biçimden biçime koydum. Her 
biçimde resmini yaptım. Vakit geçirdim. 

* Gece olmuştu. Odamda oturrnu~, ba-
şıma gelenleri düşünüyordum. Bütün ha
yatını milyon hayalile geçiren bir insanın 
milyon kapısına geldiğini sandıltı bir anda 
sukutu hayale uğraması kadar ncı ne 0 _ 

labilirdi ki. 
Bu sıra<ia kapı çalmdı. Gelen eski ibir 

mekteb arkada§ırndı. Son zamanlarda 
b~. ka~ı~ şapkası ma~azası açmı§tı.. ge
çınıp gıdıyordu. Onun gelişine sevinmft
tirn. Hiç olmazsa ona derd yanar, biraz fe
rahlardım. 

Arkada§UD bir koltuta oturdu. 
- Ne var, dedi, keyfin yok g1bf. 
- Evet hlç sonna! 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

4 - :kS1r erteı, neu au<lak b0yıuı11e eıvan
mıt bir sigara cörmele tahamuını edemez. 
Onun için, yanınızda za.rlt bir ~ık bulun
dururaanız Iyi olur. Amma, bu ~ı kul
lanırken de poz almaya, cösterlf :rapmııya 
kalkışmnyınıır. 

En büyük tarihi camilerinı geziyo- mış ... Halbuki, :tianda hali! her şeyin ça
rwn: Çamurdan!. Müteaddid saraylarını murla yapıldığını görünce. bugüne kadar 
dolaştım: Çamurdan! Türbe kubbelerine olan zannım bo§a çıktı .. İranda, bugünkil 
baktım: Çarnurdan!!. çinicili~i vakit bulup tnhkik edemcdim .. 

İranın şehirler arası yollan munta- acaba bu san'at devam ediyor mu? Edi
yorsa, çinilerini ne ile yapıyorlar? Gene 

zamdır .. asfalt kadar düzgün, ·fakat top- çamurla mı, yoksa alçıya başlamışlar 
raktandır .. kırıl.mı§ t~la yapılan yerler: 
Y 1n b

.. mı?. Bilmiyorum... Vasft R. Zobu 
a ız uyük ana şoselerdır .. sık sık ta- ............................................................. . 

mirata tesadüf etmedilim halde sanki Çöp müteahhidi ~ni bir 
bugün yapılmıf gibi dümdüzdür.. silin- mfiracaatta bulundu 
diraj denilen ameliye, bu yollar üstünde İstarıbulun çöplerini denize döken ma-
görülmemi§ i§lerdendir.. yolun tesviyei teahhid, günlilk çöp mikdarının çoklu -
türabiyesi yapılır. Kırılmı§ taşlar serpi- ğundan şikayet etmiş, kendisine verilen 
lir. Üzeri gene kendi toprağı ile örtülür.. paranın ziyadeleşdirilmesini istemiş be-
daha üstüne de su serptikten sonra, iki lediye daimi encümeni bu mürncaatı rnu
kollu kalın bir kütüğü iki arnele tutor, kavele alıkamma aykırı bularak reddet
kaldırır kaldırır topraRa vurur, böylece mişti. Müteahhid, beledlyeye yeni bir 
düzelttikten sonra, yol olur 'bir beton. müracaat daha yapmıştır. Bu mürncaatta 
Sök sökebilir.sen! .. Bazı cheınıniyet veri- müteahhid. zarar etti~inden tekrar bah
len yollar üzerinden, bildiğımiz, yuvar- setrnekte, mukavele ahkiimına riayet et-
lak değirmen tap gezdlrirler .. bu ameli- rnekte devarn ettiği takdirde iflas edece
ye fevkalAdedendir. Her topra~ın bune ğini bildirmekte, belediyenin çöp işlerini 
ihtiyacı yoktur!. kontrol etmesini istemektecMr. Müteah -

Merak ettim: Acaba İranın topra~mda hid, kendisine yardım edilmediğ: takdir

~ gibi sallamamaya dlttat edlnlz.. HattA, o ko
nU§W"ken Blgara 1omett bir an Için bırakır -
samz kavalyenJzln memnuıı olacatına ·na -
nabillr.slnlz. 

de çöpleri denize dökmekten vazgeçece
ğini, İstanbulun çöplerinin meydanda bı
rakılacağını ileri sürmektedir. 

Bal yiyen bir adam zehirlendi 
Balatta Qorbacıçeşme sokaRında oturan 

Malunud, dU.n yed~l baldan zehlrlenme nlt\
lml göstennlş, Balat Musevi hastaneslndt 
tedavi altına alınmıştır 

Sigaranızı acele acele ıkıı:ı, nete.s ne • 
tese çekerek, bir slgıı.ra daha ıstemeylıılz. 

5 - Kavaı:venızın yüz11ne dumanlan sa- Kavalyeler, bir kadının blrblrl peş~ıra Sı _ 
vurmıımaya, yahu4 da Jiprama bil' me§•aıe cara içmesinden hoşlanmazıar. 
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Saç tuvaJetleri değişiyor Çok az bir masrafla, çok' 
_ .. şık giyinmek mümkündür 

Dünkü _saç t~valetler~ daha pratikti, b~g_u~k~ler daha g.:b~:y::d=!ı:e!::·:~~:;;:,~~r!J 
guze/dır Ve yenı şapkalarla çok ıyı gıdıgor kinsızd~r. Fakat parayı yerinde ~a:.fet-

Dünkil •aç tuvaleti böyle idi Bugünkü ıaç tuvateti bötıledir 

Dört senedir ~a~ dolnı taranmış, 

buldeli kabarık, uzunca saçlara alışrnış· 
tık. Bunların en bü.yük iyiiili lU idi: 

a) Güzel olmıyan enseleri gizleyebili
yordu. 

b) Biraz dağılsa da fena görünmüyor
du. Bunun için açık havaya, spora pek 
elveri§li idi. 

c) Kolay düzeltiliyordu. İyi blr perma
nant yaptırdınızsa, yaradılı~tan kıvırcık 
saçlı iseniz, şöyle bir taranıvermekle 
muntazam bir kuvafürünüz oluveriyordu. 

Fakat bütün bu iyiliklere mukabil iki 
büyük kusuru vardı: 

a) Ne kadar itina edilirse edilsin ba§a 
dağınık bir manzara veriyordu. 

b) Daha mühimmi: Bugün artık moda 
değil. Hele yeni vapkalara hiç uymuyor. 
Bunu gözünüzle görmek isterseniz ayni 
oapkaların ayni başlarda bir eslci, bir de 
yeni kuvafürlerle çekilmi' fotografları
na bakınız. Dediğimiz doğru değil mi? Ma 
dem ki yeni şapkaları gtyeceksiniz.. §U 

halde saçlarmızın şeklini de de~i~tirmek, 
bugünkü tarza uydurmal! gerek. Maama
fih bu biraz zevk, biraz da tip meselesidir. 

Bu yeni kuvafürün de ne güzel taraf
ları var: 

Elki ~ tuvatetleri w yeni fllpkalar 

Yeni saç tuvaZetleri ve yeni §tıp ka lar 

a) Bütün moda elbiselere ve 1apkalara c) Daha itinalı, daha derli toplu bir hal 
yaraşıyor. veriyor. YegAne kusuru biraz güç yapıl-

b) Şimdiye kadar kapalı kalan bir gü- masında ... Ona da bir zaman sonra alı
zelliğinizi, ensenizin güzelliğin\ meydana prsını.z. Tipinize gidiyor, Zflvktnizi okşu-
çıkanyor. yorsa hiç durmayınız. .............................................................................................................................................................•................................ 

I __ Y_em_e_k _ ba_h_s_l _ __.l 

Rus usulü patates 
Şunlan hazırlamalmnız: 

Patates, yumurta, un, so~an, tuz, biber, 
zeytinyağı. 

Orta iriliktc dört patates için bir yu
murta, bir buçuk çorba kaşığı un, ne pek 
iri, ne pek ufak bir soğan kAfidir. Pata
teslerin sayısı arttığı nisbette diğerlerini 
tre çoğaltırsınız. 

Patatesleri soyunuz. Çiy çiy rendele
yiniz. İçine unu katıp karıştırınız. Soğanı 
da rendeleyiniz. Biraz tuz birberle bera
ber unlu patates ilAve ediııiz. Sonra hep· 
sini yumurta ile birlikte iyice dövünüz. 

Bunu bir çorba kaşı~ı lle alıp alıp tava. 
da Jozdırılmış zeytinyağına koyunuz. Kı· 
zartınız. Sıcak sıcak yiyiniz. 

Mavdanozlu patates 
Bu yemek ufak blr farkb tatlı yerini 

de tutar. 
Şunlar lazım: Bir kilo patates, üç yu

murta. biraz yağ, biraz da maydanoz. 
Patatesleri haşlayınız. Bir parça tere--. 

yağile pfire gibi eziniz. İçınc üç yumurta 
kırınız. Maydano;ru da haşlayıp bu püre
ye katınız. Köfte gibi ufak ufak parçala
ra ayırınız. Kızgın tereyağında kızartınız. 

Sıcakken yiyiniz. 

ÖrgU bluz modelleri 

Röbası, kollarile bir örnek. Diğer 

taraflan düz l~stik ör2ü .. düimeleri 
kendi renginde. 

Ceb kenarlanna ve kol yerlerine 
koyu renk çizgi geçirilmif. Sık düi• 
meli kolauz jile .. 

meyi bılcn az harcayıp çok ~ık gorune
bilir. Yerinde ve yolunda para harcama
nın ilk şartı cplan dahilinde harcamab
tır. Alacağınız her şeyi gününden çok ev- 1 
Yel düşünmüş, kararla~tırmış olmalısıniz. 

Hatta yalnız gününden değil, mevsim -
den de evvel... 

Bu yıl kaç tane ve kaç türlü elbise 
yaptıracaksınız. Daha sene ba~ında zih
nen bunun bir planını tasarla.mış olmalı
sınız. Kı§ ortasında yazın, yaz ortasında 
kışın hangi biçim elbise yaptıracağınızı 

kestiremezsiniz, bu muhakkak. Fakat ge
çen yıldan kalmış elbiselerintze bakarak 
yazın ne tarz elbise veya elbiseler yaptır
manız lazım geldiğini pekala tesbit ede
bilirsiniz. Böyle gününden bnce düşün~p 
taşınıp bir karar vermek insanı blrçok 
lüzumsuz masraflardan korur. MeselA: 
Bakarsınız mavi güzel bir çantanız, bu
na uygun bir çift de ayakkabınız var. Bu 
sene yeniden çanta, ayakkabı masrafları 
açmamak için o mevsim için aeçeceAiniz 
elbisenin rengini maviye pek aykırı al
mazsınız. Vakti geldi mi elinlıde hazır 

çantanız, ayakkabını.z bulunur. Daha bu
nun gibi neler ... 

Giyece~e vereceğiniz parayı en iyi, en 
faydalı &ekilde harcamak için her halde 
§U iki şeyi gözönünde tutmak mecburi
yetindesiniz: 

a) Bir yıl zarfında bütün g:iyeceğinize 
ayırabilecetiDiz para ne kadardır? 

b) Yaşama tarzımza göre ne gibı elbi
selere ihtiyacınız var? 

Bir kere senelik giyinme masrafınızı 

blüz iki parça olmalı, ara sıra başka blui 
başka eteklerle değiştirirsiniz. 

6 - Bunun yerini tutacak başka şeyin 
yok mu? 

Varsa, yenisi ne kadar şık olursa olsun 
almaktan vazgeçiniz. Fantezi takım, kos· 
tüm tayyör, spor rob, abiyye rob, türlü 
elbiseniz olmalı. Hep bir tarz giyerseni:ı 
hem §Ik görünemezsiniz, hem de muhte· 
lif ihtiyaçlarınızın karşısında eli boş ka· 
lırsınız. 

7 - Elimdeki şeylerin rengine uyuyor 
mu? 

tayin eıtikte:p sonra bir mevsimde bütün Bütün giydiklerinizin ren'derini birbi· 
yılın giyecek büdcesinin yarısını, hatta rlne uydurmanın en kolay yolu· Bir mev· 
yarısından çoğunu sarfedivermek gibi aim hep ayni rengi ve onun Ujcuını be
l yanlış bir hevese kapılmak ihtunali kııl- ~semekten ibarettir. Mese1a: Bu sene 
maz. gene bordo modası var. Bütün bir mev· 
Yaşama tarzınızı düşününce de ne ks- sim bordo ve ona uyar renkleri intihab 

dar ,rih~el olursa olsun 0 y).} içinde giy- edersiniz. Arada bir-mavi bluz, göz alan 
=n fırsatını pek bulamıyacağınız elbi- bir garnitür kullanırsanız zarar etmez. 
telere yanaşmazsmız. Gidece~ini~ yerleri Daha değişik görünür. Tayyör vesair 
gözünüzün önüne alır, oraların icab ve mühim bir elbiscnizi aykırı bir renkte 
ihtiyacına uygun modeller üstünde düşü- seçmeyiniz. Bütün mesele orada .. . Çün
nürsünüz. Bu suretle manasız yere iıklı- kü: Böyle bir takıma şapka, çanta uydur
tma kapılıp her hangi bir roba bir yı~ın mak zarureti olur. Boşuna masraftan çı· 
para döktükten sonra gardrobunuzda sak· karsınız. 
lamıya mecbur kalmaz, hergünidi ihtiyaç- 8 - Acaba dayanıklı mı? 
larınızdan fedakarlık etmek zaruretile Ucuz olsun diye garnitür koymaktan, 
karjılaşmazsınız. bir yerine iki almaktan va":geçcbilirsiniz. 

PlAnı çizdiniz, almıya başlıyacaksınız. Cins iyiliğinden asla fedakarlık etmeyi
O zaman da şu mühim noktalan hatırı- niz. Zira kötü şey daha pahalıya mal olur. 

· nızdan çıkarmamalısınız: 9 - (Aldığınız, garnitür nev'inden bir 
Her hangi bir §eyi almadan önce kendi şeyse) acaba elbisemin .kıymetini artıra-

kendinize fU suallerl sorun uz: cak nu? Bir güzellik verecek mi? 
1 - Acaba almasam da olmaz mı? Garnitürün adisinden kaçınız. iyisi, ki-

barı biraz pahalı olur ama bir elbiseden 
öbürüne geçirilebileceği için daha ucuza 
gelir. 

Aklınıza geleni, hoşunuza gideni alı

vermekten kaçınız. Acele kararda insan 
Çok defa yanılır . 

2 - Bu fiat büdceme uyar mı? 
Sene başında bir plan yaptınız. Alaca

~ız şeylerin cinsini, sayısını, aşa~ı yuka
rı fiatını karariaştırdınız. Bu fiattan 
mümkünse ucuza almıya çalışınız. Kalan 
para beklemediğiniz bir masrafınızı kar
fllar. Daha pahalısına gitmeyiniz. Bir ih
tiyacınız yarım kalır. 

3 - Acaba daha sonraya bıraksam ol
maz mı? Bundan evvel alınacak daha mü
him §eylerim yok mu? 

PlAnınızı tatbik ederken daima ufak 
masrafları en geriye bırakınız. Tayyörü 
mantodan, robu tayyörden, bli\zu robdan 
ııonra alınız. 

4 - Acaba iki mevsim kullanabilecek 
'miyim? 

Hiçbir şeye yalnız bir mevsim için para 
vermeyiniz. Mantonuz hiç olmazsa 
iki sene, tayyörünüz hem bahar, hem son
bahar giyilebilmeli, eld'iven, çanta gibi 
teferrüat yalnız bir elbisenıze uymakla 
kalmamalıdır. 

5 - Acaba bu aldı~ımı öbür şeylerim
le birlikte kullanabilecek miyım? 

Birbirine uyan, d~§tirile de~iŞt.irile 
giyilebilecek §eyleri tercih ediniz. Çok e1-
biseniz var gibi görünür. MeselA: Tayyö
rünüzün ceketi yünlü robunuzun üstün
den aiyilebllmell, fÖmbe robunuz etek -

. ............................................................ . 
1 Her kadın bilmelidirl 
Bir damla su neler yapar? 

Basit bir el çabukluğll slitün tenccrc· 
bizin dibine yapışmasına mani olur: Sü· 
tü boşaltmadan önce tencereye bir damla 
su dökünüz. Sonra sütü koyup kaymıtı
nız. 

* 
Düğmelerin çabuk kopmaması icin 
Düğmenin düşmesi ne derddir. Dıker~ 

siniz, üç gün sonra yerinde yeller eı-f'r. 

Kabahati ne tirede, ne de> sıkı dikilme U
ğindc aramayınız. Düğme sıkı dikildi .• -
ce çabuk kopar. Dikerden altına bir kı b· 
rit çöpü sıkıştmnız. İpliğinizi koparmacun 
önce bu kibriti yerinden çekiniz. Talııi 

düğmeyi kumaşa rabteden ipleı· derh ıı l 
gevşer. O zaman tirenizi düğmenın altın· 
da (yani bu ipierin etrafında) birkaç kc· 
re döndürünüz. En rahat şekilde kul!anı· 
lacak hale gelir. Çabuk kopmaz. 

* 
Ter lekeleri nasıl çıkanlır? 

İpekli kumaştaki ter · ıekcsıni şöyle çı· 
karabilirsiniz: Leke yeri alcole methy· 
lique'le arn.moniaque'tan ibaret mahlül• 
batırınız. Bol aofuk sudan aeçirip sıkınılo 
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Son Postanın tefrikası: 2 1 Güzel ve düşündürücü bir anket -=i 

SelAnikle dağa kaldirdan Arnerikab: kız 

25 sene sonraki Türk· e 
nasıl olacak ? 

Profesör Mazhar Uzman ile Profesör Mükrimin 
Halilin anlathklannı dinleyiniz 

• 

Yazan: Ziya Şakir 

Makedonyada müdhiş bir kaynaşma 
OUnkU kısmın hUIAsast 

Soruyorum: 
- 25 sene sonraki Türklyeyi nasıl ta

savvur ediyorsunuz?. 

Bir Mart akşamı SelAnik limanında 
Vadiülkebir Isimli bir vapurda bir lnfUdk 
oluyor, ateşler vn.purun her tarafını sa -
nyor, halkın hayret! e açılan gözlerı ö -
nünde vapur tamamen yanıyor. 

Aradan kısa bir zaman geçince Vardar 
clhcUndekl Gallk köprüsü berhava edlll
yor. Sonra da Osmanlı bankasının aıtın
dan müdhlş bir volkan patııyor, ayni ge
ee blr çok binnlar bombalanıyor, uçuru • 
luyor, §ehir ateşler Içinde talıyor, halk 
dehşete düşüyor, korkunç bir panik baş -
lıyor. HU~c6met kuvvetiert derhal fnall -
yete geçlyorlar. Ertesi günü bir çok Bul
gar komiteelleri yakalanıyor. Bunlar kor
kunç hareketlerını !nUr etmiyorlar. Os -
manıı bankasının kar§ısındald blr Bul -
gıırın bakkal dükkO.nı içinden 6 ay u~ -
rnşıp tünel knzdıklarını, çıkan topra~ı dn 
kese kfl.l!ıdları Ue müşteri gtbl gelip bak
kal dükklnından alarak denize döktük -
lerini söylüyorlar. 

( Ronuın devam ediyor) 

----Bir ni'<llık, ameliyat müşkülat kesbet-
mi~ti. Kazılan tüne'l'in önüne, Kolombo 
otelinin lağunı çıkıvermişti. Fakat a
~mkar komiteciler; bu lağımın delikle
r~ni çuvallar ve yorganlarla tıkamı~ -
lar; işlerine devam eylemişlerdi. 

O korkunç çukurlann içinde çalışan 
talebeler, bir aralık havasızlıktan bo -
ğulacak hale gelmişlerdi. Komiteciler, 
buna da çare bulmakta geci.kmemişler
di. içeriye büyük körüklerle hava ver
mek suretile, bu müşkülatm önüne 
geçmişlerdi. 

Bir taraftan Osmanlı bankasını bir 
anda herhava edecek olan bu hazırlık 
görülürken, diğer taraftan da, gene bir 
anda o mahalleyi ate~e verecek bir te
§ebbüse giri~ilmişti. Büyük tünelden 
ayrılan bir kol, caddenin orta -
sırıa getirilmiş; buraya büyük bir da -
macana yerleştirilmişti. Bu damacana, 
fevkalade iştial kuvvetine, malik olan 
korkunç bir mayii ihtiva etmekte )di... 
Dükkanın üst katında kuvvetli bir 
elektrik bataryası yapılmıştı. Bu ba -
taryadan da, o damacanaya, elektrik 
telleri uzatı1mıştı. .. Bir düğmeye has -
makla, damacanadaki o müdhiş mayi 
pathyacak ve parlıyacak; koca mahalle, 
alevler içinde kalacaktı. 

Burada bu korkunç ameliyat devam 
ederken, Bulgaristandan büyüklü kü -
çüklü bir takım bombalar, paket paket 
dinamitler, yüzlerce metre fitiller .. ve 
nihayet, ihtilalde şehri harabe haline 
getirecek fedailer ce1bedilmiş; bunlar 
da, (Hekim ikız.lar) denilen Fransız 
hastanesinin karşısındaki evle, Boşnak 
hanına yerleştirilmişlerdi. 

Fakat Bulgar komitecileri, bu hazır
lıkları kafi gönnemi(..erdi. İki ay daha, 
d~lerini s.ıkıp çalışarak, bir kaç yerde 
daha tünel kazmak, bunların içlerine 
dinarnitler doldurmak, vaziyeti daha 
torkunç bir ııekle sokmak isteınişlerdL 
~te o sırada, işlerini bozan bir hadise 
zuhur etmişti. 

Kolombo otelinin müsteciri, binanın 
abdcsthanelerinde gittikçe artan koku
yu, lağımlann bozulduğuna atfetmi.ş; ta 
mirat icrasına teşebbüs eylemişti. otel
de bulunan - ve korniteye dahil olan -
bir Bulgar hademe, bu teşebbüsü duyar 
duymaz koşmuş, meseleyi komite reis
Ierine haber vermişti. 

.. ~Komite reisieri derhal toplanmışlar; 
liıgımlar açılıp da kazılan tünel mey -
d?na çclmıadan evvel, harekete geçme
yı kararlaştınnışlardı. 

Bulgaristana, yıldınm sür'atile ha -
b.er gönderilmişti. (7 nisan 1903) gece
sı, en mükemmel silah ve ibombalarla 
'hıücehhe:ı olan kuvvetli bir Bulgar çe
tes2, hududu geçecek; Selanik üzerine 
dogru akın edecek .. sür'atle hareket e
derek, en kısa bir zamanda Selanik 
ihtilill~i1eril1İn imdadına yetlşecekti. 
H~k~atcn, Selanikte bu korkunç 

~adıse~n başladığı gece, 200 komiteci
ren mure~eb, en son sistem kısa man 
ıhcr, rövolvcr ve bombalarta müceh -
~ez hblr kuvvet; (Cuma i BalA) tarafın

a ududun imtiyaz !hattını geçmiş· 
hudud karakollarını a1tüst ederek ce~ 
nuba doğru ilerlemişti... Fakat; biraz 

Bir Bulgar 7ıademe bu teşebbiu:ii duy1r 

sonra etraflan kuvvetli bir asker ç<::m
beri ile çevrilmi§ti. 

O tarihte bile, hadisatı büyük bir 
dikkat ve ehemıniyetle takib eden ü -
çüncü ordunun kıymetli zabitleri; 
de.rhal bu çete ile müsademeye giriş -
mışler.. çete efradından bir kısmını 
kanlar içinde yerlere senniş1er; bir kıs
~ını esir etimşler; diğerlerini de, gene 
ımtiyaz hattının gerisine püskürtmüş
lerdi. 

Bulgar komitecileri, tasavvur ettik
leri korkunç gayeye vasıl olamamışlar
dı. Bududda böyle bir hezimete uğra -
makla beraber, şehirde de elektrik ba -
taryalarını iyi bir şekilde kullanama -
mışlar; diişiindi.ik1eri tahribat \'e yan
gınlan yapamamışlardı. 

Ancak şu var !ki: siyasi gayelerine 
yaklaşmışlar; bu kanlı ve korkunç te
şebbüslerile Avrupa siyaset merkezle
rinin nazarı dikkatlerini celbe muvaf
fak olmuşlardı. 

Bu suale cevab verenler arasında dip-ı 
lomattan askere, felsefe profesörlliıden , 
şehir meclisi Azasına varıncaya kadar, 
muhtelif meslek müntesibleri var. 

Mülakatları.mı birer birer yazıyorum: 

I 

Profesör Dr. Mazhar Uzman, beni, gü
ler yüzle karşıladı. Fakat: 

- Sualiniz, §ahsı.m için biraz hüzünlü, 
dedi. 1963 senesine kadar, tabii kemikle
rimin bile çürümiyeceAini tasavvur ede
mem. 

Lakin, o zaman, memleketimin nüfu
sunun, hiç olmazsa, 50 milyona varacagı
nı düşünüyorum. Bir karJş boş toprağın 
kalmadığını görüyor gibiyim. Gözlerimin 
önünde, gerek Anadoluda, gerekse Trak
yada büyük büyük şehirler canlanıyor. 
O kadar ki birinin hududu bitmeden, di-
gerının sınırı başlıyor. Memleket, duymaz komite reislerine koşmtL§tU. 

. baştan aşağı yeşillik içinde ve bağlık, 
Istan~ul~an (Edib P~?a) ~ın ~iyaset~- bahçe1ik ... 
de bır dıvanıharb gonderılmış.. §ehır- Halk nıüreffeh, yoksulluk denen şey 
~e; sükUnet ve tabii hal, avdet eylemiş- unutulmu~! Herkes, çalı~ması nisbetinde 
h. hakkını alıyor, mes'ud oluyor. Hiç kimse, 

Lakin; Selanik, Edirne, Manastır vi- diğerini kıskanmıyor. Bütün vatandaş -
Utyetlerinin Bulgarlarla meskCın köy- larımda şefkat ve muhabbet hisleri ol -
lerinde müdhiş bir kaynaşma başgös- ~ulaşmış. Yer yer hastaneler, ihtiyar 
term~ti. evleri ve yetim çocuklar için cennet gibi 

(Makedonya ihtilal komitesi) büyük müesseseler yapılmış. İnsanlar birbirleri
mikyasta faaliyete geçmişti. Bulgar ni mcs'ud ve müreffeh görmekten zevk s
köylerinde, kadın ve erkek hocaların lıyorlar. Birbirlerinin haklarına hürmet 
yardımile, çarçabu'k teşkilatını ikmal ediyorlar. • 
etmişti. Hergün hududu geçen büyük- Kö~lcr, en.medeni §~~i~~erin k~çük bi
lü küçüklü Bulgar çeteleri; her tarafı rer numunesı ~!~.uş, ~oylu maarıfle nur
istila ederek sakin ve muti halkı, zorla lanmış, fakat buyuk bır aşkla yıne sapanı
ihti1ale sürüklemektelerdi. na s:ırılmış ... Her birinin konforlu evleri, 

Bütün köylerde ve kasabalarda: teş
kilat unsurları artmış; her taraf için 
için kaynıyan bir volkan halini almış
tı. Kanlı vak'alar, sayılamıyacak ka -
dar çoğalmıştı. 

büyük büyük tarlaları var. Bütün köyler
de kültür evleri, klübler, tiyatrolar, sine
malar, tenis ve diğer spor yerlerı, ufak 
parklar, güzel çeşmeler ve havuzlar mev
cud ... 

Gayet güzel asfalt caddeler, gözlerimin 
Bütün (üçiincü ordu), harekete gel- önünde canlanıyor. Bu yolların etrafını * mişti. Hergün her yerde kanlı müsade- yüz binlerce ağaçlar süslüyor. Keza or -

Fa'kat... meler ve şiddetli takibler yapıldığı hal- manlar, meyvalıklar, ba~lar, zUmrüd gibi 
Avrupa siyaset merkezlerinde, haki- de, çetelerin faaliyetini eksiitme k miim 1 ekinleri rüzgarlada dalgalanan tarlalar .. 

kati görecek göz mevcud değildi. Bü - kün değildi... Nihayet Bulgar komite- İşte, memlekette yaptığım her scya
tün diplamatların başları: cileri büyük bir cür'et göstermişler; hatte, önüme serilen o ıssız yerlerde can

- Makedonyada, Türkler hıristivan- fKorşova) nahiye merkezini basarak lanan hayaller ... 
ları parçalıyorlar: . kasabay1 ele geçinnişler; hükumet ko- - Bu kadar mı üstad? 

Diye, gelen sesiere çevrilmişti. Bu nağının üzerine Bulgar bayrağını dik- -Hayır! Daha var: Köyl~rde maden 
ses1n en kuvvetli yükseldiği yer, (Bul- mişlerdi. mübendisleri, doktorlar, öğretmenler, 
garistan) idi. Makedonya da yaşıyan Hadise. mi.ihimdi. Hükfımetin şeref fabrikatörler; çiftçi ile yanyıuıa yaşa -
Bulgarlar da, Bulgaristandan yükselen ve haysiyeti, tamamile tezelzül etmişti. maktan zevk duyuyorlar. Hepsi, köyden, 
bu fer,•ada ı·ştı·rak etmı·şıerdı· .. 

1 
köyu··n topragvından servet ve ııaadet bek-

.J .. • • • • •• •• İstanbu1da; Y1ldız sarayı, Babıa i, 
.. ~u kanlı hadısenın ertesı gunu, Se - harbiye nezareti birbirine girmişti. liyor. O kadar ki köylülük - §ehirlilik 
lanıkte konsoloslar toplanmışlar; tah - Abd .. lh ·d· k b nın bir an evvel mefhumu yalnız sahanın büyüklük ve 
kikata girismişlerdi. Iki gün sonra da 1 k ~t ~I ı. • l~sad a . tır· dadı ı· çı· n kat'ı· küçüklüğüne münhasır kalmıJ ... 
.. A • .. . omı ecı erın e ın en ıs B t kl ı f d. · ı k. uç vusturya zırhlısı, Selanik lımam- . 

1 
. ı· u opra arın, ası e en ısı o an oy-

emır er vennış ı. lüyü, fikren yükselm.i~, refahı artmış, ha-n~ gele:ek Beyazkule önünde demirle- 0 . d k. asker kuvvetleri Korşo-
mışlerdı. cıvar a ı ' yatın her türlü nezih zevklerini tadabiUr 

Bereket versin ki; konsoloslar insaflı
ca hareket etmişler; hükumetlerine 
gönderdikleri rapolarda bir dereceye 
kadar hakikati söylemişler; zavallı ma
sum Türklerin omuzlarına yük1etilmek 
istenilen mes'uliyeti kısmen hafiflet -
rnişlerdi. 

Bu kanlı haclisede mes'uliyet, tama
mile büklımete ai d di. .. Bulgar komite
cileri senelerdenberi gizli faaliyetleri-
ne devam etmek1e.. köylerde, (kilise 
kavgası) yüzünden her gün Rum
larla kanlı hadiseler çıkardık -
ları gibi. her fırsattan istifade 
ederek Türk köylülerinin de rahat ve 
huzurlarını selbetmektelerdl. 

Bu komitecilerin Selanikte böyle bü
yük bir (tedhiş hareketi) ne geçecekle
ri vaktile hissedilmiş; hatta bunun için 
bazı tertibata girişilmiş ise de, meselc
ye lüzumu kadar ehemmiyet ve -
rilmemişti. Daha doğrusu, Bulgarlar 
hakkında fazla takibatta bulunularak: 

- Hıristiyanlar tazyik ediliyor. 
Diye, Avrupa diplomatlarına bir şi

kayet vesilesi verilmek istenilmemiş-

ti... İşte, lüzumundan fazla gösterilen 
bu saygı ve ihmal yüzlinden de; ( 7 ni
san) gecesi, o korkunç velvele zuhura 
gelmişti. 

* 

va üzerine yiirümeye başlamışlar, na- bir hale gelmiş görüyorum. 
hivenin her tarafını sarmıslardı. Müsa- - Peki, sayın profesör, ya İstanbul? 

V A 

demeler, adeta korkunç bir harb halini Onu da şu hayal &leminin dekoru içine 
sokmaz mısınız? almıştı. . 

(Arkası vc.:r) - Oooo ... Istanbul, zihnimde büsb:.itün 
••..•••.•••••••. ••••••..••••••••••••••••••••.•.••.•••••••••••• başka bir şekil alıyor. Halicin kenar la .. 

Sümer bank Umum Müdürü bu 
hafta gelecek 

rını, Boğazın sahillerinin geniş rıhtımlar
la süslendiğini, mes'ud birhalk kütlesile 
dolduğunu idüşüni.:.yorum. 

Avrupada bulunmakta olan Sümer - Ve eminim, böyle olacaktır! 
bank umum müdürü Bay Nurullah Esad Çamlıcaya, Boğaziçinin tepelerine dişli 
Sümer, bu hafta içinde §ehrimize döne - trenler işliyecek, oteller yapılacak, sey -
cektir. yahlar, İstanbulu yaz, kış bırakınıyacak

Sümerbank um um müdürü bu se ya - lar.·· 
hatinde bilhassa ikinci dört yıllık Uç nu- Şehir halkı, bilhassa miitefekkirler, 

maralı sanayi programının tatbik: §ekil
leri etrafında İngilterede tedkikler ve 

1 . 
temaslar yapmıştır. 

Eminönü istimlik işine bir buçuk 
milyon lira aaifedildi 

Şimdiye kadar Eminönünde yıkılan ve 
yıkılacak binalara harcanan para mik -
dan bir milyon beş yüz altmış bin lira -
dır. Eminönü hanına verilecek yüz otuz 
bin lira dün bankadan alınmı§tır. Yıkı -
lacak Balıkpazarı adasındaki istimlAk 
muameleleri tamamlanmıştır. Bu ada, bir 
ay sonra krurulen yıkılmış olacaktır. Yal
nız Selimik bonmarşesinin bulunduAu a
dadaki istimlakler henüz tamamlanma -

yaz zamanı İstanbulun bn kalabalığın -
dan kaçacaklar. 

- Acaba nereye? 
- İzmite kadar, körfezin karşılıklı sa-

hillerinde bulunan bütün şehirlere. Me
sela, Sapanca, Değirmendere, Karamür
sel taraflarına. Buraları, yapılacak olan 
yeni kö~klerle baştan aşağı trtUlccek ... 
Bir çok İstanbullu ailenin, fastoral bir h:ı
yat yaşamak için buralarda villaları ola
cak! 

İstanbul ile Üsküdar ve Kadıköy ara
sında asma köprüler yapılacak ... Ayrı
ca da beş dakilroda bir kalkan gayet 
sür'atli kUçük, küçük vapurlar Jki sahi1 
arasında an gibi işleyecek ... 

Selanikte, idarei örfiye ilan edilmiş; rnı~tır 
Hele şimdiki İstanbulun bulunduğu 

yerler, bu gördüğünüz yangın yerleri, 

Profesör doktor Mazhar uzman 

gerek Bizans ve gerek Osmanlı impara
torluğunun eserlerini gölgede bıraka
cak kadar gürel olan kaşaneler, park
lar, abidelerle süs'lenecek ... 

Benim Bakırköy hastanesi gibi has
taneler de, en aşağı Anadolunun 20 
~hrinde kurulmuş bulunacak. Fakat, 
Bakırköy müessesesi ilk önce yapıldığı 
için tarihi kıymetini muhafaza edecek! 

- Ta bU adınızla beraber ... 
- Bu, o zamanki neslin mürüvvetıne 

bağlıdır! 

n 
İstanbul üniversitesi tarih ziimresi 

profesörlerinden Bay Mükrimin Halil 
dedi ki: 

- Suallnize cevab vermeden önce 
şu noktayı düşünmek laz.ım: Bu miid
det içinde bir harb olur mu, olmaz mı? 

- :Aman, harbi hatınmıza getirme
yiniz! FiJdrlerinizi, sulh perismi ürket
mediğimizi düşünerek söyleyiniz. 

- O halde, 1963 senesine kadar ya
pılacağını, başanlacağını tasarladığım 

işleri birer birer sı:mlıyorum: 
1 - Şimendifer iuşaatı tamamile bi

tirilmi§ olacak, 
2 -Yol meselesi halled.ilecek; şimdi

ye kadar yol yüzil görmiyen kasabalar, 
birbirlerine, hiç değilse şoseler ilc bağ
lanacak, 

3 - Boş yere akan nehirlerimizlC' a· 
razimiz sulanacak, bu surette çok nü 
fus beslemek imkanı bulunacak, 

4 - Sıhhi teşkilAt tamamlanacak, 
memle'ket iQ1nde sart hastalıklarla ve 
bllhassa ısıtma ile mücadele edilecek, 
belki de bu hastalıklann tamamen kal· 
dırıbnası mümkün olacak, 

5 - tımı faaliyet her sene inkişaf e
decek, bir tarafuın irfan müesseseleri 
çoğalrııken, diğer taraftan miinev\·erle
rin mikdan artacak. Bittabi tcdkikler 
ve tetebbüler fazlalaşacak, pek çok e
ser tercüme ve te'lif olunacak. Neşre
dilen eserler geniş bir okuyucu kütlerl 
bulacak. Tabiidir ki bu da matbaacılı
ğın :ilerlemesini, gazete ve mecmualarm 
kat ka't faz'la satılınasım doğuracak. 

6 - Ziratılmiz asrileşeoek, basit zira
atten lkesif ve modern ztraate doğru gi
dilmeğe başlanacak Bu suretle milli 
servetimiz o.rtacıak, . 

7 - İşletilıniyen madenierimiz i~le1.i
lecek, kare toprağın bağrında gömulü 
kalan bu cevhcrlerin getirecekleri pa
ralar, vatandaşıann ellerine geçecek. 

8 - Birçok fabriknlar kurulacak 'VC 

bunun neticesinde memleketimizin u
mumi refah seviyesi yükselecek. Refa
hın-artması ve yukanda söylediğim ~:;ıh
hi tC:ikila.tın takemmillü yüzünden faz
la ölümün önüne geçileceği için nilfu: 
sun çoğalması siyaseh- muvaffak h et h 
semere1er verecek ... 

- Bu muvaffakiyeti bir rakamla i
fade etmez misiniz? 

- Nüfusumuz, bugilnkünün iki mis-
li olacak. 

Hülasa, söylediklerime mümas·l o
larak vüzlerce şeyler söylenebilir 

Ne ~utıu, o günleri gören1ere! 
~abih Ala~nın 
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don Po.ta• 1UD lefllba: 31 

Mari Valevska 
M iZAH: Ka dm şapkalan yüzünden 

nas11 milyoner oldum? 
No un aşk romanı 

Terdinie eden: Mebnır• Sami 

'(Baş tarafı 7 inci saYfada) 
Ben anlatnuya başlıyordurn. Arkada -

fımm birdenbire gözleri parladı: • 

- O muhakkak, fakat muvaffakiyetin 
de derecesiz. Sen milyoner olursun. 

* Arkadaşırnın tahmini doğru çıktı. Yap-

Madam V alevska ana olacak! 
- Bu güzel §apka modelleri neredPn 

çıktı? 

Kapı dıprı attı~ım kanının yumruk
la, tekrneyle şekilden şekile koyduğum 
§apkasımn resimlerini eline almıştı. 

tığım resimleri en meşhur şapkacllara a
vuç dolusu paraya sattım. Ve şapka mo
delleri mucidi olarak şöhret kazandım. 
Artık hiç durmuyor, mütemadiyen şap
ka modelleri yaratıyordum. Bu da hiç 
güç iş değildi. Şapka modeli istenince, e
lime külüstür bir şapka alıyor, eğiyor, 

büküyor, bazan bir kenarına bir tavuk 
tüyü takıyor, bazan bir ucuna eski bir 
kravatımı bağlıyor, resmini yapıyorduın. 
şapkacılar bu resimlere bayılıyorlardı. 

Napolyon, sade döşeli salonda, dü -
'şünceli düşüneeli dolaşıyor. Arasıra 
duruyor, eylul olmasma rağmen içi a
lev alev ateş dolu ocağın yanında otu
ran Mariye bakıyor. 
Kadın ona gülümseyor. Daha olgun

laşmış bir güzelliği var. Hareketleri 
kendine daha hakim ve emin. Yalnız 
hayat çirkinliklerile bir türlü solmıya
cak, kirlenmiyecek güzel ruhunun ay
nası imiş gibi, gözleri saf ve terniz ışık
lada pınldayor. 

Napolyon, sesinde alışık olmadığı -
mız bır yumuşaklık, tatlılık ve rikkatle: 
-Artık Şömbrunda kalarnazsın. E- ' 

vinde bakılmağa. binbir ihtirnarn içinde 
yaııamağa mecbursun. Sen burada o1 -
dukça gönlüm rahat etmiyor. Daha 
harb içinde sayılırız. Bir kaza oluverir. 

Mari sırtındaki tül atkının, bulutu 
andıran uçucu kıvrımlarını önüne top
Iıvarak 

- Etmeyin efendim, canım benim. 

Sözünü tekrarladı: 
- Bu güzel ppka modelleri nereden 

çıktı? 

- Ben yaptım. 
Arkadaşım yerinden fırladı. 
- Sen bir d8.hisin .. 
-Ben mi? 
- Tabii dostum, hiç bir şapka modeli 

mucidi, bunlar kaôar güzel şapka mo - * 
delleri yaratamamıştır. Dün bankaya iki bin lira daha gönder-

Vazlyeti korumak için işin aslını söy- miştim. Banka defteri geri geldiği zaman 
lememeyi doğru buldum şöyle bir baktım. Bankadaki paramın y~ 

- İhtimal, dedim, ben bu iş için çok l künu bir milyon lirayı bulmuştu. 
çalıştım. lsmet llulilıi 

Urfa Vilayeti D~imi EncL1meninden: 
Diyarbakır- Urfa - Gazianteb yollarının telakisinde ve Urfa şehri içinde ve 

Karakoyun deresi üzerinde inşa edilecek 22 metre açıklığında betQnarme keİnerli 
köprü c39259. lira 56 lmruş muham.men bedel üzerinden ve vahidi kıyasi fiat 
esasına göre kapalı zarf usulıle 17/9/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

ı - İhale 17/10/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ll de Urfa vilayeti 
daimi encümeninde yapılad:ıktır. Bırakınız burada kalayım. İhtiyatlı o

lurum. Merak etmeyin siz. Hem Paris
te yalnız, ne yaparım? 

- Ma.ri, yavrum, küçücüğüm, sPn artık 
ne kendinin, ne de benim isteklerimi 
düşünemezsin. Sıhhatin ve taşıdığm 
o yeni «can» neyi emrediyorsa onu yap
malısın. Oğlumun - çünkü erkels: do~u
racaksın, buna eminim!- güzel ve gür
büz olmasını istiyorum. 

<<)lari Valevska filminden•> 
lmparator Maraviden d5 nünce bu sırnnı ona açtı 

2 - Bu işe aid evrakı fenniye: Proje, ~ukavelename projesi, metraj, hUlasa! 
kcşfiye, kapalı zarf usulile eksiitme şartnamesi, bctonarrne büyük köprüler, 
fenni şartnamesi, husus! şartnamelerle bayındırlık işleri genel şartnamesinden 
ibarettir. 

Fazla yorulmaman için, yolculu~una 
kısa kısa molalar verdireceğim. Bu -
nu Düro ile ben hallederim. İki üç haf
t:aya kadar da burada işimi tamamen bi 
1ıirinoe, atıma atladığım gibi, dolu diz
gin, Parise gelirim ... Sen de zaten ora -
ya daha yeni varmış olacaksın. Gö -
rürsün biriciğim ... Böylesi çok daha 
iyi ... 

Mari gebedir. Daha Napolyona da bu
nu bir akşam evvel söyledi. Epeydir 
müphem rahatsızlıklar duyuyordu. Ar
kadan baş dönmeleri, bulantılar gelin
ce vaziyeti anladı. 

Evvela son derece ş~şaladı. Kaide ve 
kanunların dışında bir hayat sürüyor
du. Doğacak çocuk Valevski adını taşı -
yacaktı. Kont buna ne diyecekti? 

Fakat gitgide, büyük aşkı, içindeki 
bütl.in öteki hisleri yok etmişti. Bundan 
sonra yepyeni ve kuvvetli bir bağla 
büsbütün birleşeceklerini düşünmek, 
ona her şeyi unutturdu. 

receksin Mari, benden memnun kala -
caksın. 

Bu sevinç sarhoşluğu içinde ilave e -
diyor: 

- Ömrümün bu en büyük hazz~nı 
sana rnedyunurn Mari. Her erkeğin ka-

Toplantılar: 

Di, tabibierinin kor gresı 
D~ tabibieri cemiyetinden aldığımız bir 

mektubda, üçüncü milli di~ tabibieri kon -
gresinin 17 - 19 blrincite~inde Ankarada 
yapılaca~ı bildirUmlştLr. 

AlO.kadnrların bu hususta Taksimdaki 
Zigana apartımanındakl daireden fazla mn
Iümat almaları rica edilmektedir. 

t\öhetci eczaneler 
Bu ıece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertevı. Alemd:ırda : (Eşref 

Neşetı. Beyıazıdda : !fOemm. S:ımaty'a
da: (Teofilos). Eminönünde: (Hüseyin 
Hüsnü>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: (Vltauı . Şehrernlnlnde: (Hamdl>. 
Şehzadcbaşında: <Üniversite). Kıı.ragüm
rükte : <Fuad). Küçükpazarda: (Hul(ısl). 

Bakırköyünde: <Merkez). 
Beyoğlu oihetindekiler: 
İstlkl~ caddesinde': (Kam:uk). Dalrede: 
<Güneş). Topçularda: (Sporidlsl. Tak

slmde: (Nizameddin). Tarlab:ışında: 

(Nihad). Şişllde: (Halk). Beşiktaşta: 

<Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 

vu.~abildiği babalık saadetinden düne 
kadar mahrum olduğumu sanıyordum. 
Adeta her büyüklük ve kudreti bana 
balışeden kaderin, böylelikle olsun 
benden öcünü aldığını zannediyordum. 

(Arkası var) 

1-clfs(e: 

Dokuz kumarbaz yakıolandı 
Beyo~lunda İ<>tikliil caddesinde Anadolu 

apartımanının 5 numaralı dalresinde oturan 
Yunan tebaasından, Tanaşe i.<;minde bir ka
dının evinde kumar oynandığı zabıta bra
fından haber alınmış ve dün gece mezkil.r 
evde yapılan bir aramada terzi Sami, ko -
mlsyoncu Aleko, komlsyoncu RemzJ, komis -
yoncu Bahuh, ımılfık sahibi Rauf Haltd, 
Vehbi, borsacı Haylm ve Ahmed isminde do
kuz kumarbaz suç üstünde yakalanmı.şlıırdır. 
Kumar masasının üzerindeki 100 Ura mü -
sadere edilmiş ve suçlular müddelumumltl -
~e teslim edilmişlerdir. 

Cami avlusunda kumar oynıyan 
beş kişi yakahtırh 

Fındıklı camii avlusunda kumar oyna -
dıkları göriilen Cemll, Hasan, Hüseyin. Ah -
med, ve Muhlddin isimli 5 kumarbaz cür -
rnümeşhud hallnde yakalanmışlar ve mi.ıd -
delumummge tesilm edllrnl~lerdlr. 

Askerlik i.flleri: 

Şu~eye davet 

Bakırköy Askerilk Şubesinden: 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 2944 lira 47 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektublarına aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A -Yukarıda mikdarı yazılı teminat akçesinin hususi muhasebe hesabıra 

Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz. 
B - isteklllerin 20000 liralık bir köprü veya c20000• liralık betonarme inşaat 

yaptıklarına dair ellerinde mevcud veEika vesair bonservislerile i1ıaleden asgad 
sekiz gün evvel Urfa vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahibierinin mensub oldukları ticaret odasından aldıklarl 938 se
nesine aid vesika veya musaddak sureti. 

D - isteklllerin mühendis olması. olmadığı takdirde bu işin mes'uliycti fen
niyesini deruhde ettiğine dair Nafia Vekaletince ehliyeti musadda~ bir mühen
disten :\l~c<ı.aı t~ııhbüd senedi 

5 - Isteklilerin arttırmd, eksiitme ve ihale Kanununun umumi hükümlerile 
kapalı zarf usulile eksittmeye dair olan maddeleri ve eksiitme şartnamesi alıka
mma ve yukarıda yazılı maddelerin icabiarına riayet eylemeleri şarttır. Aksi 
halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, istanbul, An
kara, İzmir, Adana nafi!l müdürlüklerinde tedkik edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale saatinden bir saat evve
line kadar eksiitme kom•syonuna v~rmesi şarttır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. c6906. 

İmparator Moraviden dönünce ya -
nakları kızara kızara bu sırrını açıyor 
ona. ~apolyon sevinçten, iftihardan, 
coşkuna dönüyor, ellerini çırpıyor, Ma
riyı nefessiz bırakırcasına öpüyor, sı -
kıyor. kucaklıyor ve birinci konsüllük 
zamanındanberi. hiç yapmadığı bir şeyi 
yapıyor: Bir iki dans adımı atarak a -
deta oynuyor. 

Üsküdardı:ı <İttlhad). Sarıyerde: (Os
man). Kndıköyünde: (Büyük - Üçlerl. ı ~ 1. Teş./938 celblnde piyade sımfın
Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybellde: dan 316: 330 doğmnlular ve 2 senelik hiz -
lTanaş) mete tabi erattan 316: 331 doğumlular. Bun-

\.. J lar kflfl gelmezse noksanı 332 doğumlular-

:-===============-~ dan tamnmlanacaktır. 

Bütün gün ve gece, Marinin yanın -
aan ayrılmıyor, ertesi sabah, emirle -
rini almağa gelen Düroya da, güle güle 
bu müjdeyi veriyor; sonra da sevinçten 
adamın saçlarını öylesine çekiştiriyor 

ki, Düro can acısile bağırıyor. Onun 
arkasından çıkagelen Meneval'e bir 
şey söylemiyor amma, pat pat sırtına 

vurarak ona da 30 bin franklık bir ih -
sanla beraber Baranluk ünvanını bah
sediyor. 

Napolyon, kabına sığamaz bir halde. 
Demek ki, Jozefin kısırlığı onun üzeri
ne atmakla yalan söylemiş! 

Demek ki, işte o da bir can verebili
yormuş. Hem bu sefer, şüpheye filan 
~a yer yok. Ondan gebe kaldığını söy
liyen insan, kolaylıkla elde edilen orta 
malı kadınlardan biri değil: Mariciği! 

Tanıdığı kadınların en safı, en temizi, 
en k· ·metlisi, en rnuazzezi!... Bütün 
~ben; ~inin ta derinlerinden adeta bir 
se\·inç sarsıntısı duyuyor ... 

- Bu benim için, harikulade, müd
hiş bir hadise. Bütün hayatım bununla 
aeği ebilir ... Tasavvurlarırrun hepsini 
muallakta bırakıyorum. Aklıma söyli -~ 
yemE"' iğim fikirler geliyor. Amma bun
ları d"ha düşünmeliyim. Vereceği neti
celer öyle müdhiş olacak ki! Amma gö-

s D p 
Yevml, S!yasl, HavadJs ve Halk gaıe.esl 

Yerebatan, Çatalçe~me sokak. 2~ 

İSTANBUL 

Gazetemizde ı;ıun yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
m.ahfuz ve gazetemize aiddır. 

AEON.:. Fl TL~RI 
1 6 3 

~en o Ay Ay 
K~ 1 : 1 r 

TÜRKİY.I!.: l-i V . 
<s.JJ .. bJ 

YUNANİSTAN 234J ı~~v 'dJ 

ECNEBİ 27J.) ·.ı s- 1 

Abone bedeli peşınaır. Adres 
değiştirmek 25 kurı..~şlur. 

1 
Ay 
Kr 

l.ı J 

~IJ 

Gelen evrak geri v~rilmez. 
Ilciniardan mea'uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kuruşltm 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

Af••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t\_ 
i Posta kutu.ıu : 741 1stanbw •

1 : Telgraf : Son Posta • 
i Telefon : 20203 j 
~ ............................................... ~" 

2 - Hava, gümrük muhafaza, orman ko-
ruma: harb sanayll, jandarma ve deniz sı
nıfları Için 316: 332 doğumlular ktl.fi gelmez
se 333 doğumlulardıın tamamlanncaktır. 

3 - Gayri 1slftm 316 - 331 doğumlular. 
4 - Tekmil sınıfların 316: 333 do~mlu

Iarın bakayaları ve yoklama kaçakları sev
kolunacaktır. 

5 - Deniz ve jandarma sınınarının şu -
bede toplanma günü 14/10/938, di~er sınıf
lar Için toplanıma günü 25/10/938 günüdür. 

6 - Deniz ve jandarma sınınarından be
del vereceklerin bedelleri 13 j l0/938, di~ er 
sınınardan bedel vereceklerin de bedellerı 

24110/938 akşamına kadar kıı.bul edllecek -
tir. 

* Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
938 Te§rin celblnde muvazzaf hizmetleri

ni yapmak !çin sevke tabi bulunan sınıfları 
aşa~ıya çıkarılmıştır: 

1 ~316- 330 ldahU) doğumlu b~ buçuk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
senelikler ve bunlarla muameleye tabi bu - ma günü 1-ijl0/938 cuma günüdür. kayıd dah111nde müracaatları l!zımdır. 
lunanlar. 7 _Bu sınıflardan bedel vereceklerin be- * 

2 - 316 - 332 (dahil) do~umlu !Id sene - delleri 13/10/938 Perşembe günü ak.şamına Sarıyer Askerlik Şubeslnden: 
Ilkler ve bunlarla muameleye tabi bulunan- kadar almacaktır. ı - 938 BLrincite~rin calblnde 316 - 330 
lar. a _ Deniz, jandarmadan başka sınıfla - dahil gayri islam era.t ve topçu, süvarı, 1a -

3 _ 316 - 333 (dahil) doğumlu hava, güm nn toplanma günü 25/10/938 Balı günüdür. tlhkam, muhabere, demiryolu sınıflarından 
rük, orman koruma, harb sanayii, jandar - 9 _ Bu sınıflardan bedel nreceklerin de 316 - 332 dahil doğumlular ve hava sınıfın-
ma, denız sınıflarından bulunanlar. bedellerı 24110/938 Çarşamba akşamma ka- dıı.n 316 - 333 dahll do~mlular sllAh altına 

4 - Gayri ısı~mlardan 316 - 331 (dahil) dar alınacaktır. alır:t~~ı;;lncl maddede' yazılı doğum ve sı-
do~umlular ve bunlarla muameleye tabl bu- İşbu UAn edllen doğumlulardan toplan- nınara mensup eratın ve gayri ısıarn bedel 
lunanlar ma günü ak.şamına kadar şubeye gelmlyen-

. ler hakkında nskerllk kanununun ceza. mad eratuun sevk vazlyetıerinl tesbit ettırmek ü-
5 - TebdUlhavalı olup da tebd.illhavaıa- zere l7fBlrlncite•rln/938 pazartesi günn sa-

nı deleri tıı.tblk olunacaktır. Beyollu yabancı ., 
rı bit.m.lş ola ar. at onda §Ubede hazır bulunmaları. 

6 _ Deniz ve jandarma sınıfının toplan- gubeslnde kayıdlı yabancı eratın dahi bu 
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ni arkadaş an a damşmadan imza a ş 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Pazarlıksız satış mecburiyeti, rekabeti 

tahdid etmek veya kaldırmak yerine, 
bi1fıkis, fiatlarm ilim edilmesi suretile, o
nun faydalı bir şekilde inkişafını ternın 
edecektir. Pazarlıksız satış kanununun 
tatbikine dün sabahtan itibaren geçil -
miştir. 

* Bir kaç gün evvel dükk.fm ve mağaza-
lara uğrıyanlar dükkan sahibierini el -
lerinde matbu birer kllAıdla kasa başın
da bir şeyler ezberlemekle meşgul bul -
makta idiler. 

İstanbul belediyesi pazarlıksız satışın 
ne şekilde yapılacağını, hangi eşya ve 
yiyeceğin bu kanunun çerçevesı dahiline 
gireceğini gösteren izahnameleri bırer 
birer esnafa dağıtmıştı. Esnaf, müşterisiz 
kaldıkça, öğle yeme~i paydosu yaptıkça, 
fırsat buldukça bu izahnameleri ellerine 
nlınaktn, okuyup ezberlemekte idi. 

Belediye miiraki.bleri, zabıta kuvveti 
esnafın bu alakasını görerek ferahla -
rnış, kontrollerde müşkülata tesadüf et
miyeceği zehabına kapılmıştı. Fakat ka
nunun tatbikine geçildiği dün sabahtan 
itibaren iş hiç te öyle olmamıştır. 

Sirkecidc bir tuhafiye mağazasında 
Sabahın daha erken saatinde Sirkecide 

bir tuhafiye dükkô.nına giren belediye 
rnemurlan hnyretle karşıla~tılar. Mağa
zadaki eşya üzerinde bir tek fiat etiketi 
bulunmamnkta idi. Hayretini gizlemiycn 
belediye mürakibi mal sahibine sordu: 

- Bu ne hal, hani senin etiketlenn? 
- Bana, dükkanına etiket koyacaksın 

diye kimse gelip söylemedi ki ... 
- Sen, kanunu okumadm mı? 

Muhaverenin kızışacağını anlıyan di -
ğer belediye mürakibı cebinden kanunun 
izahnamesini gösterdi ve o maddesini o
kumağa başladı. 

Neden sonra yanlışltğın farkına varan 
dükkftn sahibi alelacete etiket aramağa 
bnı;ladı. Bu sur<'tlc dükkunu pazarlıksız 
satış ancak dün öğleden sonra girıni~ ol-
du. · 

Etiketler 
Bazı dükkaniarda acemilikten mi ola· 

cak, yoksa alakasızlıktan mı? Bilemeyiz, 
eşyanın üzerindeki etiket biraz uzaktan 
farkedilemiyecek kadar ufaklı.. bunlara 
da göz yumulmadı .. Mal sahibi büyük ce
samette etiket bulundur.mağa davet e -

daha aşağısına hana vermiyecek te kime 
vereceksin? 

Öteki: 
- Sus, memurlar dolaşıyor, sesini duy

masınlar. Pazarlık yasak .. 
Etrabna bakınan arkadB.§l biraz evvel 

yaptığı gafı tamir etmek için yüksek 
sesle: 

- Bu kumaşı üzerinde yazdılı fiattan 
alıyorum. Üç metresl kaç lira? 

- Metresi dokuz buçuk liradan üç 
metresi yirmi seki:z: buçuk lira eder .. 

- Ala .. Senden üç buçuk lira alacağım 
vardı.. Al şu yirmi beş lirayı.. Ödeştik 
mi? 

cıÖyle ise başkadükkana ıideriın• 
Mahmudpaşada bir çantacı dükkfmı, 

ufacık dükkanının duvarları mekteb 
çantaları ile donanmıştır. İhtiyarca bir 
kadın, torununun elinden tutmuş, dük -
kana girdi ve: 

c- Çocu~u yanndan sonra mektebe 
başlatıyoruz. Yükte a~r, pahada hafif, 
ucuzca bir çanta istiyorum. Torunuro ök
süzdür, mahzun etmek istemem.. 

Dükkfm sahibi üzerinde etiketleri bu -
lunan bir çok çeşid çan~yı ihtiyar müş -
terinin önüne serdi ve fiatlarını ayrı ay
rı söyledi. Her çantayı evirip çeviren ve 
gene her çantnyı tedkik ederken toru -
nunun bu husustaki fikrini almasını u -

(Baştarafı 1 inci sayfat!a, "(BQ§tarafı 1 inci ıayfada) 
Berlin ı (Hususi) - Bu sabah tafakla ve istifaının kabulünü rica eylerım.:t 

beraber harekete geçen Alman kıt'niarı Çemberlaynin cevabı 
öğle üzeri Südet nuntakasının i~galJne Başvekil Çemberlayn, bahrlye nazırı -
başlamışlardır. ne cevaben yazdığı mektubda istifasını 

Alman askerlerile Çek askerleri arasın- kabul etti~ bildirmekte ve nazırın hiz 
da dnimt surette iki kilometrelik bir me- metlerinden dolayı mukabıl teşekkür be-
safe bıralolmaktadır. . yan etmektedir. 
İşgal edilen ilk Südet nuntakasının ev- Duf Kupper bugün krnl taranndan ka· 

velce kaçnuş olan ahalisi, tedricen dön- bul edilmiş ve yarım eat süren bır mü -
mcktedirler. Bu mıntakadaki demiryolu ISkatta ibul~uştur. 
idaresi derhal Alman makamiarına geç- Duf Kupperin, pazartesi günü topla -
~- nacak olan Avam karnarasında mühim 
Diğer taraftıın, işgal! üçüncü mıntaka beyanatta bulunaca~ı tahmin edilmek -

ile yapılacak olan Egger şehri de daha ted.Jr. 
şimdiden Almanlara terkedilml§tir. Londra 1 (A.A.) - İngiliz diplomatik 

Berlin ı - Alman ordusunun yüksek mehafilinde, Du! Kupperin istifasını di
kumanda heyeti aşa~ıdaki tebliği neş - ~er başka istifaların takib edece~inc ıh-
retmiştir: tilnal verilmemektedir. 

cGeneral Ritter von Leebe kumanda- Bahriye nezaretine kimin tayin edile -
sındald Alman kıt'aları bugün saat 14 te ce~i henüz belli değildir. 
eski Alman - Çek hududunu B~hemya İşçi partisi liderlerinin tenkidleri 
ormanmda kfiin Helfenberg ile Finster - Lo dr ı (H·----t) _ ! · tl · ll _ ltll tarihli n a ~wu şcı par sı 
haus arasından geçerek 30 ey derlerinden meb'us Harold Nikolson ve 
anlaşmada tarif edilen 1 numaralı nun • liberal partisi §efi Arçibald Sinkler, Mü-
takayı i~gale başlamışlardır.• nihte yapılan anlaşmayı ve Çembcrlay-

İJk tedbirler nin haricl siyasetini tenldd etmişlerdir. 
Berlin ı (A.A.) - Alman istihbarat Harold Nikolson, Münih anlaşmasına 

bürosu Almanyadan gelen eşhasm yeni telmihen küçük bir devletin feda edildi
bir cmre kadar askerl işgal altına alınan ~ini ve bunun iyi bir tesir bırakmıyaca
Südet mıntakalanna girmelerinin mcm- ~nı söylemiştir. Nikolson, yapılan bu 

nutmıyan nine, dükkanın tckmil çanta - nu olduğunu bildirmektedir. büyük fedakarlıklardan dolayı sulhun 
larını yere indirdikten sonra birinde ka- Bu topraklarm üzerinden tayyare ile uzun bir müddet için temin edildiğine 
rar kıldı ve fiatını sordu. uçmalar da memnudur. inananların çok yanılmakta olduklarını 

-Bu kaça? Mülteci Südet Almanlarile hudud bo- ayrıca kaydetmiştir. 
Dükktln sahibi beğenilen çantanın ü - h kkı d b emnu 

yunda oturanlar a 0 a u m " Milletler Cemiyetinin vaziyeti? 
zerinde duran ve göze batacak kadar bü- d ğ ldir 
yük olan fiat etiketini kadının okuya - iyet cari e i · Arçibald Sinkler ise, Münih konfe -
madığını farzederek fiatını söyledi: İngiliz askerleri Çekoslovakyaya ransından sonra Milletler Cemiyetinin 

- Yüz elli kuruş.. gidiyorlar artık tamamen meydandan silindiğini 
- A .. o~lum avuç içi kadar çanta yüz Londra 1 (A.A.) - Harbiye nazırı !n- söylemiş ve şimdi bütün kuvvetin Hitlc-

elli kuruş oluP mu? giliz ordusunun bir kaç taburuna Çekos- rin elinde bulunduğunu iHivc eylemiş -
- Valide, üzerindeki etiketini okuya- lovakyaya gitme~e hazır bulunmalarını tir. • 

madı~ ... i,.in fiatını ben söyledim. emretmiştir. B" f · d' ? 5.u ~ ·· 1 · ır ransız gazetesı ne ıyor 
- Sen haltetmişsin .. İhtiyar gordünse Harbiye nezareti narnma söz soy emı -

beni okumak, yazmak bilmez mı sandın? ye saHihiyettar bir zat bu cpolis kıt' ala -
Elbet okudum.. rının• plebisit yapılacak olnn ınıntakaya 

- İyi amma valide, mademki etiketi gönderilmelerine aid teferrüatın henü'Z 
okudun .. Fiatını öğrendin.. Bizde fiat tesbit edilmedi~i söylemı~, İngiliz kıt'a
maktu, pazarlıkla satış yasak.. larının Südet mıntakalarına gönderilip 

- Burası yerli mallar pazarı mı evlad, gönderilmiyece~inin henüz malum ol -
pazarlık neye yasak olsun? madı~ını ilave etmi§ti-r. 

- Kanun çıktı, pazarlık etmek ya _ Askeri makamlar bu hususta hükfunet-

aktı ten talimat beklemektedıder. s r. 

Diğer taraftan dün Münihte, Hitler ile 
Çcmberlayn arasında imıalanaiJ. İngiliı
Alman beyannamesini mevzuu bahseden 
Pertinaks, cEko dö Pari~ gazetesinde fÖY 
le yazıyor: 

c- Bu beyanname, Fransanın haricl si 
yasetinde mühiın akisler yapacak ma -
hiyetted.Jr. Bu akisler, Fransız - Sovyet 
paktının sona ermesini dahi intaç ede -
bilir. - A.. çocuğum, ben eski kadınım, pa- Süd.et Alm.anlarma Çekierin hitabı 

zarlık etmeden dünyada yapamam .. öy- Prag ı (A.A.) _ Malvik'dekı verici is- Esasen Yugoslavya ve Romanya daha 
le ise başka dükklina gideylın.. tasyon Südet Almaniarına hitaben şu be- §imdiden Almanya ile olan münasebet -

Bir m.anifatura mağazasında * yanatta bulunmuştur: lerini yeni bir tekilde tanzıme hazırlan-
D.. ö ç k ı k Uı maktadırlar. 

dildi. 

Bir manifatura mağazasında §Öyle ko- un ayın biri idi. ğleden evvel me- cSüdet Almanları, e os ova ya su u 
nuşulmakta idi. murlar maaşlarını almış olduklarından, kurtarmak için pek büyük bir fedakftr - Kayda değer başka bir nokta da Çember 

Alman deklerasyonu hakkında izahat ve
recektir. 

İşci lideri Atlee ve liberal lideri Sinc
lair muhalefet .namına söz söyliyccekler 
ve bunlardan başkaca Çörçil, Eqen ve 
Lloyd Georges de beyanatta bulunacak
lardır. 

Mussolini - Çemberlayn mülakatı 
Londra 1 (A.A.) - Starn gazetesinin 

Aldığı bir habere göre, Mussolini, İngi -
liz - İtalyan anlaşmasının mer'iyete ko • 
nulmasını ve diğer ihtilaflı meselelerin 
hallini görüşmek üzere Çemberlayni bir 
mülakata davet etmek niyetindedir. 

Evening Nevs gazetesi de, resmt İngi
liz m~ıafilinde bir Çemberlayn - Mus -
solini mültıkatına muhtemel nazarı ile 
bakıldığını yazmaktadı-r. 

Çemberlayn Bir Alman gazetesincs 
gayesini anlatıyor 

Münih ı (AA.) - Völkischer Beobah
ter gazetesi Münih nüshasındn muha .. 
birlerinden birine B. Çemberlayn tara • 
fından yapılan şu beyanatı neşretmi§ • 
tir: 

Başvekil demiştir ki 

cSüdet meselesile meşgul olmağa bai"' 
ladığım zaman çok daha geniş maksatla· 
rım olduğunda hiç bir zaman, hiç bir te
reddüde mahal bırakmadım. Bu mesele 
vahim safhasında çok tehlike!. idi. Fakat 

bunun çok daha geniş maksadiara mün
tehi olan yoldan son engel olduğuna ka
ni bulunuyorum. Gayem Avrupayı mü • 
temadi surette beynelmilel anlaşmazlık
lar tehdidi altında kalmadan çalışahile -
cek hale koymaktır. 

Esas şart İngiltere ile Almanya ara .. 
sında en iyi anlayışın terninidir. HükU • 
met sistemlerimiz farklıoır. Her bırimlz 
rejiminin kendi ihtiyaçlarına en uygun 

oldu~na inanmaktadır ve her mil1etin 
kendine en uygun gelen reJime malik ol
duğunu anlamaklığım1z lazımdır. İki 
memleketi aHikadar eden bütün mesele
leri neden dostane bir fıkirle münakaşa 
edemiyeceğimizi anlıyamadım. Buhrarnn 
en büyük mes'uliyetlerini omuzlarında 
ta§ıyan devlet adamları arasında v~ bil -

hassa Führer ile şahsi temaslnra imkiı"~ 
verdiğinden dolayı seviniyorum. İkı mem 
leket arasında bundan s?nraki münasc -
beller için tam faydasını isbat etmiş o
Ian bu teması tahakkuk ettirm\ş olduğu
muzu zannediyorum .• 

Donanma seferberliği geri alındı 
Londra 1 (A.A.) - Amirallık donan -

manın seferberliğini geri almıştır. 
-Bu pardesü kaça? ~er ay başında olduğu gibi sokaklara dö- Iıkta bulunmuştur. Sulh u~runda bin se- laynin, bu beyannameyi arkadaşlarına 
Mal sahibi: külmüşler, öteberi mübayaası için çarşıya nedenberi Bohemya ve Moravya'ya ald danışmadan imzalamış olmasıdır.:t Rutenlere mtııhtıırlyet 
- Yirmi liraya.. inmişlerdi. Buna rağme.."l alış veriş yapan olan topraklardan vazgeçmiştir. Bu su - Çemberlayn izahat verecek Prag ı (A.A.) - Relslcumhur, cenub! 
_Daha aşağıya olmaz mı? pek azdı. Herkes çekiniyor, pazarlık yap- retle hareket etmekle hükUmet hiç ol- Londra ı (A.A.) _ Çemberlayn, pazar- KarpaUar umumi vallllğlne Bcskls'i tayin 
- Olmaz.. mazsa aldalılacağını sanarak ancak dük- mazsa Südet Almanlannm bayatını kur- tesi günü toplanacak olan Avam kama _ etmiştir. Bu tayin Rutenlerln Istediklerı muh 

,....:. 1 k · · s··d A 1 tarlyeti idare yolunda ilk adımı teşkil et -
_ İskontosu filAn?.. Aiin arın apısından bakıp geçiyordu. tarmak istemıştır. u et lman an, er - rasında Münih konferansı ve İngiliz _ mektedlr. 
-Ob~~~.pwr~k~~ru~ T~~~rl~n~~ba~cy~u: ~kcl~~nınu~mil~ti~~rink~M=~~=~~======~~=~~~~============ 

cezaya mı çarptıracaksınız. - Pazarlık yok, fiatlar maktu, be~en seven bir düşmana karşı sayg! gösterme- Çocuklar arasında çok garib iki hadise 
- Canım, onun kolayı var, ben parde- beğendiğini al.. istersen biz dükkAndan ği bildiğinizi isbat ettiniz.:. 

süyü yirmi liraya almış olayım, fakat size çıkalım, sen içeride kal. cDikenli bir taç~ K d "k" b k 
on sekiz lirasını peşinen vereyim.. iki li- Belediye İktısad 1\1üdüriinün sözleri Prag ı (AA.) ....: Radyo ile neşredil~n an gU en 1 1 aca SIZ 1 
ra da borcum olsun.. Belediye iktısad müdürü Asım Sürey- bir tebliğde Münih itilafının daima sulh (Ba§ tarafı 1 inci sayfamızda) 

- Ben sizi tanımam ld bayım?.. ya ve müdür muavini Halid Bayri dün için çalı§Illlş olan bir millete karşı yapıl- bu dava, suçlu CevdeUn 1~ sene a~ır hap-
- Gene sen beni tanıma .. pazarlık et _ pazarlıksız satışa tAbi dükkAniarı ge:z: - mış büyük bir haksızlık olduğu ve Çe _ se mahkumiyetHe neticeleruniştir. Cum-

rneden senden parde!f.i alacağıre ama, on mişler, teftişler yapmışlardır. koslovak milletinin cDikenli bir taç giy- huriyetin 10 uncu yıldönümünde Cev -
sekiz lira vereceğim .. İşin liistikli tarafı Bu hususta söz söylerneğe salahiyet _ diği• zikredilmektedir. det af kanunundan istifade ederek, tah-
aklın ermedi mi? ' tar olan belediye iktısad müdürü Asım Çekler ve Slovaklar liye olunmuştur. 

İçten pazarlık Süreyyanın da fikrini almak istedik. A.- Prag ı (A.A.) _ HükUmet koalisyo _ lstanbulun maruf bir ailesi içinde ce-
.. Mal sahibinin aklı yatmış gıöi amma. sım Süreyya çok memnun görünüyordu: nun Slovak partilerini!l m~messillerile reyan eden bu htıdise, aile efradmı ikiye 

~oyle kendisini hileye davet eden müş _ - Evet, dedi. Pazarlıksı:ı satış kanu - milli Slovak partisinin mümessilleri dün bölmüş ve arada lıusumet uyandırmı~ -
teriyi bir aşa~ı, bir yukarı süzdükten son- nu bugünden itibaren tatbik ediliyor .. u- Prngda toplanarak umumt vaziyet hak - tır. 
ra, içinden geçırdi: :.~mt mahiyette teftiş yaptım. G6r • kında fikir teatisinde bulunmu~lardır. İşte, 12 sene evvel vuku bulan bu hA-

- Ya bu müşteri bir sivil polis memu- um ı:ı e~af, _bu işe pek çabuk alışacak- Bu toplantıya ayın beşinde Slovakyadn dise, henüz o tarihlerde yeni do~uş bu-
ru veya belediye mürnitibi ise .. beni, zor- tır. Dun ılk gün olmak hasebile bazı u- Trencinde devam edilecektir. lwıan, belki de daha ortada olmıyan iki 
la hileye sürüklüyor. cEvet, razı oldumı. fak tefek acemiliklere tesadüf edibiştir. PraııJa nonnar" hayat çocuk arasında, yeniden tazelenmiş, bir 
dersem h i Bazı dükkanıarın vitrinierinde etiketler kan davası ortaya çıkmıı::tır. Kan güden • emen rcsm vnziyetini taltına _ Prag ı <A.A.} - Hükilmet, bu akşamdan ~ 
;.~~· beni eezaya çarptıracak .. hani tek- bulunmadı~ı görülmüştür. Derhal lbun itibaren Prag §ehrlnl normal olarak tenTire çocuklardan Tayyar 13 yaşında, Nezih 
ı ı pek ehven geliyor amma, §Cytana uy- gelen kimselere emir verdik..:t karar vermiştir. ise daha 10 yaşındadır. 
rnıyayım... Esnaf 118 dü.şünüyor? Mevkul Almanlar t:ıbllye edı1cU Mazideki müessif vak'anın gerek suç-
Müşteriye dönen mal sabibi: Çarşı esnafı §unları söylemektedir: Praıı ı CA.A.) - Mev'kuf bulunan btıtQn lusu ve gerekse kurbanı bu iki çocu~un 
c 01 .__.._ Almanlar bug11n tahllye edUm1SJerdlr. dayılarıdır. 

d"k- maz, pazarlık yasak.. Müşteri - J.Ulllnameler hepirni%tıı elin gel - llarlc11't Nez:&n!tt, Çekoslovakyanm dilter 
d~ kfuıcıyı knndıramıyacn~nı anlıyar&k medi. Hazırlıklıırıınız.ı ıa.mamen yapa - yerlerinde de mnktıt bulunaıı bfittln Al - Çocuklara sirayet eden bu husumet 

ukkftndan u~akla§ırken dükkfuı sahibi madık. Her eşya fizerine etiket konul - manlann derhal ta.hllye edDecetıM dair Al son zamanlarda tehlikeli bir vaziyet al -
arkadaşlanna: man elçlll~ne tem.lnat vemıltt1r. mıt, aile efradı ikinci bir facianın ru -

- Bu masını yetiştiremedik. Bir kaç gün Için- fvaı edilen telllrlerde burundan korkma~a ba~lamı~lardır. Ni-
lerle nıü=~ ~dar tnth dil, güzel 6z- de her Y düzelir. Yalna eski mflşterl- Selılegel ı <A.A.> - Btlttln halk abah hsyet son bir hAdise, bu ihtimali dP.ha 
dnn ız yol getir:lrdik, bun- lerimiz geliyor. ekenden Alınan kıtaatının _. __ ..... , btı-t 

sonra :mu" t~..ıı b ---- JV. kuvvetle hlssew-; ....... ı .. , ve çocuklardan 
dedi §"""'er tn yola getirecek!. c- Pazarlık yok •'""''"""' ibize ,u'J:.re de- b1r aabımzbkla bekU;Jıordu. Halk, daba ce - ~-~ ... ~ 

B· ;.sus memurlar duymasın:t 
leri ı~uır~ne Y~kın dost olan, ancak Jçtik
d yrı gıden man;faturacı ile arka-

öaşıl ~ezgah başında konucmıaktadırlar 
n erınd b" :ı··· · c ır kaç çe~id kuma§: 
- Bu malı üzerindeki etiket fiatından 

··--. av Nezihin validesi polise mQracaat zaru -
ğiL hiç olmazsa ufak bir hedf- verfnı. ceden hudud taşlannı dev1rml§L1. Yoll&r bo-
d ~- yunca aevinc; içinde y11zen Stıde& mtııteeııe- retinde kalınıştır. 

iyorlar.. :rt göze çarpıyordu. • 13 yaşındaki Tayyar, eline geçlrdiAi bir 
Diğer taraftan peşin mal alanlara yüz- Tam saat 14 de btr Alman ala11 bn~a sustah ile evvelki gün Nezlhin Ozerine 

de bir mikdar iskonto yapılmakta idi. muzlira olmak üzere Bfidet topratıanna ıtr- hücmn etmiş ve: 
Dünden itibaren bu iskonto da kalkmış mtşUr. Jlalk, 8eT!.nqten ~r •e askerle - - Seni öldürece~m senin sü1Alenl de 
oldu~ndan peşinle veresıye muamelesi re kucak kucak oi9ek atıJıorda. Bu mınta -

kadakl bütfin tehlrler, Alman bayraklarlle öldilrece~im diye ba~rmağa başlamıştır. 
arasında blr :fark olmamıştır. donatılml.§tı Çocukların velileri yeti§erek hAdişeyi fe-

Macera filmi mukallidleri 
(BQ§ tarafı 1 inci sayfamızda) 

babasına aid tabaneayı dolaptan çıkarıp 
beline takmış, oyuna ba~lamışlardır. 

Bir aralık Jozef aldığı rol icabı arka
daşına tabaneayı çekınek mecburiyetin• 
de kalınca her nasılsa eli tetlğe dokun· 
muş ve tabanca ateş almıştır. Çıkan kur
şun Tarikonun tam sağ gözünün üst kıs
mından girerek arkasından çıkmıştır. 

Arkadaşının kanlar içinde yere yuvar -
landı~ını gören J ozef büyük korku ile 
tabaneayı masanın :lzerine bırakmış ve 
avazı çıktı~ kadar bağırarak sokaktan 
geçenlerden arkadaşının imdadına yctlt
melerini rica etmiştir. Biraz sonra yeli· 
şen polisler yaralıyı Beyoğlu hastonesine 
kaldırmı§lar, suçluyu yakalıyarnk tah -
kik~ta ba§lamışlardır. l'arikonun yarllll 
çok ağırdır. Yaşamasından ümid kesll "' 
miş gibidir. 

ci bir mahiyet almadan önlemi§lerdir. Bu 
iddia üzerine Şehremini karakolu tahki· 
kata •başlamış 13 yaşındaki suçlu dQn 
adliyeye verilmii!ir. 

Nezih dün adliyede kendisine soran 
bir arkadaşımıza: 

- Tayyar bana muğber. Sustnlı çekti. 
Amma ben de babamın kılıcını aldım o
na gösterdim demiştir. 

Müddeiumumilik tahkikatı ikmal ede .. 
cek vak'a sabit olduğu takdirde suçlu ço.. 
cuk mahkemeye sevkedilecektir. ~~ 
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_"Son Posta, n1n Hikayesi Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü için 

P EM B E C O RAP LAR Naba ':.~l~t~~~.~=l~lek~~~r~!~!üdür~=~!!~~~~ 15 ın-
~i:a~:ö~~::a:!n~~~~:. yapılacak tenviratta aşa~ı<la yazılt hususatın nazarı 

Yazan: A. Çehov - Çeviren: H. Alaz ı - Resmi daireler ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvirata aid te· 

Puslu ve yağmurlu bir gündü. Gökyü· kocasının yüzündeki ifadeyi tedkike ko. -Ah, yanlışları bir kenara bırak!. Ben sisatın ruhsatlı müteahhidlerc yaptırılması lazımdır. 
zü uzun zamandanberi bulutlarla örtülü yuldu. yanlışlardan bahsetmiyorum .. zavallı gra- 2- Bu tesisat her 11e kadat· muvakkat ise de mevcud sayıcı kudretini tecavüz 
idi.. ya~mur dinece~e hiç de benzemi- Hemen ilk sayfadan sonra Somov'un merin ne ırzını bırakmışSın, ne naınusıı- · etti~ tak?irde. ~üdüriyet nihayet 14 birinciteşrin akşamına kada~ yazı ile ba
yordu. Avlu çamur içinde idi .. yer yer yüzü uzadı .. bu yüzde, hayret~ benzer nu!. cToprak. kelimesi böyle mi yazılır?. herdar edilmelıdır. 
su birikintileri, ıslak kargalar göze çar· bazı ifadeler belirdi.. mektubun üçüncü Ya kaligrafi . Aman Allahım\. Bu yazı . 3 - Bu kayıdların bilanna hareket edildi~i takdirde yalnız bir tesisat mütees· 
pıyordu. Odaların içi karanlık ve soAuk- sayfasında Somov yüzünü buruşturdu ve de~il, adeta karınca duası gibi bir şey.. sır olmakla kalmayıp tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde teşevvüşata sebebi· 
tu. Insanın nerede ise soba yakacağı ge· yavaşca ensesini kaşıdı .. dördüncü sayfa· Lida, çok ciddi söylüyorum, senin bu yet verilmiş olacağı göz önünde tutulmalıdır. 
liyordu. ya gelince, durakladı, korku ile karı~ının mektubun beni hem hayrete düşürdü, 4 - Bayram şenliği münasebetile mağazalarında ayrı sayıcı ile fevka\Ade vit-
İvan Petroviç Somov, odasında, bir kö- yüzüne baktı ve düşüneeye daldı. Bir hem müteessir etti.. yavrucugum, darıl- rin tenviratı yapmak istiyen tüccarların bu tesisatma Kv/S başına 6 kuruşluk 

şeden diğer köşeye dolaşıyor, havaya ktif- müddet düşündükten sonra, gö~s geçi· ma, fakat, gramer hususunda bu kadar muvakkat bir tarife tatbi~ edilecektir. cT072• 
rcdip duruyordu. Camiara vuran yağn ur rerek tekrar okumıya başladı. Yüzü hay- kara cahil olduğunu hiç zannetmiyor-
taneleri ve odadaki karanlık onun ruhu- ret, hattA biraz da korku ifade ediyordu.. dum. Halbuki sosyal vaziyetin itibarile 
na. bir kasvet veriyordu. Okumasını bitirerek ve mektubu ma· münevver, kültürlü bir muhite mensub· - - - - - -

ivan Pctroviç Somov'un müdhiş canı 1 sanın üstüne koyarak: sun!. Kocan üniversite mensubu; baban - - . . . . 
sıkılıyor<iu: aksine bu can sıkıntısını ol· - Hayır, bu mümkün de~il. diye söy· general. Bana_ bak, sen her hangi bir yer
dürecek bir vasıta da bulamıyordu .. go.- lendi.. hayır, bu kat'iyen mümkün de~il!. de olrudun mu?. 
zetcl<~ri henüz getirmemişlerdi. Ava git· Lidoçka korkarak - Tabii, canım. Fon - Mebke'nir hu-
mek de mü~ün de~ildi. Öğle yemeğine - Hayrola, ne var?. diye 5ordu. susi mektebini bitirdim. 
tle daha vakit vardı.. - Ne var!. Altı sayfalık yazı yazmış.. Somov omuzlarını slıkti. Derin bir gCi- NEVR·oziN 

Somov odasında yalnız değildi. Yazı bunu yazmak için de en aşağı iki santlik ğüs geçirerek odanın içınue dolnşmıya 
masasının başında, aynğında pembe ço. bir zaman sarfetmiş .. bari yazdı~ şeyle- başladı. Cehaletini idrak edt>n ve bu va-

.. . . . . . . :~ 

raplar, sırtında h fif bir bluz rin arasında bir tek manalı cümle olsa. . ?:iyetten utanan Lidoçka da dP-rin bir gö· 
bulunan ve ufak tefek, güzel Bir tek fikir bulunsa . Ne gezer . Okuvor- ğüs geçirdi ve gözlerini öniine e~di. On 
bir kadın olan Msdam Sornova o. sun, okuyorsun hiçbir şey anlamıyorsun!. dakika kadar btr zaman boyle bir sessiz· 
turmakta idi. Kadın, harıl harıl bir rnek- Adeta karşında, Çin'den gelme çay san- lik içinde geçti.. 
tub yazmakla meşguldü .. odanın icin:ie dıkları üzerindeki çince kelimeler var Somov, birdenbire karısının ön:.indc 

Baş, Diş,· Nezle, Gr ip, Romatjzma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarının derhal keser. 

- - Icabmda pde 3 kqe alınabilir. - -

dolaşmaleta olan ivan Petı-oviç, kadının sanıyorsun!. durarak ve dehşet içinde karısınııl yüzü· 
yanın<fan her geçtikce, duraklıyor ve So· Lidoçka kızararak: ne bakarak: 
movanm omuzları üzerinden mektuba -Hakkın var Vanya, dedi. Ben bunu 

Devlet Oemiryoal_art ve lımanlara işletmesi Umum adarası ilAnlara 

bir göz atıyordu .. her defasında görine, biraz dikkatsiz yazdım .. 
- Bana bak Lidoçka, dedi. Senin bn 

vaziyetin ciddi, feci bir şey.. ann~ bıı-
uzun kuyruklu, kıvrmtılı, bakla tanesi - Ne dikkatsizi canım?. Dikkatsiz bir Iunduğunu düşün ... Anlıyor musun?. An
gibi iri ve topal harfler çarpıyordu. Mek- mektubda bile fikir ve mana vardır. Bir ne!. Kendin hiçbir şey bilmezstn çocu!t· 
tubda mürekkeb damlaları, çizilmiş yer- muhteva, bir mevzu vardır. Ya senin larını nasıl yetiştireceksin . Mükemmel 
ler, parmak izleri pek çoktu. Madam So. mektubundaL Affedersin ama, senin bir dımağın var: fakat en elemanter bil
mova, satır sonlarında kelimeleri yanda mektubuna isim bile verPmiyece~im!. gilerden mahrum olduktan snnra bunun 
bırakıp diğer satıra geçmeği sevmedi~i Cümle ve kelimeler var, faka: muhteva hikmeti vücudü ne?. 

Muharnmen bedeli 22220 lira olan 79 kalem lAstik fren ve şofaj hortumları 
17/11/1938 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayiD 

ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon ReisJiline 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, iHaydarpapda 

için, her satırın sonu aşağı kıvrılıyor ve ve mAna sıf r S · kt b bk ı · enın mc u un tı ı tıb- , Somov tekrar omuzlarını silkti ve do- Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılaca ktır. (7064) 
adeta bir şelale gibi dökUlüyordu.. kıs ·k· kü ··k w ına ı ı çu çocugun konuşmasını laşmıya başladı ... Lidoçkanın bu vaziyeti 

Karısının, altıncı sayfaya gelişine ra§· 
men hala mektuba devam ettiğini gören 
Somov sorıdu: 

- Lidoçka, kuzum, bu kadar uzun bir 
mektubu kime yazıyorsun?. 

a~dırıyor: cAnn~ bugün köftc pişirdi! hem gücüne gidiyor, hem onu mütE>essır 
Bıze de asker geldı., ediyordu .. di~cr taraftan bütün bu söyle· 
Yazıyorsun · · b" . ' çızıyorsun, ır şeyler tc- nen şeylere karşı hiçbir cevab vermiycn, 

-Kız kardeşim Varyaya. 
- Hımm .....• Uzun! Canım 

kerlıyorsun, fakat ne dt>mek istiyorsun?. sadece gözlerini kırpıştırmakla iktifa e
Aıılıyana aşkolsun. Fikirler v~ manalar, den karısına müdhiş surette acıyordu da .. 
adeta kalburun içindeki şeytanlar gibi Bu vaziyeiten her ikisi de müteessirJi. 

sıkılıyor, zı~layıp duruyorlar .. neyin nerede basla- ler.. teessürlerinden ötürü, hiçbirisı vc-
dıgını neyin ne d b"tt•Y• · 1 · . • r e ı ıgmı an amamn m"k vaktinin yaklaşmakta olduğunu fark ver de şunu bir okuyayım .. 

- AI, oku, fakat içinde enteresan hiç· 
bir şey yok. 

diı~Anı yok .. canım bu görülmüş şey mi- etmedi ... 
r.. Ö 

ğle yeme~ ine oturdular .. raha~ \e iyi 
Lidoçka kendini müdafaa etmeğe ~.alı-

Somov, mektubu aldı ve dalaşmasına şarak: yemek yemesini SC\'en Somov, büyücek 
devnın ederek okum ıot b ı d L"d k bir kadeh rakı içerek başka mevzular il· 

asa aş a ı. 1 oç a, - Dikkat ederek yazsayuıın her hal..ı·~ -dirsekle · · k lt ğ k d k .~.. zerinde konuşmağa başladı. Lidoçka ko-
rını o u un enarnıa ayıyara o zaman hiç yanlıQ olmazdı .. 

Ya endamı?. İnceliğile beraber ada
mın içini gıcıklayan bir yumukluğu 

vardı. Hacldeden 
geçmiş hissini ve
ren mevzun ve 
muntazam ba . 
caklan yarış fı -
talarmın kürek 
saplarını andırı -
yordu. 

:ı: (Devamı 13 nt'Ü sayfada.) 

SON DOSTANIN 
EDEI?T QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

-·5-

Torik bu gönül Ne ideceksin? diye - Eslihai nari~ 
kamaştıncı, iç a- sordu. del\ vazgeç. Daha 
çıcı manzarayı - Bilmem. tesirlisi, fekat ka· 

hatıriayıp kendi kendine söylendi: - O ki sen de noncaz zararı do-
- Be herif! Gaconun böylesini sen bilmezsen, kim bile- kanmiyan şeyler dU-

değil !kendine çekmek, onun ayak toz· cek? Avucumuzun şün. 
larını bile silemez, pabuçlannı boya • içerisine düşm~ - Mesela? 
yamazsın. Arkanda Galata hazırcıla - balığı kaçıracağız? - Bir kese kağı-
rından alınmış aba elbise, ayağında ya- - Kaçırmayız a- • dın içerisinde kül.. 
manın bolluğundan Avrupa haritasına ma, o da pek vıcık veya ki karabiber .. 
dönmüş sözüm ona iskarpin1er, burnu- şey! Bir türlü pun • Bizim valide, irah -
nun altında, sıkılmadan, bıyık diye ta- dunu bulamıyo • metlik, hırsızdan 
şıdığın dört buçuk kıl, cefadan, yok· rum. çok korkar ıdı da, 
sulluktan tazıya dönmüş lbir vücudle, - Eyi düşün. yatağının dibinde 
ka.rı, seni yanında usak diye taşımaz. - Başka bir hnlt müstakil kül bulun· 

O canım, kaymaklı latilokum gibi ettiğim yok. Amma dururdu. Çok cyi si-
kollar senin kayış gibi boynuna dola - ve lakin, benim kup lahtır. Adamın sıfa· 
nır mı? Nerem diyorsun? Ne olınıyacak kuru düşünmemden tı budur deyi savur-
hiilyalar kunıyorsun, be sersem? Son- bir netice çıkmıyor. duğun gibi, ne kıdar 
ra, haydi diyelim ki gönül bu .. sana a- Torik Necmi bii- zorlu olursa olsun 
kı verdi. Dünyada midesiz insanlar yok tün bu müH1'hazala- c- Neye karar t.ıCTdin, N ec mi Beyim? Ne ideceksin?• altedersin. 
değil a?! Lakin nasıl anlaşacak, ne dil rm üstüne ikinci şıktan da vazgeçti, Ve - Yla ne b.. yiyelim? ı - Sen ne imişsin, be! 
konuşacaksın? Elin Avrupalı, moderen b'irdenbire aklına gelen son bir çarenin - En doğrusu polise baş vurmaktır. Takvor, gırtlağmdaki l!lrikintilerden 
kokanasile !kepçe dili de konuşulmaı üzerinde durdu. İlkiptadan Zormanın peşine düşer, bı- ötürü, bir bulaşık çukurundan içeriye 
ya? Beni fukara ana babadan getirdiği O da şu idi: Herifin de, aftasunun da rakmazsm .. körge gibi takip edersin. 0- akan suyun gırgırını andıran dolgun 
için talihime, nasibime lanet olsun! odalarmda bulunmadıklan bir saatte lur ki şüpee dtişer, farkında olur.. dö- bir kahkaba ile güldü. Onun, böyle gu
Rüşdiyenin ikinci sınıfına kadar bile .kapıya anahtar uydurarak veyahud ki ner seni döğmeğe kalkar.. Onu için, ruru o~dığı zamanlar keyfi yerine 
zor geldik. Bir sürü hanım eviadları kilidi zorlıyarak içeriye girmek ve eş- her ihtimale karşı, oepinde.. gelirdi. 
galdır guldur Fransızca, Alaı.nanca ko· ya narnma -eline ne geçerse sırıklamak. - Çakar almaz.. Torik bu fikri beğenmifU. Hemen 
nu masını öğrenirlerken, bu abdi acl:ı Bu fikrini Takvora açtı, onun mütale- - O da nedir? fırladı, bakkala kadar lroştu, bir şişe 
fenereinin kızı sidikli LP.mandan. Lan- asım sordu; Takvor: - Altı patlar .. lüver. keskin karabiber aldı. Bunu ceketinin 
ga bo~tanlarında kuş dili meşkediyor - - Sen bilirsin amma, çıkar yol de - - Sakın ha! cebine boşalttı. Sonra geldi, Zormanın 
dum Mesela şimdi, ben, ibu Zurnamın ğildir ibencez! dedi. - Kulaklı?. ilk defa sokağa çıkaca~ Anı kollama~a 
afto una, tutup da: «Sege .. nigi, çogo.. - Neden? - Koskocam merkebi cebinde ta - koyuldu. 
goııok .. sege .. vigi.. yogo .. rugum!• d~ - Tutulursan, fsviçeryanın kanon· şıyacaksm? Lrudn, Takvorun tavsiyesı vechile o 
scm düşün kapazeliği!. ları aAırdır .. ibaşına L,ler açarsın. - Değil be! Merkeb oğlu merkeb ~~ gördükten sonra polise mUracaate 

O. böylece söylenip dururken, Tak· - O halde, ne yapalım? Söylesene sensin! Kulaklı diye saldırmaya ci~rler. tarafdar değtldi. Kendince kararını 
vor sebırsızlanmıştı: bel Göz göre ·koyverellm, gitsin mi? - Ol..maaz! verm~ti. Biberi herlfin g~zlerlne savu-

-Neye karar verdin, Necmi beyim? - Yold - Söjüt fapr&jı, W8tah~ ıııp da onu dilJürfir dilftbma i1zerine 

çullanacak, cebinden cüzdanını aralda. 
yıp savuşacaktı. 

Bu !Qararını Takvora bildirmedL Ne 
lüzumu vardı? SAdece: 

- Ben bu işi tek b~ıma bqata· 
m<ı~n .. sen de benimle beraber bulun· 
malısın.. dedi. 

Enneni çekiniyordu. Fakat ToriğE 
de menfi cevab veremiyordu. Aklınca 
mü.şkül mevkie düştükleri takdirde he
men vak'ıa mahallinden uzaklaşmak ni· 
yeti ile, muvafakat etti. 

O gün a~ma kadar odalarında. dı 

şarıdaki en ufak ayak seslerine kulat 
kabartarak, arada bir kapıyı aralık e
dip koridoru gözetHyerek aksarnı etti

ler. 
Gece de böylece geçti. 

Ertesi sabah, saat dokuza doAru 49 
numaranın kapısı açıldı. Mermer kort· 
dorda gittikce uzaklaşan etti canlı biı 

adamın tok ayak sesleri duyuldu. Ar
kasından bir de kuvvetli, korkunç ök· 

sürük .. 
Takvor: 
- Haydi, fırla.. tam kertesidirl He· 

rif gidoor .. dedi 
Torik, bir yandan ceketinin kolları· 

nı acele geçirfrken, cevab verdt: 
-Sen de gel! 

- Geloorum. 
Çıktılar. 'torik cebindeki biberi sağ 

avucunun içinde sıkmış, heyecanla yü
rüyordu. Takvor da, ihtiyaten bir iki 
adım geriden onu takib ediyordu. Mt>r
divenin üst başına geldiklerinde, peşi
ne düştükleri herif de orta basamaklar
da bulunuyordu. O önde, berlldler ar· 
kada antreye kadar indiler. Herlf ka· 
pıcının yanma sokuldu, bir feyler söy· 
ledi. Kendisine uzatılan bir tki mektub 
ve gazeteyi, göz bi1e atmaksızın cebine 
koydu, sokağa çıktı. ' 

Torik ile Takvor da arkasından. 
(Arlcaa wr) 



2 Birincit~ SON POST.A 

1 Abdü h tllid devrinde bir aşk macerasi : 55 r-====---_.,.,. 

K1r1k 
Yazarı: A. R. 

Mısırdan gelen paket 
( Hamidiye hafif süvari 5 7 nci alny 

kumandanlığına: 
Yaveranı hazreti şehriyari silki ce

liline dahil iken bazı esbabdan dolayı 
silki eelilden af!ile dördüncü orduva 
izaın ve alayınızın 3 üncü bölük ni~
miye kumandanlığına tayin edilen sü
vari. yüzbaşısı Zeki efendinin. ahiren 
ifa etmiş olduğu fevkalade hizmet, 
nezdi şalıanede takdire mazhar olarak 
bir kıt'a altın imtiyaz madalyasile tal
tit edildiği gibi, bu lütfu aliye zami
me olmak üzere askerlik hizmetinden 
de affına, ve İstanbul hariç olmak üze
re memaliki şAhfineden her nerede ar
zu ederse ikametine iradei seniye ce
nabı padişahi şerefsurlur huyurulmuş 
olduğu, dördüncü orduyu hümayun 
rnüşüriyetinden tebliğ edilmiş olm3kla 
keyfiyetin, mumaileyhe teflıim1 ile ne
ticenin inbası rica olunur.) 

Telgrafın altında, fırka kumandanı
nın imzası vardı. 

Zeki bey, şiddetli bir heyecana ka -
pılmıştı. Derhal alay kumandanının el
lerine sarılarak: 

-Ah, kumandan bey .. bana. hürri -
Yet~i tebşir eden bu müjdenize, hangi 
kelımclerle teşekkür edeyim. 

Diye, bağırmıştı. 
Alay kuma!'danı, kaşlarını çatmı~ti: 

.. - Yooo!. Öyle telAş Istemem. Eğı::r 
boyle yaparsan sonra bu kağıdı ver -
mem. Kedi ciğere bakar gibi, bako ka -
hrsın ha ... 

Diye mırıldanmı§tı. 
Zeki bey, tehdide uğramış bir çocuk 

gibi sakin kalmıştı. 
- Peki efendim. Sükfuıetimi, tama

mile muhafaza edeceğim. Emin olunuz. 
Diye, yalvarmıştı. 
İhtiy.ar adam, sanki çocuklaşmıştı. 

Kağıdı, başının bizasma kaldırmıştı. 
Bir Zeki beye ve bir de Leylaya baka~ 
rak: 

- Vereyim mi? .. Venniyeyim mi? .. 
Vereyim mi? .. Vermiyeyim mi? .. 

Diye, sallamıya başlamıştı. 
Leyla, kıpkırnuzı kesilrnişti. Dudak

larında masum ve memnun bir tebes
s?~Ic, başını önüne eğmişti. Zeki bey, 
gıttıkce artan merakının verdiği bir sa
bırsızlıkla: 

- Artık dayanamıyacağım, kuman
~n bey .. rica ederim lfltfedin ... demiş-

Alay kumandanı: 
- Evvelfl!.. Bu müjdemi, kolav sat

tn~. Ne istersem yapacaksın haaa ... 
B erkı:_~, kağıdı eline vermişti. 

b u kagıdın üzerinde, iki satırdan i
b?ret talik bir yazı ile, altında da koca 
ır tnühür vardı. 

d Zeki bey, bu iki satır yazıyı, bir an
ka okuyup bitirmişti. Ve o anda rengi 
b~Pkınnııı kesilmfşti. Gözleri, birden
kıre LeyJlnın yüzüne kaymıştı. Genç 
.ızm, harelenen yanakları üzerinde 
!ı~di bir kat daha irilcşen şAhane göz~ 
erınde, çılgm bir sevincin pırıltıları 
vardı. 

te;eki bey, hiçbir şey söylemiye mak
IÜ ır olamamıştı. Kağıdı, sımsıkı göğ-

ne bastırm~, gözlerini de derin bir :sti içinde kapamıştı. Ve zihninde. o 
satın, şöylcce ezberden tekrarla

l'l'Uştı: 

[Asakirt şAhane yUzbaşılığından ih
ra~ edilen sabık yüzbaşı Zeki bey ile 
rı:ute~aidini askeriyeden Sadık paşa ke
~e~ı LeylA hanımın izdivaclanna ma-
111 bır hal olmadığından teehhüllerine 
ler'an izin ita kılınmıştır.] 

Mardin Kadısı 
Abdurrahman 

KlRıK MADAl.YA 

Mabeyn m" · · 
g • UŞlrı Osman paşanın ya-
~~ ~linde küçük bir ihbsmıame oldu

a de Paşanın odasına girdi. 
,
8

;-dEfendim!.. Fransız postanesi ta
ın nn iU ihbt'~evi alilim. Mısır-

dan bendenizin narnma bir paket gön
derilmiş. Mühim ve müstacel :mF .. . 
Ne emir buyurulur?. Aldırayım ~m .. al
dırmıyayım mı? .. 

Dedi... Osman paşa, artık tamamile 
kırlaşmış olan sakalını karıştırdı. 

- Acele etme. Bir kere, efend:miz
den istizan edeyim. 

Diye ce\·ab verdi. 
O gün, (Rus Çarı) nın yeğenierinden 

biri, İstanbulu ziyarete gelmişti. Bu 
zat, AbdüJhamidi de ziyaret için Yıldız 
sarayına gelecek ve bu misafirin şere
fine bir ziyafet verilecekti. Bu ziyafete, 
Osman paşa da davetli idi. 

* Şale köşkünde verilen ziyafet, çok 
parlak geçmişti. Rus Çarı'nın gönder
miş olduğu haberlerden, Sultan Hamid 
pek neş'elenmişti. 

Osman paşa, onun bu neş'esinden is
tifade ederek, yanına sokulmuş: 

- Efendimiz!.. Kulunuzun yaveri 
Selim bey kulunuzun namına, Fransız 
postanesi vasıtasile Mısırdan bir paket 
gelrn~. Mühim ve müstacel imiş. Ne 
ferman buyurulur?.. Aldırılsın mı .. 
yoksa aldırılmasın mı? .. 

Sultan Hamid, kaşlarını çatmıştı . O 
da, birkaç saniye sakalım karıştırmıştı: 

- İhbarnameyi, esvabcıbaşı İ~met 
beye veriniz. Postaneden, o aldıı·sın. İs
met, Hacı Mahmud efendi. Ahmed Ce
laleddin paşa ve siz .. hepiniz birle:jiniz. 
Paket. dördünüzün huzurunuıda açıl
sın. Neticeyi, bana bildiriniz. 

Diye irade etmişti.. 

* 
Esvabcıbaşı İsmet bey. bir saray a-

rabasile Beşiktaş karakoluna inmişti. 
Oradan bir kira arabasına binerek, Ga
latadaki Fransız postanesine gitmişti 
İhbarnameyi vererek paketi almı~; sa
raya getinnişti. 

Paket, bu dört zatın huzurunda açıl
mıştı. İçinden bir mektub ile bir de kü
çük kutu çıkanlm~b. 

E\'Vela, mektub açılmış; büyük 
bir dikkatle okunmıya başlamıştı. 1\'Iek
tubda, şu satırlar vardı: 

Plcvne kahranıanı ,.c nıabeyn mu~nı, 

dcvlctlu Osman paşa hazretlerinc: 

Paşa hazretleri! .. 
TaQ.ii, hatırlarsınız .. takriben, on dört 

ay kadar evvel, dairenizde bir mektub 
meselesi zuhura gelmiş .. ve bu da, 1a
mamen günahsız ve masum olduğum 
halde, benim felaketirole netice1en
mişti. 

Bu felaketi tertib eden, kimdi?.. Ve 
sebeb ne idi? .. Size bunu iki kelime ile 
izah edeceğim. Ve çok eminim ki, vic
danınızda derin bir hayret husule geti
receğim. 

Bana o iftirayı tertib ettiren, tüfekci 
Arif ağa idi. Maksad da. beni İstanbul
dan sürdürerek. nişanlım olan mer
hum Sadık paşanın kızını benden ayır-
mak .. onu, memleketinden getirttiği 
yeğenine almak .. böylece de, nişanlıının 
büyük servetinden rnüstefid olmaktan 
ibare tti. 

Bu iftiranın te~iri, yalnız şahsıma 
münhasır kalsaydı, meseleye o kadar 
ehemmiyet vermezdim. Fakat seksen 
yaşındaki meflf.ıç babarn ile nişanlırom 
ailesi de pek acı bir surette bu felakete 
iştirak etmişler; benim yüzümden azab 
çekrnişlerdi. 

Sürgün hayatımda çektiğim acılar
dan, karşılaştığım hadiselerden bahset
ıniye lüzum gönnüyorum. Fakat yalnız 
şu kadar arzedeyim ki; onları hahrla-
dıkca, cehennem ateşlerinden daha 
müdhiş olan o ıztırablara nasıl taham
mül edebildiğime hayrette kalıyorum. 

Bereket versin ki. Cenabıhak bana, 
merhamet etti. Nişanlım, tüfekci Arif 
ağanın takib ve tazyikından kurtulmnk 
için yalandan bir intihar hfıdisesi ter
tib ederek, izini kaybetti.. hiçbir genç 
kızın göstenniye cesaret edcmiyeceği 
bir cilr'et ve fedakarlıkla Anadoluyu 
baştanbaşa geçerek menfama kadar 
geldi. Ve onun bu kahramanlığı, bana 
bütün çektiklerimi unutturmakla bera
ber hayatın en büyük saadetini bahşet
ti. 

Ayni zamanda malum olan Yezidi is
yanının başlangıcı zuhura geldi. Bu iş
de bana bir vazife verildi... Hiç tered
düd etmeden kendimi bu ateşin içine 
attım. Ve Cenabıhakkın yardımı ile, 
büyük bir muvaffakiyet kazandım. 

Mardine gönderilen tahkik heyeti, 
bu muvafiakiyeti, kendilerine atfetti
ler. Ve bu yüzden mühim menfaaller 
temin ettiler. Bunun, bence ehemmi
yeti yok. Gene o adamlardan Allah ra
zı olsun ki; beni de büsbi.Hün arad~n 
çıkarıp bir tarafa atmamışlar.. bemm 
lehimde de zatışahimeye bazı şeyler 
yazmış lar. 
· Zabşahane, beni taltif etmek istedi. 
Sürgünlüğümil affederek (hürriyet)i
mi iade etmekle beraber. bir de altın 
imtiyaz madalyası gönderdi. 

(Arkası var) 

ı Istanbul Belediyesi Ilanları ı 
Hepsine 50 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Çelebi oğlu Alaeddin ma

hallesinde 415 inci adada 1-55-57-59 numaralı dükk3.n enkazı sacılmalt üzere pa
zarlığa konulmuştur. Ş:ırtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekliler 
üç ı:ra yetmiş beş kunı§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/10/938 
Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlaı-. (7080) 

,.,.,.,. 
Keşif bedeli 2362 lir·a 24 kuruş olan Silivriye bağlı Kurfallı köy okulunda yap

tırılacak heHi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 
iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden pazarlıktan 
bir hafta evvel alacakları fen elıliyet ve Ticaret Odası vcsikalarile 177 lira 17 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Endmende bulunmalıdırlar. (7082) 

,.,.,.,. 
Beher metre murabbama 6 lira kıymet biçilen Aksaray yıingıo yerinde 64 ün

cü adada 1672 ve 1859 harita numaralı arsalar araşında 2,60 metre yüzlü; 21 
metre murabbabı belediye malı arsa alukadarları arasında satılmak üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Lcvazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 9 lira 45 kuruşluk ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/10/938 Cu-
ma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6979) 

,.,.,.,. 
Senelik rnuhammen kirası 200 lira olan Kağıdhnnooe Karaağaç caddesi soka

ğında ahır (İmrahor kö~kü ahırları) teslim tarihinden itibaren bir sene müd
detle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmu§tur. Şartnamesi Lv;azım 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 15 liralık ilk teminat makbuz veya mck~
bile beraber 10/10/938 Pazartesi günü snat 14 buçukta Daimi Encümende bulun-
rnalıdırlar. (İ.) (6773) 

Sayfa 

HiKAYE: Pembe çorapl r 
(BQ.§ tarafı 12 ind sayfada) 

casının anlattıklarını dinliyor ve başile 
tasdik işareti yapıyordu .. fakat çorba içer
ıerken birdenbire kadının gözlerı dolu 
dolu oldu ve hıçkırmıya ba~lacb .. 

Peçete ile gözya§larını silerek: 
- Bütün bunların mes'ulü annemclir, 

dedi. Herkes, beni idadi mektebine ver
mesini ona tavsiye ediyordu.. idadiye 
girseydim, her halde üniversiteye kadar 
yükselirdim. 

Somov, adeta kendi kendine söylenir 
gibi : 

- İdadi ... Üniversite .. yavrucu~um Jş
te bu da ifrattır. Mavi çcraplı olmanın 
faydası ne?. Mavi çorap... Berbad bir 
şey ... Ne kadın, ne erkek .. ildsı ortası bir 
~ey ... Mavi çoraplardan nefret ediyo-
rum.. okumu~, alim bir kadınla asla ev
Ienmezdim .. 

Lidoçka: 
- Doğrusunu istersen seni hiç anlamı

yorum. Bir taraftan benim Alım olmadı~ı
ma kızıyorsun, diğer taraftan da Alim ka
dınlardan nefret ettiğini söylüyorsun!. 
Hem mektubumda fikir oulunmadıktn:ı 

içerliyorsun, hem de okumamış olmama 
kızıyorsun!. 

Somov, can sıkıntısından ikinci kadehi
ni doldunırken: 

- Yavrucuğum, sen kelimelerin canı
na okuyorsun! diye cevab verdi. 

Alkolün ve iyi bir yemeğin tesiı:ile, So
mav, yavaş yavaş yumuşama~a, şenlen
mcğe başladı. İhtimamla salata hazırla
makta olan kansını beklerken, içinde 
müdhiş bif karı muhabbeti, ka-

rısından özür dilerne ihtiyacı u
yandı. Kendi kendine: ,Kadınca

~ı7.ı nabak yere hırpaladım, diye 
söylenme~e başladı. Ona ne diye bu ka
dar ağır şeyler söyledim?. Vakıa o bıraz 
abdaldır, okumamıştır, cahildir falan n
ma, madalyonun bir de ters taraf; vardır. 
Madalyonun ters tarafını da gözönünde 
tutmak liızımdır. Kadının rolü, kocasırı 
sevmek, çocuk doğurmak, sal~ta yapmak
tan ibarettir. ilim onun nesine gerek?. • 

SornOT yavaş yavaş, okumuş kadınların 
ne kadtt- ukala, ne kadar çekilmez mah
luklar olduklarını, buna karşılık Lidoçko 
gibi okumamış, budala bir kadınia yaşa
manın, geçinmenin ne kadar kolay oldu
~unu düşünme~e ba~ladı. 
Lidoçkanın uzattı~ı kızarmış piliç por

&iyonunu alırken, gene kendi k('ndine 
söylendi: cŞu okumuş kadınların canı 

cehenneme!. Böyle basit kadınlarla ya
şamak çok daha kolay!.. DüşiınceJerJno 
bir müddet aralık verdikten sonra ~öyle 
bir karara geldi: cHem canım nn yapa
lım?. Okumuş bir kadınla konuşmak ar
zusunu duyunca Natalyaya veyahud 
Marya Pransovnaya gidedm. Bundan ko
lay ne var?.• Somov bu düşüncesim de 
beğenmedi. En sonunda şu kat:ara geldi: 
cHayır, onlara da gitmem. Ciddi ve ilmi 
meseleleri erkeklerle de konuşmal~ kabil, 

,------------------------·-----
rAR!Nid WO~R.UaZDA: 

Dar yolda bakiiyen 
Çeviren: Faik Beremen 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
r - Şartname ve projeleri mucibince idarernizin Kayseri başmüdürlüğü bi -

nasında yaptırılacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru, sarnıç ve dinamo ile bina 
arnmuda yapılacak ispirto satış deposu ve sundunna inşaatı bir kül halinde açık 
eJı:sı.litmeye konmuştur. • 

II - Heyeti urnumiy~sinin keşif bedeli 7660.43 lira ve muvakkat teminatı 

574.53 liradır. 
III - Eksiitme 14/X/938 tarihine raııtlıyan cuma günü saat 16 da Kabata§ta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü-

dürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Kayseri başmüdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları iş bede
linin on bin liradan aşnğı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis 
olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inhisarlar in~aat şubesince ta -

nınmı§ bulunması ve eksiitme gününden bir hafta evvel inhisarlar inşaat şube
sinden fenni ehliyet vesikası almaları lAzımdır. 

VI - İsteklilerin kamınen kendilerinden aranılan vesaik ve inşaat şubemizden 
alacakları fennt ehliyet vesikam ve 7o 7,5 g:.ivenme paralarile birlikte eksiitme 
için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ilan 
olunur. (6892) 

,.,.,.,. 
Cinsi Mikdan Muhamınen bedeli Muvakkat Eksiitmenin 

Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 
Lira Lira Li. K.r. -Elektrik Motörü 12 nded 100.- 1200.- go.- A. Eksut. 14 

• • 2 • 150.- 300.- 22.50 Pazarlık 14.30 
Vagonet 5 • !50.- 250.- 18.73 Pazarlık 15 

I - İdaremizin Samsun Tütün fabrikası tUtün paket makineleri bandrol kıs
mı için 6 aded, paket kısmı için 6 aded ki ki cem'an 12 aded elektrik motörü, ay
ni fabrikanın kıyım makineleri için 2 aded elektrik motörü ve Keçcç tuzlası jçin 
de 5 aded vagonet tartnarneleri mucibinee satın alınacalından bizalarında ya
zılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muharnınen bedelleriyle nıuvakkat teminatları bizalarmda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 16/XI/938 tarihine rastlıyan Çaf§amba güni1 bizalarında yazılı 

saatlerde Kabata.şta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istlyenler elektrik rootörlerine aid fiatsız fcnni 

tekliflerini ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
Şubesine ve vsgonetlere aid fiatsız fenni tekliflerini, vagonetlerin yatakları hak
kında ayrıca rnufassal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 5 gün evve
line kadar İnhisarlar Tuı Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammın vesika almaları lAzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom'isyona gelmeleri illn olunur. c707b ,.,.,.,. 

I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma, fi§ek anbarlnrında şart

name ve projesi rnucibince yaptırılacak kerevet in§ası pencere tecdid ve tadill 
ve tamir işleri heyeti umumiyesi birden açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 
III - Eksiitme 18/X/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabntaşta Le-

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve proieler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

V -İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme para-
larile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .(7070} 

Teknik okulu giriş imtihanları 
ı - Teknik okulu giriş imtihanları 5/10/938 Çarşamba günü İstanbul Üniverw 

sitesi Fen fakültesi konferans salonunda yazılı olarak yapılacaktır. 
2 _ imtihan tam saat onda başlıyacaktır. Kaydolanlann sarı karnelerile ni

hayet saat dokuz buçu~a kadar gelmiş olmaları lbmıdır. 
3 - 9AS-939 ders yılı tedrisatına 17 /Birincite§!in/1938 P.uartesi günü başla -

naca1rtJ~. (6925) 
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f Niğde tahrirat kalemind~ başlayıp lstanbulda 1 

:.-:IUBI-~:::=3'::? i darağacı altında biten memuriyet hayab : 106 j ..... ---• 
,,, ····························································································-················ .-~ 
evlet kapısında elli yil 

Yazan :_ Eski Dahiliye Nazırı ve eski me b· us Ebubekir H azım 
Kalabalığın içinden hiç kimse meydana çıkmayınca: " Müslümanlar, hıristiyanlar, 

içinizde şu ltalyanlar kadar yürekli yok mu? ,. diye bağırdı m 

Lig maçiarına bugün 4 
ayrı sahada başlanıyor 

Nihayet bir sandal bulursam, imdada 1 Çİrnli§ olan bu aslan yürekli kahya ağ- daha ziyade tesir ettl Emrediniz, bir 
teşebbils edeceklerini orada bulunan lamıyordu. sandal ile kürekçi bulsunlar, bir kere 
!İtalyan kayıkçılarm'dan beş delikanlı - Ne yapalım, paşam, Allahın emri de biz gidelim, ya İtalyanlar gibi rie-

Taksimde Galatasaray lstanbulsporla, Güneş Beykozla, 
Kadıköyde Fen er bahçe Betiktaşla, Şeref stadında 

V efa Hilalle, Süleymaniye de Topkapı ile karşılaşıyor 
söy,lediler. böyle imiş, diyerek benl teselli etmeğe nize dökülürüz, yahud muvaffak olu- On bir eyl\ilde başlamasına karar ve -

Bir zarar olursa tazmini vAdile san - uğraşıyordu. ruz. rilen İstanbul lig maçları klüplerle mın -
dalı bulduk. - Hüseyin ag·a, dedim, bu zavallı taka arasında çıkan bir ihtillf yüzünden 

Hüseyin ağanın bu cevabı kadar beni d k ld kt Bu beş fedakar genç, çıplak olduk - insanlan kurtannanın hiç bir r-aresi bir müddet sürünceme e a ı an son-
:ı memnun eden bir söze bütün hayatım- ı 1a 1 

ları halde sandam bindiler. Sandal, yok mu? Gözlerimizin önünde ölecek- ra şu veya bu §ekilde yapı un an fiDa ar 
da muhatab olmadığımı söyliyebilirim. aıu· ş ef yolun ancak üçte birini katedebildL ler mi? neticeyi yarın Kadıköy, T ım, er ve 

Deniz, sanki başladığı hir işe müma- Bu suali, ne kadar büyük bir yeis ve Sandalı getirttim. Hüseyin ağa so - Süleymaniye stadlarında hep birden baş-
:naat edilmesinden kızm~ gibi köpürdü, kederle söylemiş olmalıyım ki, ağa cid- yundu, donunun paçalarını diz kapak- lamış olacaktır. 
büyük bir dalga ile sandalı kaldırarak di bir tavır aldı: larına kadar sımsıkı kıvırdı. Güreşe Memlekette en başta tutulan futbol bU-
mendireğin dal na kıran taşlanna doğru _ Biz kayıkçılar, iki yüzden fazla hazır ve kuvvetinden emin bir pehlivan tün hüsnü niyetlere, uzun tecrübelere 
götürdü. fakir kayıkçı ailesi tam dokuz sene işsiz gibi sandalın k-ıçına dayanarak: rağmen henüz istikrar bulmuf, muayyen 

Dalga geçti. Sandal içindekilerin baş- ve ekrne~iz kalmış idik. Siz, bizi aç - Haydi bakalım, bana iki kuvvetli bir programa ba~lantn.l§ olmaktan çok 
ları !bile görümniyecek kadar indi, ge- ölmekten kurlardınız. kürekçi Uızım, hanginiz gelecel<seniz uzaktır. 
ne çıktı. Daha zorlu bir dalga ile men- İçimizden birisi, mesela ben şu iki çabuk olun, diye bağımıağa başladı. Klüplerle, mıntaka aruında patlak ve
direğin taşianna çarparak parçalandı. adamı boğulmaktan kurtarmak için ö- Fakat kalabalığın içinden hiç kimse ren ihtilaf dünün, bugünün işi olmayıp, 

İtalyanlar denize döküldiller. Fakat lürsem kıyamet ml kopar? Gözler:niz: meydana çıkmadı. senelerdenberi devam eden bir yaradır. 
balık gibi yüzerek hafifce yaralı olduk- deki yaşlar,bana şu koca dalgalardan ( Arkan var) Mıntakanın muayyen ve kat'l bir for-
lanhaldebrn~ç~W~ ==============================~ mill~~ma~~fufu~~~he~tl~ 

Gemideki biçareler bu muvaffakiyet- 1 
1 

reisler, idareciler yer değiştirdikçe §ek-
sizliği görünce artık bizden bir imdad _ yeni neşrİyat _ lini değiştinnit ve bu keşmekeş dolayı-
beklemenin beyhude olduğunu anladı- sile ne yapaca~nı bir türlü kestiramiyen 
lar. Birbirlerile k.-ucaklaştıktan sonra Hayat m 1 bu? klüpler de kendi işlerine gelen şekille -
aokuzu denize atıldılar. Sekizi, dalga- ı 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Yenı okuma mevsiminin Ilk romanını bize rin tatbikini ileri sürmekten bir an gP.ri 
lar arasında kfı.h görünerek, kah kay- Hasan Rasim Us verdi: Hayat mı bu! kalmamışlardır . • bolarak sahile yaklaştılar. Ayaklan 1 Bundan birkaç sene evvel Kemal Ragıp Lig taksimatı klüplerin memnuniyet-- - - ,_ 

III • • 
2 imzalı blr romanın ii3tünde de cYqamak mı sizliğini ortaya atan derdierden biridir. 

yere basınca yan ölü bir halde düşüp bu?. sorgusunu okumuştuk. Bu sorgu bize 
bayıldılar. Kendilerini civardaki evlere 8 bedbin bir hava açıyor. Bir veya iki devreli maçlar bir kısım -• götürttüm, tcdnvi ettirdim. Bir tanesi- 4 Fakat okuyucularımıza haber verelim kl: klüplerin lehine, bir kısım klüplerin a -
nin cesedi bir saat sonra mendireğin 0 cHayat mı buD nun sayfaları arasında yal - leyhinedlr. Lig maçlarının başlama ta -• • • • • - - - -• • öte tarafında bulundu. 

6 
nız bedbin hisler, sıkıntılı ruh tabllllerl, fe- rihi hiç bir sene muayyen d~ildir. Lig 
el valt'alar yoktur. maçlanndan sonra klfiplere faaliyet için 

Arkadaşlannın şu suretle kendilerini 
muhakkak 'bir ölüme terketmelerinden 
tabii daha ziyade meyus olan iki kişi, 
dalgalar çarptıkça, ipiere ve zinciriere 
sarılıyor; sonra bize dönerek kollarını 
açıp istimdad ediyorlardı. 

Gemi, dalgaların her hamlesinde bir 
tarafını, bir uzvunu knybediyordu. Di
rekler kırılmış, küpeşte ve güvertenin 
döşeme ve kaplama tahtalan, ambar 
kapakları, kaptan karnarası sökülmüş
tü. Bunlar, bir en.kaz halinde suyun 
içindeki şarap fıçılarile çarpışıyorlardı. 
Tekne de bir iskelet halini almıştı. 

Binlerce kilo tutan arpa ve buğday -
lar su üstüne yayılmışlardı. Böylece, 
gemi ile salıilin arası, san ve yer yer 
yırtık bir örtü serilmiş gibi bir hal al· 
mıştı. 

Feci istimdadlarına devam eden iki 
bedbaht yüzrnek bilip de kendilerini 
denize atsalar bile artık böyle enkaz ile 
dolmuş suları, bu mim'alarm arasından 
yüzerek geçmelerine imkan yoktu. 

Üstelik, arpa. buğdaylar suyun üstü
ne yayılmadan önce bir kaç tane olan 
martiler de sürü silrü çoğalmışlardı. O 
kadar ki bazan geminin enkazını ve is· 
timdad eden iki biçareyi de gönnek 
bile mümkün olamıyordu. Bu suretle 
bir de marti dalgalan, marti bulutlan 
peyda olmuştu. 

Kah yıldırım gibi inip ç~arak, kah 
acı acı bağırarak havada dolaşan, dai
gaların üstünden arpa, buğday tanele
rini avlıyan martiler, manzaranın deh
şetini büsbütün arttınyorlardı. 

O biçare iki gemiciyi kurtarmaktan 
ümidimizi kestik. Ağlıyan yüzlerce in
sanın arasında ben bile göz yaşlarımı 
zaptemedim, hatta yağmur altında sal
lanan, titrlyen Allahın o~lu ve azizleri 
bol bol göz yaşları döküyorlar gibi idi
lar. 

Fakat ne yapabilirdik? 
Tahllsiye sandalı yoktu. İp :ıtacak 

fişek yoktu. MartHer gibi kanatlanarak 
uçmamıza, onlan böylece sahile getir· 
memize de imkan yoktu. 

Biçareler, nerede ise, dalga1ara ka
pılarak öleceklerdi. Onları kurtarmak 
vasıtaları bulunsa bile, vücudlarını~ ö
tesinde, berisinde açılan yaralardan 
mütemadiyen ıkan zayi eden bu iki 
yorgun, bitkin insanda yaşamak kudre
ti kaimış mı idi, bilmem? 

Dalgaların yalaya yalaya parlak bir 
satıh haline getirdiği kıyının kumları 
üstünde benimle jandanna ıkumandanı, 
polis komiscri. iki jandarma ve kayık
çılar kahyası Trabzonlu Hüseyin ağa
dan başka kimse yoktu. 
~ir çok deniz facialan görmüş ve ge-

7 

8 

9 • 
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Romanı okurnap devam ettt~lmlz zaman de bir program ayrılmamıştır. Hakem işi 
bir genç kadın ve onun on dört yaşındaki gibi ciddi bir mesele hiç bir vakit makul 
o~lu lle tanı.şıyoruz. Bu kadının kocası har-
be gitmiş ve ölüm haberi gelml.ştlr. Knyna- bir şekilde halledllmemiştir . 

10 • • nasının ısrarı üzerıne kocasının kardeşi Se- Klüplerin maçlardaki hasılat şeklının 
llmle evlenmiştır. O~lu Ferld hep babasını formülü her sene ba~ka başka ~ekillerle 

SOLDAN SA(;A: düşünüyor, üvey babasına eskisi glbl camcaıo ileri sürülüp tatbik edilmektedir. 
1 - Alaturlta bir maltam - Rüzgl\r için demekten kendini alamıyor. Genç kadın ona 

kullanılan bir flll. , baba demesi Için yalvarıyor. Çocuk zatür - Genç ve B takımlan iii her zaman zu-
2 - Erirnek masdarından müzarli müfrcd ree geçlnniştir, ürküyor. Hassas, fedakftr bir hurata tfibidir. 

üçüncü fahıs - LAnetli. ruhu vardır. Fakat fedakarlıkta İrfan· Pa- Davetiye meseleleri klüpleri dalıilen 
3 - Tamamlamak - Şehirlerin etrafındaki şa ailesinin her ferdi Adeta birbirlle yarış üzen, rahatsız eden bir il olmaktan kur-

duvarlar. ediyor. Çocuk, amca.<ıına b::ı.b::ı. deme~e, an - d di 
4 - Sevkeden - :Bltml.ş. nesinin hatın Için razı oluyor. Fakat ak - taracak bir şekle bağlanmış eğil ·r. 
6 - Clldlmlzdekl siyah nokta . şam eve dönen Selim artık buno. lüzum kal- Bu kabil sayılabilecek derdiere fede -
S - İşarct sıfatı - Kale duvarı - Çocuk madııtını söylüyor. Çünkü çocu~un babası rasyonun gayri muayyen programı da 

doıturtan. esaretten gözleri kör olarak dönmektedir. ilave edilecek olursa bir sürii karanlık 
t - Pantalona dii.şmemesl lçln asılo.n - Asıl vat'a ve bu sakin ane yuv::ı.sındald içinde yürüme~e çabalamalta çalı~an fut-

Beyaz. fırtınalar ondan sonra başlıyor. Harbden bolümüz elbette ki daha verimli bir hale a - Bulunduıtu yer - Rüzgdrlı so~uk. d"' s d k 
t - Zaman - Bir aeyde muktedlr olmak. onen ua 'e arısı ~bihanın eTlendl~inl giremiyecektir. 

v söylememek lft.zım. O sadece bir yengedlr. .. A • • 

10 - Büyük cüssell - Yuva. Fakat kadın eski kocasını çok sevmektedir. Hulasa gelen, gıdenın programını ta-
TUJL\RDAN AŞA(;ı: Acaba sesinden tanımaz mı? Tanırsa ne di- nımıyacak ve bu i~reti İf te her sene ye-
ı - Başkan - Vekll. yecektlr? İnkAr edebilir ml? İnklır edebildi- ni tecrübeler geçirmekten kurtularnıyil -
1 - Sırt - Usanmalı:: masdarından emrl ı;ı takdirde bu günah ve ıztırabın aıtında ne caktır. 

hazır. s _ Oümüşlil - Rabıt edatı. vakte kadar dayanabilece~tlr? Memleket futbolünün çok esaslı derd-
4 - Mudanyaya ~eyen vapur - Hudud. MeTZU gayet acıklıdır. Irfan Paşa allesi lerini ~öyle klJ!aca hül~sadan sonra bu-

. ne kadar hassas ve fedakAr Ise Nimet ve .. . .. 
5 - Işaret sıfatı - Rabıt edatı. l1oktorla LAtlfe hanım 0 kadar hisslz, alçak gun başlıyacak olan lıg maçıarına done-
6 - Yed - Mahkemede temize çıkmak. 1manlardır. Bu tıpler romantik bir eser Için biliriz. 
'l - BükQnetll - Sene. 
s - Vilde - Etrafı su ne çevrlli kara par- yaratılanların birer eşlertdlr. Galatasaray - İstanbulspor 

Hasan Ro.slm Us vaktUe ştirler de yaz - Galatasaray takımı henüz esaslı kad-çası. 

9 - Genl.şli~l fazla olan - Arada sırada. 
10 - Yemekle birlikte yenilen - Blr nota. 

ml.ftı. O:ı.zetecUl~in oldukça kuru Te haşin 
olan meşgalesi içinde bu kadar ınce bir dü- rosunu toplamış bir halde de~ildir. Vi -
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vünüş tam bir kontrası yapıyor. Anlaşılıyor yanadan gelen antrenörün nezareti al -
ki muharririn içinde hlltı o eskl şair ruh tında yapılan bir kaç idrnandan sonra 
bir romancı haUnde yaşamaktadır. Fazla takım her gün biraz daha taparlanmak -
ağdalı olmıyan, büyük blr okuyucu yı~nına tadır. 
hltab eden bu eser için muharrlrinl tebrlk 

H i L A T • T N R 
ederken okuyucularımızn da küUlbhnnelerl- İstanbulspor bütün mevsımı faaliyetle 

4 
() 

t M A L E T M E K • ni süsllyccek bir kıymete Işaret etmiş olu - geçirmiş ve oldukça hazırlanmış bir şe
yoruz. 
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Evvelki bulmacanın halledilmi1 §tkli 

Afyon Vilayetinden: 

Tak•im meydanında 
8 Birincitetrin cu
marteai akşamından 
itibaren ı g:~s kış tem

aillerine baflıyor. 

Evvelce yapılan münakasada talibi bulunmam~ olan Afyon Lisesinin ikinci 
kısım inşaatı, keşfi tadil edilerek (40006 lira 64 kuru§) bedeli keşifle kapalı zarf 
usulile yeniden münakasaya konulmu,tur. 

1 - İlıale 18 Birincitaşrio 938 tarihine müsaclif Salı günü saat on b~ Afyon 

Nafıa Müdürlü~nde toplanan komisyonca yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 3000 lira 50 kuruştur. 
3 - Plan, hulAsai keşfiye, vahidi fiat bordrosu, umuınt, husust fennr f&rtna

me, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve münakasa şartnamesi mukavele ör
neği Nafıa Müdürlü~nden görülebilir veya iki lira mukabilinde alınabilir. 

4 - İstekli olanlar bu işe girmek için alacakları ehliyet vesikaları için ihale 

gününden 8 gün evveline kadar şimdiye kadar 40000 liralık yapı inşaatı yaptı~ı
na dair olan vesaikle VilAyete müracaat etmelidir. 

5 - Münakasaya i~tirak için yazılan .ehliyet vesikasını teminatı muvakkateyi 
ve ticaret odası kayıd varnkasını ve teklif mektubunu havi mühürlü zarfı yu
karıda yazılan gün saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi etmeleri veya posta ile göndermeleri lAzımdır. (6973) 

kildedir. Bu müsabakanın sıkı bir tarzda 
ccreyan edcce~ tahmin edilebilir .. 

Güneş - Beykoz 
Milli küme §apmiyonlu~unu kazanan 

Güneş takımı esaslı ve kuvvetli kadro -
sunu aynen muhafaza etmektedir. 

Uzun zamandır çalışan bu takım ileri
deki hedefini çok iyi takdır. etti~ için 
oyunlara pek hızlı başlamak emelinde -
dir. 

Beykoz mevsim başı her takımdan da
ha fazla idınanlı bir haldedir. İki takım 
arasındaki maça fazlaca ehemmiyet ver
mek do~ bir hareket sayılır. 

Fenerbahçe - ~ikt8f 
Federasyonla çıkan bir ihtilAl yuzun

den milll küme maçlarının hemen ba -
§ında ortadan çekilen Fenerbahçeyi res
mi oyunlarda uzun bir ayrılıktan sonra 
tekrar sahada görece~z. 

Bntün kuvvetini futbole veren Fener
bahçe hiç bir v.akit ihmal edilecek bjr 
hale dfi§llleml§tir. 

Geçen seneki vaziyeti telAfi için bu 
mevsim büy(lk kuvvet sarfedecek olan 
Fenerbahçe lig pmplyonasında her za -
man bUyük bir namzed sayılabilir. 

İlk maçını Fenerbahçe ile yapacak o-

Lig maçlarının üç kuvvetli takımım• 

kaptanlan: Bülend (G. S.), Fikret (F. B.), 
Rabii (Ga.neı) 

lan Beşiktaşa gelince; idari bir takım ka· 
rışıklıklar içinde takımında muhtelif f.
dak!rlıklar yapmak zorunda kaldılı için 
uzun süren bu mücadelelerinin müsbe\ 
veya menfi tesirlerini bu mnçta ölçebUe
oeğiz. 

Beşiktaş takımının fek.li ne olursa ol
sun bu maç, haftanın en mühim bir o
yunu olacaktır. 

Vefa- Hilal 
Kendi kö~esinde her zaman clddt b1r 

faaliyet gösteren Vefa, mevsim zarfmda 
müteaddid maçlar yaptı~ı için llge ol • 
dukça hazır bir halde girecektir. 

Hilal; birinci lige bu mevsim geçmil 
bir takımdır. Bu maçlara manen pek 
kuvvetli bir şekilde başlıyacaktır. 

Süleymaniye - Topkapı 
Her iki takımın maçı her 'Zaman mil • 

savi kuvvetlerin çarpışrnası neticesi muh• 
telif neticelerle sona ermektedır. 
Hazırladı~ yeni saha dalayısile id • 

manlı bir halde olan Süleymaniyenin bu 
maçta avantajı fazladır. 

Yeni mevsim maçlarının gürültüsü: ve 
tatlı bir şekilde geçmesini arzu ederken, 
maçlara i~tirak edecek takunlara da mu· 
vafiakiyetli ve parlak oyunlar temenni e-
deriz. 

Ömer Besim 

B takımlari maçiarına dUn 
başlanamadi 

İstanbul lig maçları B takımları oyun· 
larının birincisi dün Galatasaray - ts .. 
tanbulspor takımları arasınd:ı Taksiııı 

stadında yapılacaktı . 
İstanbul spor lisans ibraz etmed!Ai içJil 

maçı Galatasaray bükmen kazanmı,tır• 

İki takımın yaptı~ı husust oyunu 4-2 06-' 
latasaray kazanmıştır. 

Barutgücü sahasındaki maçlar 
Akınspor - Bakırköy Rum takımlan ,.. 

rasında atletizm müsabakaları, Davud "' 
pa~a Gençler Birll~i - Barutgüd1 GeDf 
takımları, Beşiktat Altınova A-B kaı1fl" 
~ı - Barutgücü birinci B takımlan, Da • 
vudpaşa' Gençler Birli~ - Barutg(lctı ll 
takımları, Davudpa§a Gençlru- Bırllji "' 
Barutgücü A takımları. 

Galatasaraydan bir istifa 
Galatasaray klü bU urnumt kAtfbi Adjl 

Yurdakul idare heyetinden istıfa etmif " 
tir. 

Gaziantab cezaevi tamir edilecek 
Gazianteb (Hususi) - Eski kilise bi ' 

nasında bulunan cezaevi çoktandır ciddl 
bir tamir görmemişti. Hapishanede~ 
mahkftmlar ve mevkuflar bu itibarl' 
müş1dl vaziyette idiler. Cezaevinin ts ' 
mir ve ıslahı için proje hazırlanmış ..;l 

aidi makama sunulmuştur. 



2 Birinciteşrln 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına (4135,33) lira borcundan dolayı mez

kiır bankaya ipotek edilen ve Şişli Osmanbey Cabi sokağında 1 No. rayı ikamet
gahı kanuni irae eden Bayan Fevriyenin mutasarrıf oldu~ mevki, kıyınet vesa
ir evsafı mümcyyizeleri aşağıda yazılı gayri menkul hisseleri müzayedeye çı-

karılmıştır. 
ı _ İstanbul Boğaziçi Sarıyerde Yenimahallede Yeni sokakta 77-88 ve halen 

106-108 numaralı Çelebi Müftü Mehmed vakfından icarell maadükkln hanenin 
nısfı, zemin kat 108 numaralı tek kanadlı demir kapıdan bir aralıkla eve girll-

dikte zemini taş döşeli bir koridor ile camekaola bölünmü§ bir mutfak ve içiçe 
iki taşlık ve bir bahçeye çıkan 47 numaralı kapısı mevcuddur. Birinci ~at bir 
aofa üzerinde iki oda bir held, ikinci kat birinci katın aynıdır. !~bu ıayrı men
kul ahşab ve tamire muhtaç olup içerid: elektrik tesisatı mevcu~du~. Ayda 14 
lira kira getirmektedir. Ayni hudud dahılinde 106 numaralı kArgır dukkAn olup 
zemini çimento döşeli cebhes\ camekanlı ve üzerinde bir odası olup elektrik te
sisatı mevcuddur. Heyeti umumiyesi 90,50 metre murabbaı olup bundan 14 met
re murabbaı kargir dükkan 69,50 metre murabbaı bina mütebakisi aralıktır. 
Heyeti umumiyesinin kıymeti muha~enesi (1300) .liradır. Tapu kaydı~a na
zaran: Hududu ise aynen Sarıyerde Yenı sokakta eski 39-39 numaralı yenı 77-88 

numara ile murakkam s:ığ tarafı ifrazen Naciyeye tahsis Jnlınan hane arkası le
biderya voli mahalli sol tarafı Nimeti kayıkhanesi ön tarafı Y eni~ahalle cad
desile mahdud 158 arşın mikdarlı Müftü Mehmed Vakfından maadükkin h~e 
Melımed Sabih ile borçlu Ayşe Fevriye'nin seviyyen uhdelerinde olup Fevrıye 
hisscsi müzayedeye konulmuştur. 

2 _ tstanbulda Boğazıçi Rumeliknva~ında Kavak caddesinde eski 92-92 yeni 
82-84-86 numaralar ile mürakkam bir tarafı Hatice Adaletin fırın ı ve bir tarafı 
dere ve bir tarafı bostan ve tarafı rabii tarikiarn ile mahdud sıd mülk fırının 
nısıf hissesi borçlu ya aid olup işbu fın nın zemin katı .. ze~~ kırn:ıızı çın:~nt~ 
döşeli bir tezgah malıallı ilc fırın ocağı ve zemini taş dpşeli bır korıdor. Bırıncı 

kat bir so fa üzerine zemini çimento dö şe li bir hamur mahalli ile içiçe iki oda
dan ibarettir. Mezkur gayri menkul ahşab tamire muhtaç ve yan taraftan kar
gir yangın duvarı mevcud olup halen boştur. Heyeti umumiyesi 90,5 metre mu
rabbaıdır. Heyeti mecınuasının muhammen kıymeti (1100) liradır. İşbu gayri 
menkul ün nısıf hissesi müzayedeye konulmuştur. 

3 - İstanbul Boğaziçinde Rumelifenerinde Karataş mevkiinde eski 1-2-3 nu
maralarla murakkam Sultan Beyazıd vakfından cbniyesi mülk bır tarafı dal
yancı odası hizası ile düze çıkınca düz sıra gidip Mavramoloz dalyanı hududu 
olan Sazlıdereye nihayet bulunca hudud ile mahdud zemini Sultan Beyazıd vak
fından mülk bir ev dalyanın 1152 hisse itibarile 1089 hissesi borçluya aid olup 

erbabı vukuf tarafından mahallen yapılan vaz'ıyet beyannamesine göre işbu 
nınhalde üçü ikişer kattan ikisi birer kattan ibaret bulun~ bei ebniye ile ar~a 
tarafta beton su deposu ve ön tarafta kısmen etrafı zernınden yarım metre ır
tifaında kargir duvarlı bir bahçesile içinde muhtelif cins meyva a~acı mevcud
dur. Deniz cihctinden 4, 12,05 X 80 eb'admda zemini taş ve üst!i çimentolu kar
gir bir iskelesi vardır. İcra divanhanesinde herkesin görebilece~i yerde asılı 
duran şartnameye merbut (kroki) de gösterildiği veçhile (A) haı·fli mahal 7,15 . ' 
7,20 eb' adında zemin kat k ID-gir birinci kat abşab fırın. Zemin kat bir ekmek 
fırın mahalli ile ittisalinde bir oda birinci katta bir sofa üzerine iki oda bir bela 
ve bir mutfak. (B) harfli mahal 5,60 X 8,10 eb'adında kfu-gir mutfak. Birinci 
katta bir sofa üzerinde iki oda bir belli bir yük dolabı, zemin kat zemin.:. çimen
to döşeli bir mutfak ve bir oda, (C) harfli 15 X 20,35 eb'adında kargir kayıkha
ne, zemin kat cebhesind~ 4 kapısı bulunan zemini çimento döşeli bir kayıkhane 
mahalli. Birinci kat bir sofa üzerinde 4 oda ve bir balık a~ı tantirhanesi salonu 
bir hamam 2 gusulhane 2 hela bir mutfak. (D) harfli mahal 6,10 X 7,90 eb'a
dında tek katlı kArgir tayfa ko~şu. (E) harfli mahal 5,60 X ll eb'adında tek 
katlı kargir tayfa odası. (F) harlll ma.lıal sabit ocaklı bir a~ boyama kazanı ile 
tahtadan ağ yıkama havuzu mahallerinden ibarettir. Heyeti mecmuasının mu
hammen kıymeti (20,000) yirmi bin liradır. Borçluya aid mez'kur 1152 hissede 
1089 hissesi müzayedeye konmuştur. 

4 - Büyültderede eski Ortakuyu ye..-ıl Canfes sokağ"ında Elhac Halil efendi 
vakfından icareli ll numaralı sırf mülk haneııin nısıf hissesi. Zemin kat - Ze
mini karasimen <Jöşeli bir taşlık üzerinde bir taş oda bir belA ve lruyulu bir 
mutfak ile bahçeye çıkan kapıdan ibarettir. Birinci kat - Ufak bir sahanlıkta 
iki oda bir belfi, ikinci kat bırinci katın aynıdır. Çatı arasında iki oda bir y.ik 
dolabı vardır. Bina kargir ve bahçe duvarinn tu~la olup içeride elektrik tesisatı 
vardır. Heyeti umumiyesi 52 metre murabbaıdır. Bundan 36 metre murabbaı 
bina mütebakisi bahçedir. Heyeü umumiyesinin kıymeti muhamm.enesi (1300) 
liradır. Tapu kaydına nazaran hududu Büyükdere Ortakuyu sokağında eski bir 
Yeni 11 numara ile murakkam sa~ tarafı Naciye hanesi sol tarafı Ahmed hanesi 
ve Nnciye arsası arkası Zafiri hanesi önü Ortakuyu sokağı ile mahdud aırf mülk 
bir bab hanenin nısıf hissesi müzayedeye çıkarılmıştır. 

5 - Sarıyerde Ortaçeşmc caddesinde 14-16 numaralı Çelebi Müftü Mehmed 
efendi vakfından icareli kahve dükkanı cebhesi camekanlı ve zemini karasimen 
döşeli tek katlı kargir kahvehane olup ayda 22 lira kira getirmektedir. HeycU 
uınunıiyesi 87 metre murabbaıdır. Heyeti umumiyesinin muhammen kıymeti 
(2000) liradır. Tapu kaydına nazaran hududu Bo~azıçınde Sanyerde Ortaçeşme 
caddesinde eski 4-6 ve yenı 14-16 numara ile sağ tarafı eski 2 numaralı dükkan 
sol tarafı sütçü Dimitri hane ve dükkftnı arka tarafı fınn arsası ve bazan hanesi 
bahçesi cebhesi Ortaçeşme caddesile mahdud 181 arşın mlkdarlı mukaddema a
lik 4 tahtında dükkAn ve ittisalinde terbian bir bab dilkkan havasını milştemil 
ııtik 6 numaralı kahvehanenin nısıf hissesi borçluya aid olup heyeti mecmuası
na (2000) lira kıymet takdir olunarak mezkOr hisse rnüzayedeye konulmuştur. 

6 - İstanbulda Boğaziçi Sarıyerde Yenimahallede eski 41 yeni 86 ve halen 104 
:numaralı Çelebi Müftü Mehmed vakfından icareli gayri menkulün nısıf hissesi. 
Zemin kat çift kanadlı kapıdan içeri girildikte zemini mermer döşeli bir koridor
da bir oda ile bir sofa ve bir helfı. Bodrum kat - Zemini karasimen döşeli el tu
lurnbasını havi kuyulu bir mutfak ve yine zemini çimento dlişeli bir koridor
da bir kiler bir hela ve deniz tarafına çıkılan tek kanadlı kapıdan ib'!rettlr. As
ına kat - Arka tarafta bir oda ve buradan zemini kısmen karasimen ve kıs
men çinko döşeli büyük bir tarasa. Birinci kat - Bir sofa üzerinde iki oda bir 
helfı. İkinci kat - Birinci katın aynıdır. İşbu katlarm sokak üzerine şahnl§lerl 
Vatidır. Heyeti umumiyesi 73,5 metre murabbaıdır. Heyeti umumiyesinin mu
hnınmen kıymeti (1300) liradır. Tapu kaydına nazaran: Hududu - Sa~ tarafı 
bakkal Ali efendi yahsı sol tarafı müştereken mumaileyh Ahmed beyin hanesi 
nrka tarafı lcbiderya. ve voli mahalli ön tarafı Yenimahalle caddesi. İ§bu gayri 
nıenkulün nısıf hissesi müzayedeye konmuştur. 

1 
Satış 15.11.1938 tarihinde salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Üçüncü 
~a dairesinde yapılacaktır. Arttırma bebeli gayri menkullerin hisselerine mu

&b lo.yıneti muhar.unenelerinin % yetmiş beşini bulmadı~ takdird! en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1~ gün daha temdicl olunarak 
3
0.11.1938 tarihinde Çarşamba gün~ saat 14 den 16 ya kadar müzayedeyc deva~ 

olunarak saat 16 da gayri menkuller en çok arttırana ihale olunncaltı ve ihale 
olunan kimse thaltl tarihinden itibaren yedi gün· zarfında bedeli müzayedeyi 
vermediği takdirde ihale kararı feshedilerek kendisinden evvelemirde yüksek 
::kl:~te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alm&Ra razı olursa ona ihale adi-
cegı o da razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya 

çıkarılarak en çok arttırana ihale olunaca~ı ve her iki 'alde birinci ihale edilen 

SON POSTA: 

İst i Iii Lisesi Direktör lüğünden z 
1 - llk; Orta ve Lise kısımlanna yablı veya yatısız kız n erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstlyenlere mektebJn kayıd §&rtlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Şebzadebap Polia karakolu arkaaı: Telefon : 22534 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut ta rlhl 1 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

~~amiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 4 • 250 
" 40 " 100 " 100 , so 
" 120 ,, 40 
" 160 , 20 
" 

" 
2,000 
1,0JO ,. 
4,0JO ,. 
5,000 
4,800 
3,200 

, 
, 
" DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşaAt 

düşrniyenlere iktamiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir •• 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl. 1 Birinci kiuıuıı, 1 Mart ve 1 Buiran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Dz. Harp okulu komutanlığından 
Bir almanca öğretmeni alınacaktır. Acele Heybeniadadaki okula müracaat 

edilmesi (6923) 

ccLYSOLu un lstimalindeki Mümtaziyetleri: 
En büyük dokronar,J?eyan ve tasdik ederler Id, 

c LYS O L• mikrop ~tdornca na6ı 
ve mOcsslrbir mayldfrı 

cL ys O Lt DezenFekre eden kuv. 
vetlı bır mayldlıı 

c LYSO L• Fena k9kuları gldettn 
mQkcmmcJ bir maytdl6 

• L YS O Lt J-Ja~arat ô!dOratO 
kuvvetli bir mayldlo 

cLYSOL• Sart lhtl14r!ara ~•'1•· 
mOda6 bit. mJyldl" 

cl YSO l-t Kadıniann sıhhttl{VIt 
letlerfilde )ullanılıc 

ıtySOL• Her tvde sonderece elzem 
bir mQhstahzardır. 

a. o; - H -m b u • a 
L Mahdurnu - 1 tanbul 

kimse ild ihale arasındaki fark tan mes'ul olacaAı hususunun ih· 
tan ile beraber ipotek sahibi· alacaklılar la d1Rer alAkıldar ların 

gayri menkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve masrafa datr iddialan
nı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde İcra dairesine bildirmeleri abi halde hak
ları topu sicHile sabit olmadıkça sat!§ bedelinin paylajmasından hari9 kalacak
ları. Tallb olanların kıymeti muhammen,.lerlnfn hisselere dü§en m!kdarın % '75 
nisbeünde pey akçesi veya milll bankalardan alacakları teminat mektubu ile 
müııacaat etmeleri ve 1artnameler:ln ~ 3.10.938 tarih.lnde herkesin iörobileceAi 
mahalli mahsusa asıldılı ve fazla mal~mat istiyenlerln da!remlzln ~7 /2448 nu
maralı dosyasına müracaat etmeleri ve müterakiın vergi, tanzi.tiye ve tenvtriye 
.l'Osumlan to senelik evkaf tavb bedellle telllliye ücretinin borçluya aid oldulu 
1!hı o1unur. 

~ 
ANKARA 

(7 Birinciteşrine kadar olan proı-na
mın öğle ve akşam neşriyatlan tecriltie 
mahiyetinde yeni stüdyodn yapıJacnk• 
tır.) 

--<>---
2 BidnciteşrJn 1938 Pazar 

ÖÖLE NEŞRİYATI: lı 
12.30: Alaturka plak neşriyntı. ıs: Hab~ 

ler. 13.15: Kanşık plftk neşriyatı. 
AKŞA.'I NEŞRİYATI: 
18.30: İstasyon hakkında muhtelif llsaıı,;. 

ların iznhat ve müzik <Dans plt\kları lle), 
19: Fantezi (Skeç). 19.30: Müzik (İnce sal 
faslı). 20: Rlyasetı cumhur bandosu (Şef: tıı .. 
.san Günçer ldareslnde). 20.45: Araben söy ... 
I ev. 20.55: Haberler. 21: Müzik (Halk türkQ .. 
leri: Yakın gel yakın - Bahçe duvarı - Kar
şıdan yar güle güle). Eski Türk bestekArı 

Tnnbur1 İshak Kadıasker, Mustafa izzeı. 
Tanburt Cemll, Şevki. Yeni best~ler: Şet'U,j 
Muhittin. 21.45: Müsahabe. 22: Müzik (Kil.,. 
çük orkestra). 22.45: Haberler ve istasyon 
hakkında muhtelif llsanlnrlıı. iznhat ve h.. 
tlklfil marşı. 

3 Birinciteşrin 1938 Pazartesi 
ÖÖLE llı"EŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plak neşriyatı. 13: Ho.ber• 

ler. 13.15: Karışık plfik neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşrlyatı. 19.15: Türr 

muslklsl ve halk §arkıları (Halftk Rcco.l). 20:
Saat Ayarı ve arabca neşrlyat. 20.10: Haber· 
ler. 20.15: İnce saz faslı (Tahsin Karaku§), 
21: Şan pUıkları. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. 22: Haberler ve hava raporu. 22.15: Ya-
rınki program. · 

--<>---
4 Blıinclteşrln 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
1:l.30: Alaturka pllik neşriyatı. 13: Haber. 

ler. 13.15: Karışık plA.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık pH'lk neşriyatı. 19.15: Türlll 

muslklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 20! 
Saat lyarı ve arabca neşriyat. 20.10: Haber
ler. 20.15: Ttlrk muslklsl ve halk farkılari 

<Mustafa Ç~lar, ve Safiye Tokay). 21: Şaı 
pllklan. 21.15: Stüdyo salon orkestra.st. 22ı 
Haberleı- ve hava raporu. 22.15: Ynnnkl proı. 

----o--
5 Blrlnclteşrin 1938 Çarpmba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plA.k neşrlyatı. 13: Haber• 

ler. 13.15: Karışık plAk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: PlAkla dans mus!klsl. 19.15: Türl 

mus1kls1 ve halk şarkıları (Makbule Çakar). 
20: Saat Ayarı ve arabca n~rlyat. 20.10: Ha· 
berler. 20.15: Türk muslklsi ve halk ~arkılan 
(İnce saz fa.ıılı Tahsin Karakuş). 21: Şan 
plft.klan. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Haberler ve hava raporu. 22.15: Yarınki 
program. 

--o-
6 Blrlnclteşrin 1938 Perşembe 

OOLE NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plfl.k neşrlyntı. 13: Haber

ler. 13.15: Kanşık plAk neşriyatı. 
AKŞAI\1 NEŞRİYATI: 

18.30: Ko.rışıt plAk neşriyntı. 19.15: Tür! 
mll8!kls1 ve halk şarkılan (Salfibaddin). eo: 
Saat Ayan ve arabca neşrlyat. 20.10: Haber
ler. 20.15: Türk muslklsl ve halk şarkılarl 
(Sadl Hoşses ve Radlte Neydik). 21: Şan 

plA.kları. 21.15: Stüdyo salon orkestrnsı. 12: 
Haberler ve hava raporu. 22.16: Yarınt; 

program. 
--o-

7 Blrlnciteşrin 1938 Cumıı 
ÖÖLE r.-'EŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plAk neşriyntı. 13: Haber

ler. 13.15: Kanşık plllk neşrlyatı. 
AKŞAl\1 NEŞRİYATI: 
18.80: PlA.k neşrtyatı. 19.15: Türk muııikl· 

Bl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 20: San: 
Ayan ve arnben neşrlyat. 20.10: Haberler. 20 
16: Türk mll8lkls1 ve halk şarkıları <:Muzaf
fer İlknr ve Müzeyyen Senar). 21: Çocuk E
s1rg6Dle Xurumu namına konferans Dr. :Mu
w.ffer Sezer - Kadın hastalıkları muteha.c;
sısı - Mevzuu: (Rahim kanseri). 21.15: Stüd· 
yo salon orkestrası. 22: Habeıler ve hava ra· 
poru. 22.15: Yarınki program. 

emur an yor 
Muhasebeden nnlıyan ve daktilo 

bHen bir memur aranıyor. (j'allb 
olanların evvelco bulundukları yer
lerden aldıkları referanslarla bir· 
likte Be,·ottlundn lstıklal cadde
sinde Dekorasyon müdüriyetlne 

mUracaaUan 

ZAYİ: 088 senesinde İstanbul ytl ... 
sek 1ktl8ad ve ticaret mektebinln U .., 
çüncl~ ımıtından aldı~un tascUknameml .. 

ı 
yl ettim. Yenısını alacn~ımdnn esk.lslntn 
hukmü yoktur. 

~ örı:en 



Siyasi Sabah Gazetesi 

Memleketin en tanınmış gazetecileri 
ve Mulıarrirleri tarafından neşredilmektedir. 

PAZARTESi ÇlKlYO 

Uykusuzluk • 
Sinir ağrıları -
Asabi öksü
rükler - Bay· 

Baş dönmesi -
Çarpınb ve si
nirden ileri ge
len bütün ra-

gınlık 

iYi EDER 
hatsızlıkları 

Her l!caeaede bulunur. ~-----r 

~ Lo kan ta ve Gaz· nocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamullbmızı görmeden ÇA T AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlannızı alma. 
yı nı ı. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

üskUdar- Kadıköy Ve Havalisi Halk Tram
vaylart Türk Anonim şirketinden : 

lstanbul V ali ve Belediye Reisliğinin vaki talebi Uzerine 

1/10/938 gününden itibaren 
ISKELEYOLU DURAGI CADDEBOST ANI 
CAÖDEBOST ANI ,. ERENKÖY 
ŞENYOL , ÇINARDIBI 
olarak teamiye olunacağından aayın yolcularımızın bilet taleplerini 

bu yeni isimlere göre yapmaları rica olunur. 

RADIO 
EDI S 

MUeaaeeea1 
Beyoğlu latiklil caddesi No. 34 ............................................................... 

Tek stıtun sanUml 

acıhile 400 lıunıt 
acıhile 250 )) 

O çüncü acıhile 200 » 
Dörtiiincü IGhile 100 • 
Iç •ahileln 60 • 
Son •ahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfınu 
fazlaca mikdarda Ulıı yaptıracak· 
lar ayrıca tenzllltlı tarifeı:nUdea 
iıtüade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa UlDlar için ayn 
bir tarüe derplş edilm1Jtlr. 

Son Posta'nın ticari UAnlanna 
aid i§ler için fU adreae müracaaı 
edilmelidir; 

tıbcılık KoUektl.l Şirketı 
ıtaııramaıısade llaA 

Alıkan cadded 

······························································ 
Son Posta Matba851 ................................ 

Nqriyat Müdürü: Selım Ragıp Emtg 

SAHİPLEBla S. Ro.gıp EMEÇ 
4. kr UŞ.AKLIOIL 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze meyvalaran uearelerlnden latlhaal 

edUmit tabii bir m•rv• tuzudur. 

Emaalaiı bir fen harikuı olduğuıldan tamamen taklld edilema 

INGILiz KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - latanbul 

M•ŞHUR ~--..---------~ 
• 
1 

GAZOZLARINI 
Tercih ediniz. Emaalinden temiz ve saftır. Taklitlerden 

aakınınak için kapsoldaki markaya dikkat 

. 24 şişelik kasas1 
Müşteriye 50 Kuroşa Teslim Edilir • 

_.. ___ _. Rahatmı, kesuini aevenlere tavaiye ' 

K U Ş T O V O kullan1n1z 
Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mUh1m tenzilAt yapıldı. Kuştayn kumaşla· 
nnın en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu KuştUyU fabrikası. Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyo~lunda Yerli Mallar pazan 

Meşhur EKMEK KADA YIFI . F•nna 
l.tanbulda Çartıkapıda lrgatpazarı aokağında 56 No. fırmda 

, EKMI!K KADA YIFI imaline başlandığını illn eder ve taşradan 

~------• aiparit kabul eder. ~------' 


