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Radyosu 

Yaıı i§lerl telefonu: 20203 PAZARTESt - 3 1938 İdare işleri telefonu: 20201 Fiatı: S kurul 

Bey n • el bir 
ana a u 

Bir Paris gazetesi: "Fransa t/.aha 
uzun müddet Cenevre bataklığında 

saplanıp kalamaz, diyor 
Bir Alman gazetesinin mütaleası: "Avrupa üzerine meş'um bir musibet gibi 
çökerek a ırların halline muvaffa olamadığı ALMAN - FRANSIZ ZIDDIYETI 

bugün kat'i hallini bulmuş gibi görünüyor 

R ma 
I isan 

ı tiy lı bir 
kullanılıyor 

Bütfn gazeteler halk çok nikbin neticeler 
istihracından sakınılmasını tavsiye ediyorlar 

Son buhranda seferber edilen Ingiliz do nanmcısına. memu.b efTcıd. ıevkediliTlcen 
Paris 2 (Husust) -Münih ~ll§IIl88lll- dar olmaktadırlar. Bazı siyut mahftller

dan sonra ortaya çıkan Avrupa müvaze- de bir beynelmllel konferansın toplan • 
nool meseleiile gazeteler yakından alika- (D111ıın14 5 inoi ıaJifcıda) 

Südet mıntakalarında 
plebisit hazırlıkları 

Prag hükumeti ve Henlayn t rafından beyannameler 
neşredildi, Alm n kıt'aları hedeflerine vardılar 

Paris 2 (Husust) - Çekoslovakyada rafından harareili propagandalar yapıl
Piebislt yapılacak olan arazide gerek maktadır. 
~cr ve gerekse Südet Almanları ta - (Devamı 11 inci •ayfada) 

sabah 
e de bu 

e s ere başlandı 
Mekteblerde yın 24 ünden itibareiı Cumhuriyet 

bayramına kadar Cumhuriyet ve 
Atatürk mevzuları etr fında konferanslar verilecek 

1938-1939 ders yılı bugünden itıbaren 
başlamaktadır. İlk ve orta okullarla, li

clerde bu sabahtan itibaren tedrisata 
ba~lanmı§tır. 

Kültür Bakanlılını~ verdili karar mu

cibince bu yıl ilk defa olarak bütün mem
lekette ders senesine aynı günde giril -

mektedir. Bugün bütün okullarda ted -
rlısata bayrak çekme merasirni ve İııtlk-

lal marşı ile bn§l nmı§tır. İlk ders TUrk 

inkılabının ve 'lürk milletinın büyüklü

ğüne tahsis edilmiştir. Bu ayın 24 ünden 

itibaren de cumhuriyet bayramına ka -
dar b·· ı·· · u un ılk, orta okul ve liselerde ta -

lebeye cumhuriyet vtı Atatürk mevzu -

ları etrafında dersler ve konferallilar ve
rilecektir. 

.............................................................. 

ATATüRK 
Büyük Önder Hariciye 
Vekili ni ve Berlin Büyük 
Elçimizi kabul ettiler 
İstanbul 2 (A.A.) - Bu sabah 

Cenevreden avdet eden Hariciye 
Vekili doktor Tevfik Rüitii Aras, 
öğleye doğru Dolmabahçe şarayına 
giderek Reisicumhur Atatürk tara
fından kabul buyurulmuştur. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Çemberlayn 
am r 

izahat verecek 
Müzaker~lerin iki gün 

1Üreceği tahmin ediliyor 

Londra 2 (Husust) - Evvelce mukar
rer oldulu üzere Avam kanıarası yarm 
(bugün) toplanacaktır. Toplantıda baş -
vekil Çemberlayn Münih müzakereleri 
ve verilen kararlar etrafında uzun iz~-

, hat verecektir. 
Müzakereler esnasında istifa eden balı

riye nazırı Duf Kupperin söz alması ve 
Çemberlaynin siyasetini tenkid etmesi 
bekleniyor. Bilhassa Münihte Hitlerle 
Çeınberlayn tarafından neşredilen be -
yanname etrafında hararetli müzakere
ler olacaA"ı ve muhalifierin söz alacakları 
tahmin edilmektedir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Cumhuriyet Bayrami 
hazırhklar1 

Ankara geçid resmine 
liselerden kırk sekizer 

izci iştirak edecek 
Ankara 2 (Hususl) - Cumhuriyet bay

ramının on beşinci yıldönümü münase -
betile hazırlıklara devam olunmaktadır. 
Bu yıl gecid resmine iştirak etmek üzere 
bütün lise ve erkek öfretmen okullarm
dan kır'k aekiz~r kip olmak üzere 1824 
ki§i gelecektir. Ayrıca Ankaradan da 800 
kadar kız ve erkek izcf ittirak edecek ve 
hariçten kız izci gelmiyecekttr. 

Husust liselerden· i§tirak etmek isti -
yenierin yol paraları kendUerine ald ola
cak, Ankaradaki iqeleri ve yatacak yer
leri VekAiet tarafından temin edUecek • 
tır. (Devamı 5 lnci ıaJJtcidlı) 

Donanma 
lzmite döndü 
Ege denizinde manevralar yçan do • 

nanmamıı tmtite dönmüttür. Manovra • 
lardan çok iyi netleeler ahnmt§tir. 

·Sıra Milcariarın 
Prag ve Peşte arasında 

notalar tea ti edildi 
Macar kalliyeileri mesel&sinin de halli için 

' iki hükOmet aras1nda temaslar başladt 
En kısa bir müddet içinde Çek ve Macar ekaperlerindea 

mürekkeb bir komisyon teşkil edilecek 
Paris 2 (Hususi) - ÇekÖslovakyada 

Macar ekalliyetleri meselesinin de halli 
için faaliyete geçilmiştir. Macar telgraf 
ajansının tebli~ine göre Macar hU'Idlmeti 
tarafından verilen talimat üzerine Ma -
caristanm Prag elçisi harlciye nazırı B . 
Kıı>ftaya her milletin kendi mukadde
ratını kendi tayin etmesi hakkının derhal 
tahakkuk ettirilmesine dair Macarista -
nın meşru metaUbatını bildirmi§tir. 

Pragda neşredilen teblli 
Prag 2 (A.A.) - Aşa~ıdaki resml teb

liğ saat 16,30 da neşredilmiştir: 
Dört bUyük devlet arasında Münihte 

toplanmış olan konferansın kararlarına 
dair olan protokolda Çekoslovakya da -
bilinde bulunan Macarlann vaziyetinl 
halletmenin de zamanı ielmiş oldu§una 
bilvasıta işaret edilmiştir. 

(Devamı 5 inci sa.yfadA) • Çek ba.şvekili Genna.l Sirovı~ 

Leh askerleri de Çek 
to raklarına girdiler 

Bugün bütün Lehistanda şenlikler yapıldı, Mareşal 
Smigly Ryd:ı orduya "Ileri mar1, kumandasını verdi 

Varşova 2 (A.A.) - Srnigly Rydz, Ge- eski askerden müteşekkil müfrezeler na
neral Barinovsk:inin idaresindeki askere zarı dikkati celbetmi§tir. Bunların ba • 
cmarş. emrini, söyledili bir nutuktan iında Cieszyn Silizyasının Leh halkıru 
sonra, radyo ile verınlf ve Leh kıtaatı Çek parlamentosunda temsil etmij olan 
bundan böyle ismi tarihe ıeçen Cieszyn meb'us Volf bulunmaktadır. 
köprüsünden geçerek 1ehrin eski Çek kıl- Marefal Smigly Rydz'in hitabeai 
mına girmiştir. Variova 2 (A.A.) - Mareşal Smigly 

İlk müfrezeler fehrin evvelce Çek olan Rydz, orduya hitaben irad etti~ bir nu
kısmına saat 14 dü be§ geçe varmışlar tukta elleri m~rş• kumandasını verme • 
ve üzerinde cho~ geldiniz. Artık ebedt den evvel ezcümle şunlan söylemiştir: 
olarak birleştik• kelimeleri okunan bü- cBu&'in yolunuzun üzerinde Alza ır -
yük bir bandrolün altından geçmişler - ma~na tesadüf edeceksmiz ki 20 seni 
dir. müddet bizlere hakaret saçan bir hudud 
Kıtaat eski hududun iki tarafına yı - vazifesini görmüştür. Fakat bugün bo 

~ılan halk tarafından alkı§lanmııtır. ı_rmak Leh milletinin azim ve irade kuv· 
Piyade kısmı küllisi geçtikten sonra (Devamı ll inci sayfada.) 

LIG MAÇLARI DÜN BAŞLADI 

Fen er dün Beşiktaşla 
2 - 2 berabere kaldı 

Güneş Beykozu 3 - 2, Galatasaray lstanbulsporu 
3 - O, Topkapı Süleymaniyeyi 2 - 1 yendiler 

Gıı14tasarııy - 1ıtanbulapor ~dan bir görilnilf 
r• muhtelif sahada yapılan ma~arın ve eliler spor hareketlerinin yazı ve 

realmlerinJ 7 nci ııayfamızda bulacaklmız.] 

" 



2 Sayfa 

Hergün 
Sulh, yukarzdan aşagı · 

. deHil, aşagzdan yukarı 
temin edilebili~. 

Y:azan: 

Resimli Makale: Hafta tatili = 

D--J1 er iki taraf ta sulh davacısı

u-ll dırlar: her iki taraf ta tek bir 

iddia güdüyorlar: Milh:t1ere sulh içinde 
çalışmak irnkD.nlarıru verme iddiası. Fa
kat, her iki taraf ta son iki hafta içinde 
yalnız silah pkırdatmakla meşgul oldu
lar ve muharebe tedbiı leri aldılar. Hit
ler ve Mussolini, .sulh istiyen, hak ve a
dalet istiyen :yeni ruhlu \•c yeni kafalı bir 
Avrupa namma, iki lkuv~etlı inkı1abcı
nın gür seslerile baıırdılar~ cBiz sulh_, 
hak ve .adalet davasındayız; yirmı ı;ene
dir bunu söylüyoruz, fakat 'kimse 'bizi 
dinlerniyor!:. dediler. Öte taraftan: Cham- bayatta tahassürle an - İnsanları maziyi tahassürle anmaktan, tstikbali de mtırak 
berlain v.e Daladier, birer hıristiyan va- dığı bir ıtek devre vardır, 0 da çocukluktur: ve endi,şe ile dü.§ünınekten menetmek mümkün delildir, 
ızı gibi, Allahtan Avrupa'-·a sulh niyaz do~ da olmaz. Fakat herkes içüı bir tatil gtlnti vardır ki, 

J - Çocuğun mnzisi yoktur, istikbali ise hatınna gE>tirdlRl d d bal · k ettiler ve sulh için çalışmak üzere bütün maziyi de, istikball e bıra1carak sa ece içın yaşama 
kuvvetlerini sarfettikler ini, ıetmekte de- =o1=m=az,=:y=al::ıın-=ı=z =b=u=gf=m=ü=b=ilir=· =' =yalnız===on=u~y==aşa~r~, =d=er=.=========-b•i:::ıı:r=v=a=zif=· e=dir=·~·=t=a=ti=l ::;;;gun~"=u=" n=ü=zu=··=ı=s=raf=-e=tm=-==e~yfni="z=·=· ===== 

Kemanı güzünden 
Idamdan lulrtulan 
San" alkAr 

r-··············································· ..... ,'\ 
Hergün bir fıkra 

200 sene 
Yaşamalı 
Ister ml lniz? 

BirinciteFfn 3 

Sözün Kısası 

1 ktısadi itibarımız 

\, E. Talu 
ok eskiden, Avrupa devletle· ç rinden birini~ı payitahtındtt 

memuren bulunduğum bir sırada, şefi· 
min bizden mal almağa teşvik eyledi~i 
oranın büyük tüccarlanndan biri, ceva• 
ben ve derin bir samiıniyetle demişti ki: 

- Türkiye ile elbette ticaret etmek is .. 
teriz. LAkin mallarımza güvenemiyoruz, 
Tüccarlarınızın gönderdikleri mallar nü
munelerine uymuyor. Biz de alıcılarımı .. 
:za .kar§1 mahcub oluyoruz. Onun için ay·, 
ni mataı başka yerde bulursak tercihan 
oradan satın alıyoruz. 
Dünyanın hemen her yerinde, uzun 

~amanlar hakim olan bu kanaati sars
mak, Türkün ticarette de dürüst olduğu• 
nu zihinlere yerle§tirmek ve cihan piya
salarına ticaretimizi yüzünün akile çı· 
karmak ta meğer Cumhuriyetin, Cumhu· 
riyet hükUmetinin başaraca~ı işlerden
miş. 

Osmanlı saltanatının aczi, meskencti 
ve çürü'klüğü yüzünden yıkılacak derece• 
de ·sarsıhnı§ bulunnn iktısadi itibarımı21 
bugün, hassatcn Celal Bayann yUkself 
iktısadi bilgisi ve derin vatanperverliöi 
sayesinde 1B.yı1c olduğu mertebeye erJi .. 
~Diş, mahS;Ullerimiz piyasalarda bcğenil .. 
meğe, d~erlerine tercih olunınağa ve 

vam eyliyeceklerini söylediler. Bir taraf
ta inkılab ve sulh t>iizü, öte tarafta de
mokrasi ve I6Ulh teranesi göklerde ne 
kadar esir zerresi varsa bunları harekete 
getirdiler ve bıı zavallı esir ze:rreleri, prk 
tan garba. garbdan prka doAru titriye 
titriye çarpışt:ılar. Her iki tarafın sulh 
narası göklerin sükfitunu ihlD.l etti, fa
kat, kalblere de bir tiirlü sükfuıet vere
medi. Avrupa kavgasız rahat edemiyor, 
biç o1mazsa stiih taraftarlığı iddiası .ile 

Evvelki sene ŞehiT 'diyatrosunda methedılmeğe başlamı§tır. Bunun bir 
fena bi,. piyes oynanıyordu .. Piyesin misalini geçen gün gazetelerde, afyonJa .. 

Büyiik muvaffakiyet 

* m.tiharriri pe:r,de araswıda biY mü - nmız hakkında Amerika fabrikalar mü .. 
Hayır, sulh bir ;palavrn mevzuu değil- nekkid.le kar§ıla§tı messili Mister Kerrıganm vermi§ oldu· 

kavga ediyor! 

dir; ısulh bir diplomasi oyuncafı <>lma- _Nasıl ilstad, cledi, güzel d~il mi? ~ beyanatta görüyo!llz. 
mahdır; insanlara rahatça ve kendileri _ 1???1 Çok rnüşkülpcsend bir piyasa olan ~ .. 
Için çalışma imkAnlannı verecek ve on- _Eser mu-oaffak oluYaa bımıı ~d _ı merikan piyasası e!er, Mister Xerriganm 
lara huzur içinde g~ bir hayattan son- me boTÇluclur? dedi~i gibi bizim afyonlanmızn kıyme~ 
ıra, rahatça yataklannda ôlme~ temin e- • Münekkid güldii: · veriyor ve onlara rağbet gösteriyorsa, bu, 
decek olan sUlh, bir taraftan mukaddes ı hükümetimizin afyon ekimi ve seleksi~ - Muhakkak size borçludur, çünkü 
bir mefıkftre, öte taraftan da gayet kon- böyle bir eseri kabul ettire'bi!ip sah- yonunda, sonra da standardlzasyon, am-
kret bir hayat nizamıdır. Sulh !afla te- neye koydurmak 'kadar 'büyük muvaf- ba1aj ve satış işlerinde tutmuj olduğu ŞU· 
min edilmez; <Ona muayyen bir kalıb için- 1akiyet ola'"'""'. ' urlu ve hayır h yolun varmış olduğu bir 
de muayyen bir ruh vermek, onu yarat- ,......., :neticedir. 
mak ve yaşatmak lAzımdır. Sulh ancak \ •••••••• - ............................... - .......... / Afyon bizim .en önemli toprak mahsul· 
böyle temin edilebilir; sulh ancak, yara- Dünyadaili elektrik lerimizden biridir. Bunun en iyisi, tütün 
tıldı~ ve yaşabldıRı zamandır ki dtlnya- gibi, fındık gibt, üzüm, incir, palamnt -gi-
da hüküm sürebUlr ve insanlı,Aa hizmet Sarfiyatı Doktor Belge isminde birlııin iddi . bi bizim §U mübarek yurdumuzda yeti· 

eder bir mahlO.ktur. Sulhü palavra mev- M~hur keman san'atkArlanndan Dünyanın muhtelif memleketlerin - .cllla ba'1a1aeak olmsa, insan &nrünü §ir. Fnknt bugüne ka~ar biz, bu m~~m 
zuu yapmak, sulhü kimsenin inanmadı~ Stanislaus Frydberg 1918 senes'nde çok huk ~-ı..-dır. Fena huy • m:ve!_ten ba~e. istıfadc edem.emıştik. 
bir efsane :şekline düşürmek, .sulha, me- M .. -.,·ov~- ""ev:~-~~ :ı:ıüme __ ,.~ ..... - de bir sene içinde -sarfedilen !Clektrik ça ryıaw.ucı.a.I.C' ---'--~·- Çünkü :istihsalimiz olsun, laıplama (am· 

Vb!\. K'UA ·ı. AU <u J.u.c:uuuuu kuvvetinin o memleketler nüfusuna lanm.ız bbi -~ kavw:~· L il ) deniyete ve insanlı~a karşı bir cinayet- ' ;y-....1:' • •• ua aj ve sevkiyatımız olsun en iptidat 
tir. Devlet ve politika denilen ~' BSJr- edilmişti. Karısı ve üç yaşındaki ço - taksim edildiği takdirde adam başına Fakat ya§ayışııruzı tabıata gore uydu - yollardan yürüyordu . .Asırlarca ticareti-
lardanberi işlediği bu clnay.etten soma cuği1e vedal9$ı. Oiıa: kaç kilovat isabet edeceğini bilir misi- racak olursak 200 senelik bir hayat ta- miıe hnkim olan unsurlar bize kazancın 
bugünkü vaziyet huzurunda arhk bir ne- - Son arzunuz ne.cfır? .. dediler. niz? . . bil bir ömür olur. • ko1ay ve fazla olması için mutlaka hile-
damet olstm duymahdır. Eğer nedamet - Son bir defa olmak üzere keman Işte sıze bır tıesab: . Ve bu ömriin yüz senesi okumayla, ye sapmanın g\iya şart olduRunu ö~et· 
dahi duyrnuyorsa biç olmaısa sulh - .çalmak istiyorum.. .cevabını verdi. Norveçte adam başına 2 731 kılovat, .:.:.;ı;...... ... ...,..._ı,.. hır y:·· !ll cnndan sonra da, mi~lerdi. 

h lanm 
na .. .. 1svii"TPde 1.ı41 kilovat, tsvPrde ~ l 98 U!S4~ 0 

• uz Y~ ı~ mına azır ı§ olan harb vasıtalarının ~sabaha kadar. yer yuzunde du- .... - . . -:s 60 90 f~lanndaki genç nesle ders . VaMa ki bu afyon işini hükfunet kendi 
dehşetini görerek kOI"kmalı ve titremeli- ~ . . . kilova't, Amerıkada ~ 070 kılovat, Al - , ;Ide van B ,. .. .-~ ... tn,. ha~ üzerine aldı ve idaresini muktedir ve te-

di 
yacagı en son musıkıyı çaldı ve gene manyada '630 kilovat Belçikada '596 verme t geçer. u6 ........... ~ • ll te d' tti.. b alı .. dü r. a .. ""' .:ı:-· dinl dL ... _,_ d 1 d ' .. .J. b ·"'rü mız e ere v ı e ya ancı cı gor n.t;:nw:.ı e nrAB aş ann an on ldlovat İngilterede 559 ldlovat Fran- gore çocuklarımızı ÇvA ça uk ;p• me- d di ki b da. b" k 1 

Hayır, cSulh istiyoruz:~ demek para ıbe§i o abah kurşuna dizildL Onu a - saaa '37-9 kilovat Japonyada 3SO 'kilo- ğe ve konuşmağa lı§tırıyoruz. Dimağ- ~~,1 ene .. d u~ .. ., n .?yı: ı·~pabı sa~
etmez. Sulhü temin edecek §eyleri orta- ' ~ arın ıçın en -Ş, .suprun u, ozu.ı{, 
ya koymak, sulhün vasıtalarım hazırla- yırdılar ~e kendisine; ibize keman çal, vat, F.elernenkde 2 75 kilovat, Rusyada ~a~ı çok ~uk ~~ül edi~. _Onun çürük, moıi:i.n de.recesl dii§ük, karışıK 
mak, bunlan bir araya toplamak ve bun- dediler· San'atk.Ar tam 153 gün, idam 169 kilovat. ıçın çok çabuk ihtıyarlıyor ve oluyor - mal ç.ıkm.ıyor_ verilen siparişler intizarn-

hükmün'ün infaz edilecegıv · dakikayı lar 1 .. ' tl tem' d ların etrafında hiç olnıaısa Avrupayı bir- · a, sura e, ız ve ürüst ifa ediliyor .. 
leştirmek icab ~er. Bunlar.: yapmadık- bekliyerek her gece keman çaldı. Bir kadın sinema sayesinde Doktor Berge kendi nazarlyesini o zaman bunları terciha'l aramağn, satın 
ça, devlet adamları ve devletler, tarih hu- HaJ?isha~e~e keman çalan keman- 20 sene sonra oğluna üç yaşındald çocu~ iizerinde tatbik alnıağa başladı. 
zurunda ve gelecek muharehelerin kan emın ~o1ıretini duyan Mareşa1 Tuha - etmektedir. Çocuk .flmd..i 18 aylık gö - Ve bugün göğsümüzfi gere gere söyli-
ve selalet deryaları karşısında yakaların- çefsk~ hapiShaneye geldi. Kendisini ta kavuştu rünmektedir. yebiliriz ki cihan afyon ;plyasasında, 
dan tutulup tel'in dilecek insanlar ola- nıtrnadan Frydherg'l dinledi. Ve o ak- 65 y~larmda bir Parisli kadın .öm- Çocuk .30 .Jaşm.A bastığı zaman 20 :_rk ~ö~l~sünün n~us~Ar alın :erile 
cak.lardır! şam san'atkAr :serbest 'bırakıldı. ründe ilk defa olar.ak sesli .sinemaya yaşında glbl g~rünecektir. Doktor 'Ber- P çtW ha§lıa§ ~ıçeğırdn usaresı bn-* . gitmiş, ve gösterH.mekte olan dün va 'b. takım U • d1 1 .. . d h tün dünya mahsullerinin en ön .sa:fındn 
Sulhü kurmaK, ona can vermek için ya- şarabilirler. y~ l>unlar:ın, pek' eski haberleri filminde bMıTAl nnı kayb~t- ge ır m ıı er e gune§ID a a bulunuyor. 

pılacak iki §eY vardır: Avrupa)rı milliyet dzamanlardanberı takı"b ~ı~erl an ane- miş msanlann buiundu'klan hastanede, çodk parlak old$ Panama'ya ,ttmek- Bu, bin türlü siya.st dedikodular ara-
esasına göre tam bir taksim ve silahlıın- en kurtulmalan, yanl buyüklere peyk yirmi senedir ha n+ mematmdan ha- te ir· sında ihtimal ki göze çarpmıyan .fakat 

tam 
·ı olmak siyasetinden vazgeçmeleri lAzım- - • Yc:u, - ğ =ı---Inde d a .. tiha manın manası e ve enternasyonal . her al.amadıgı o~lunu gorünce heyeca- G A çarpma 

8 
ve vz.cı- urup .u • rla te· 

bir kontrol altına alınması, bu işi bütün dır. EAer bu devletleriıdare eden adam- nından düşüp bayılm~tır. Gr.ela arbo merikaga emmül edilm~e layık olan bir vakıadır. 
Avrupn devletleri yapamazlarsa bile bir larda .bu kudret bulun~r, onıa:ın ~ka- Hadise alakadarlam aksedince, mev döndü E. Ta/u 
kısım Avrupa devleUerinin nr:ikemmel lar .. ında awhten bq"ka bır ~-Y ı.stemıyen zu··"--ı..- olan haste:ya annesi göste -surette yapabilecekleri muh-,·'·-L'-- Al- kutleler §UUrlanırlaaıa cD~velı munzza- . 1~1 H t . i ö .. ö Greta Garbo .Amerikaya. hareket et- ,, ......................................................... ,, 

d.AAW\a.u. d i1ım d n m ş. as ~ annesın g rur g rmez, • 8 U •• k U b ak manyayı, İngiltereyi, Fransayı, İtnlyayı ~~1118 ~~ .. b=ler evletıer, ara~a.rında ha!ızası yerine gelm~ ve: miştir. Vnpura bineceği ana :kadar se - ~ yu m 88 a J 
ve Rusya~ b~ ~afa _ bırakı~ ve on- fab: hu:;.\,e.ren Ye. f~~~ın r~~ - Anneci~, anneciğim feryadi..le yahati gizli tutulmuştur. Fotografcılar i ( l 
lara cBlrbirlniile dövu~ek istiyorsanı.ı • yenı çı annesinin boynuna sanlınışbr. dan yüzünü aldayan Gar:bo, pı:ete - '···· Ya nız çocuklar için )·····' 
varın ~iniz.i yapın!~ diyerek kendi masını temin ederler. .s::::::==-============:1 2'~ J'~ 
hallerine terkedersek di~er bütün mem- Bence~ yukandan aplıya, büyilk elde OOlleeektir. cllere: J lira~ .J lira, 10 lira ve 
leketler kendi aralarınd:ı ~bilirler. devletlerin !ıntuf bıayeUerlle ~n, Bütün demokrasi harekeUerinde ~u- -Fena halde yorgunum. Yalnız !kal 100 kişiye de muhtelif 
Bu rnllletlerln hiç olmazsa Avrupanın sa!ıdan }'Uk:m~ ldlçük devletlerin §U· ~ gibi. mak istiyorum. Beni rahat bıra'kmıi!.. hediye/er verecetiz 
merk&inde ve prkında olanlan böyle •ur:;:l:anmalan::::v:e:hareket==:e:::g:etzn=el=er:i:y:oll:=le=========M=u=hi='tti-ı:z.:·=n:ı:'r.g=cn===d€lll==iştir=· :· ======:::::::::;:= 
bir esas üzerinde birle~rler ve di~erlcri .1 
tarafından kendilerine karşı gelebUecek 
olan herhangi bir taarrur.ı defetmek için 
kMi bir sllih1a kendilerini techiz eder
lerse hiç olmazsa bir kısım Avrupanın 

sulhü bir zaman için temin edilmiş bulu
nur ve belki de bu sayede diğer büyük 
davah tahakküm kuvvetleri de yavq ya
vaş yola getirllmlş olurlu. 

Birkaç" gündenberi yazdığım gib! sul
hün temini, büyük kuvvetlerin, eskiden
beri cDüvcli muazzamn-o diye tanınılan 
devletlerin lz'an ve vicd~nlarından bek· 
lernek caiz ~~ldir. 'Bu işi, bunların ha
ricinde kalanlar daha muvaf!akiyetle oa-

lST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Bir Avrupa !eyıı.batinde tanı§JD.ı§ oldu~~muı bk ecnebi 

gazeteci İstanbula uirmmş, gelip ibizi. buldu. kendisine şeh
rimizin mulıtcllf yerlerini gösterdik. çok hoıuna gitti. Umu
ırJyet JtWarile sobklan da temiz gt;rdü, :fakat gent>: 

-· Beriine ~ılklapnak için biraz daha çalı~malt lbım, di
yordU. 

Bir gün YE"rebatan sarayından çıkmı~t~k, matbaaya d0ğru 
g liyorduk, mNlekdqınm birden durdu: 

- SokakJantım bnsbütün temiz tutabilmeniz için .ne li
zım. ,Cjye dü~ilnüyordwn, §imdi, buldum, dedi. 

IS TER INA N. 

- Nedir? diye sorduk. 
Aulattı: 

- Bakınız bu sokak temir.dir, ate:stne berisine atılmış 

çerçöp g5remiyorum, gözü tırmalıyan saı!ece birkaç hayvan 
tel"Sfdtr, bakınız Avrupa şehirlerind hayvanla nakliyat Ja
pılm~ Eokakta ters te görlilmez. siz de ehirde hayva!lla 
nakliyatı yasak edini~ bir gün içinde gehrn temizlik nokta
sından de~l~eceğini görllrsünüz. Zir insanJan gerçöp nt
mnktnn menetmek mümkündür, fakat hayvanı yola getir
zr.ek mümkün deiildir. 

1 S7 ER 1 AN Al 

~ 

i· 
Bu sütunda her gün muntılzamaD 

çıkıle birden on ~:ckize d ntı.IIUr 
.rab resimleri esip ı;aklaymız. M·· • 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolayds}. 
llnl şcldim Su!l resim çıktı gUn iÜD 

edecef67-



3 BirinciteşriA 

japonlar Çinde yeniden 
Zehirli gaz kullanıyorlar 
Çinliler bir şehir daha istirdad ettiler, ileriiyorlar 

) 

Çiniiierin muannidane mukavemeti üzerine Japonlar 
bütün cebbelere kamyontarla zebirli gaz gönderiyorlar 

Hankov 2 (AA.) - Hong - Kong-ı harebeler neticesinde Çinliler tarafm
dan alınan haberlere göre bütün cep· dan istirdad edilmiştir. Çinliler şimdi 
helerde maruz kaldık1arı muannidane şark istikametinde ilerlemektedirler. 
mukavemet karşısında Japonlar geniş Huangşuan'ın 7 kilometre garbında .Ja 
m~kyasta zehirli gaz kullanınağa karar ponlara taarruz etm~lerdir. 
vermişlerdir. Şanghay 2 (A.A.) - Şansi ve Hope~-

24 1!:ylul gecesi iki Japon nakliye deki Çin kıt'aları tarafından hareket 
gemisi Şanghaydan Kiukiang'a 480 üssü olarak kullanılan Şansinin şar -
sandık zehirli ve göz yaşlatıcı gazları kındaı'ki milhim bir sevkulceyş noktası 
ihtiva eden bombalar taşımışlardır. olan Vutai'e Japonlar tarafından yapı
~u gazlı bombalar Yangtse'nin şima - lan taarruz tekrar geri püsktirtülmüş
lınde Tienşiaşen cephesinde kullanı - tür. 
lacaktır. Japonlar bu noktada mühim zayiata 

Şansi cenubunda Japonlar hezimete uğramaktadırlar. 
uğramakta oldukları için gen~ mik - Japon yaralılan 
yasta zehirli gaz kullanınağa karar ver Şanghay 2 (A.A.) - Şanghaydan 
mi!jlerdir. 18 EylUlden beri Şansiye se- alınan haberlere göre, Yangtse cephe
kiz kamyon zehirli gaz gönderilmiştir. lerinde yaralanan 5800 Japon askeri 
Bu eyaletin cenubuna daha çok mik - tedavi edilmek üzere geçen hafta bu -
darda zehirli gaz nakledilmektedir. raya getirilmiştir. En ağır yaralılar 

Çiniiierin muvaffakiyeti Şanghayda tedavi altına ahnmışlar, di 
Hankov 2 (A.A.) -Birkaç gün ev- ğer yaralılar Japonyaya sevkedilmiş -

vel Japonlar tarafından işgal edilmiş Ierdir. Ayni hafta zarfında iyierinde 
olan Ilanan'ın cenubunda Peiping - ölen askerlerin külleri bulunAn 3800 
Hankov hattında kain Loshan şehri sandık Japonyaya nakledilmek üzere 
pazar günü cereyan eden şiddetli mu - Kiukiang'dan Şanghaya getirilmiştir. 

"Ihtiyar Avrupa ölmüştür, yeni 
Avrupa belki doğmuştur,, 

Romada "Zaferler avlusu, diln Mussolini 
tarafından meraslmle açıldı, nutuklar silylendi 

Roma 2 (A.A.) - Öğleden evvel 
Mussolini maluller ana evinin yeni sa
lonlarile cZaferler avlusu• nu açmış
tır. Açılış merasiminden evvel Musso
lini ıbinanın önüne diziimiş olan Habe
~istan ve İspanya barbierinin malulle
rini teftiş etmiştir. 

Nişan almış olan mareşalleriıı, dul
ların ve asker analarile Afrika ve İs -
Panya barbierinde kumanda mevkiini 
işgal eden generallerin huzurunda harb 
ınalulleri cemiyeti reisi meb'us Delac
toix biı· nutuk söylemiştir. 

• 
I spanyada 
Çarpışmalar 

t Barselon 2 (A.A.} - Müdafna ııezareti 
arafından neşredilen bir tebliğde bilhas

sa •· Şoyle dcnllmektedir: 
f.' E~re cebhesinde düşma•mı Molono de
arrıols, Sierra de la Torre ve umumi 

§kUbedeki mevzilerimize karsı '-'aptığı mu-
ab'! • "' d ı taarruzlar cumhuriyetçiler tarafın -
an tamamile geri püskürtülmüsti.r.• 

Frankonun yıldönümü 

d Biibao 2 (A.A.) - Gent!ral Frankonun 
evlet reisi ilrtnının ikinci yıldönümü 

ın·· . 
s· unasebetıle bugün Burgosda bır resep-
ıyon Yapılmıştır. 

led~~~eral Franko, bu münascbetle söy-

l 
gı nutukta: cMuksadıııın FalanJın is-

eklerin' t . 
İ ı amamen tahakkuk ettırnwk ', 
d P~anyol inkılabını neticclendh rnek ol -
t~unu söylemiştir. 

ak urgos 2 (A.A.) - Gener~l Frnnko dün 
Şaın radyoda .. ı d'- k ,_. . soy e ıgı nutu la mıs -

" onaJıst ls 
cnt panyanın, farmasonluğun ve 
ın ker~~syonalin nüfuzlarından kurtul -

a ıçı ınümk" l 
nı b'ld' . . . un o an her §eyi yapacağı

ı ıı mıştır. 

Delacroix dem~tir ki: 
«Mussolini yalnız harbı uzaklaştır

makla kalmamış, harbi mağlup etmiş
tir. İhtiyar Avrupa ölmilştür· Duçe ta
rafından tasavvur edilen yeni Avrupa 
belki doğmuştur, belki de Duçe bugün 
yeni bir sulh devresi açıyor.• 

Mussolini şu sözlerle mukabele et -
m~tir: 

«Arkadaşlar, Afrika ve İspanya 
harb meydanlarında kıymetinizi isbat 
ettiniz. İtalya yaptığınız fedakarlığı 
hiç bir zaman unutmıyacaktır.» 

ı Filistinde kanlı 
Bir çarpışma 
Kudüs 2 (A.A.) - Kudüse gelen ilk ha

berlere göre, bugün Şafam ve Ramallah
da İngiliz kıt'aları ile asiler arasında iki 
çarpışma olmuştur. Bu çarpışmalar E>sna
sında asilerden asgari 52 ki;ıi öldi.ığü söy
lenmektedir. İngilizlerden bir polis za • 
biti ölmüş ve iki asker yaralanmıştır. 

Kudüs 2 (A.A.) -Hafta tatili esna
sında Filistin karışıklıklarında ölen le -
rin yekı1nu 70 i bulmuştur. 

Kudüs 2 (A.A.) - Şimal bölgesin -
de asilere karşı dün akşam başlıyan as
keri hareket bugün de de\·am etmiştir. 
Asilerden bir çok ölü vardır. 

Kudüs bölgesinde tedhiş suikasdleri 
devam etmektedir. Beht. - Sefafa garı
na ateş verilmiş Ye demiryolu hasara 
uğratılmıştır. 

ingiliz kabinesinde 
değişiklik 

Londra 2 (A.A.) - Deniz birind Iordu 
B· Al -- Duff Cooperin istifası hakkında tefsir -
ır ınan yolcu tayyare i lE'rde bulunan Sunday Express gazetesi 

.. . ka yı b Avrupa buhranı esnasında ticarN nazırı 
Zurıh 2 (A.A.) _ Öğ 'ld'w; _ Oliver Stanley ile ziraat mızırı Morrison, 

Frankfort - Münih h trtendı ıg nı c.> gobr~, sıhhiye nazırı Elliot ve miıhrüha:; lordu 
Alrn a ın a ~a ış~n ır 
saat an nakliye tayyaresi FrankforUan Delawarrın Duff Coopere müzaher~t e.

. 
12

,25 de harek<>t etmi~ fakat gide _ derek Almanyaya karşı daha knt'ı bır 
~~!~Yere varamamıstır. Ta;·yarc-nin Gr!- hattı hareket ittihaz edilnıesini tavsiye 

Y<'t dkantonunda yere inm<>k ınecburı- ettiklerini yazmakta ve şu suali sormak
ın <' kaldıl'. 

tett"'b t .. öı zannedilmrktedir. M:i • tadır: 
.... n ı uç k' . d . ı altı Yol b ışı en ıbaret olan tcıyy:mdc eBu zevat ta acaba şimdi ishfa mı ede-

cu ulunmakta idi. cekler?. 

SON POSTA 

Çemberlayn'in 
Daladyo'ye mühim 

bir mesaji 
Londra 2 (A.A.) - B. Nevil Çcmber -

Iayn, B. Daladyeye a§ağıdaki mühim me
sajı göndermi§tir: 

Son endişeli günler zarfındaki yardım 
ve te~riki mesainiz için olan minnetta -
rane takdirlerimi \'e büyük memlckc -
tinizi temsilde gösterdiğiniz cesaret ve 

vakar karşısındaki hayranlığımı size ar
zetmek isterim. Alman şansöl)•esi ile bir
likte imza ettiğimiz deklarasyonda iki 
milletin zuhur edebilecek bütün ilıtiliH

larda barı§ ve dostane istişare arzusunu 
beyan ettik. İngiliz VP. Fransız millE't -
lerinin kalbieri o kadar birleşmiştir ki 
bu hisle.rin ayni zamanda ve benimkin -
den daha az olmıyarak memleketinizin 
d~ hisleri olduğunu biliyorum İstikbalde 

si?inle, memleketlerimiz arasında pek 
müteyemmin bir surette mevcud müna
sebetlerden mülhem bulunan iyi niyetin 

ve itimadın inkişafı sayesinde Avrupn 
barışının tarsini için yeni gayretlerle te· 
celli eden yeni ve devamlı bir teşriki me
sai görüyorum. 

Amerika Hariciye Naz1r1 
Cumhurreisliğine 

namzed 
Nevyork 2 (A·A.) - New • york 

Herald Tribune gazetesi, «Avrupa buh 
ranı esnasında Ruzvelt'in tarzı hareke· 
ti şahsi bir zafer mahiyetini almı§tır.• 

dedikten sonra gerginlik devresinde 
hariciye işlerine sağlam bir veçhe ver
miş olan Hull'ün de bu şerefte bir h is
sesi olduğunu ilave etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
c 1940 da yapılacak Reisicumhur in

tihaba'tında Hull kuvvetli bir namzed 
olacaktır.• 

Bu gazete Ruzvelt'in Amerikayı 
Avrupa kavgalanna karıştırdığı yolun
da yapılan tenkidlere telmih ederek 
şöyle demektedir: eBu tenkidler sus -
turulmuştur. Çünkü hemen bütün A
merikalılar Reisicumhur tarafından 

sarfedilen gayretin muvaffa'kiyetle ne
i.icelendiğini bllmektedirler. • 

, Alman takımı Bulrarları 
yen di 

Sofya 2 (A.A.) - Bugün burada milli 
futbol takımı ile karşıla.~mı~ olan Al -
man takımı 3-1 galib gelnıiştir. ............................................................... 

Bir kadrn yüzünden 
iki kişi yaralandi 

Dün Şehremininde kadın yüzünden 
üç genç arasında kanlı bir vak'a çık .. 
mıştır. 

Dün akşam üzeri Maltepede oturan 
Necmi isminde on sekiz yaşlarında bir 
genç Yenibahçede Basrinin gazinosuna 
p.tmiş ve o sırada yanlarında Mediha 
isminde bir kız bulunduğu halde Meh
med ve Muzaffer de gazinoya gelmiş
lerdir. Bir aralık Necmi kalkarak diğer 
masada oturan Medihayla dans 
etmek istemiş, Mehmedle Muzaffer de 
heraberlerindeki kadının başka birile 
dansetmesine razi olmamışlardır. 

Bu sebebten üç genç arasında bir 
ınünakaşa ba*Jiamış ve biraz sonra da 
kavgaya tut uşmuşlardır. 
Hasımlarının iki ki~i olmasından on

larla ba~a çıkamıyacağını anlıyan Nec
mi bıçağını çekmiş ve Mehmedle Mu -
zaffcrc hücum etmiştir. 

Necminin savurduğu darbeler Meh
nıE.'din göğsünün sol tarafına ve Mu -
zafferin de vücudünün muhtelif yerle
r'ne isabet etmi~ \'e iki genç k<mlar 
içlnde yere yuvarlanm•ştır . 

Bu hadic;enin r,azinoda hu~uıc getir
di~ı teliı'ltan istifade eden Necmi kcıç -
mış ise de zabıtanın takıbi nelicc:ı;.nd~ 

iki saat sonra vakalanmıstır . 
Yaralılar Gureba hastanesine nalde

dilmiş ve tahk;kata başlanmıştır. 

Sovyetlerin Münihte 
verilen kararlarla 

alakalan yok 

Sa7fa 3 

e Çekiere düşen 
. 
lŞ 

Yazan: Selim Ra~., F....m~ 
Moskova 2 (A.A.) - Tass ajansı bil -

diriyor: fA. lmanyadan dönen İngiliz baş-
Sovyetler birliği hükumetinin sözde ~ vekili Mist~r Çemberlavne 

Fransız başvekili Daladye'ye Münihdc binlerce tebrik telgrafı yollandığı, refi
aktedilen dörtler konferansında kendi na kasına buketler ve takdırnamelcr gönde
rnma hareket etmesine salahiynt verdi - rildiği bildiriliyor. İhtiyar devlet adamı
ğine dair Amerika ajansınm Paris :muha- na izhar edilen bu muamelt!, büyük har
biri tarafından Nevyorka bir kablo gön- bin akabindeki mütareke sevinçleri -
derilmiştir. ne muadil bir neş'e v~ şetaret havasını 

Tass ajansı, Sovyetler Birliği hükume- andırıyor. Bu da gösterir ki bugünku 
tinin Daladyeye hlç bir salaniyet ver - dünya, bilhassa harbin elim neticelerini 
mediğini ve esasen hükumetin ne Münih yakından tanıdığı için, harbde:n nefret c
konferansı ile ve ne de verilen kararlarla diyor, herçebadabad h!lrb istemiyor. 
hiç bir alakası olmadığını beyann mc - * 
zundur. Tass ajansı bu haberin saçma ve 1914-1918 muharebesi netleesinde çi-
uydurma olduğunu Have ı:tmPktedir. zilmiş olan yeni dünya haritası, tıpkı !'S· 

-· ---- ki zaman zihniyetinin bır ifadesi olmuş Bulgar Kralının ve galib gelenler. maqlublara birçok ağır 
şartlar yüklemişlerdir. Bunların içinde 

Yirminci yiidönümü tazminat, tamirat bed~li namı altındi! bü
yük servetleri ifade eden rakamlar var-·-Bulgaristan kra dı. Bir hayli toprak parçası bir elden di· 

lı Majeste üçün - ğerine intikal etti ve böylece büyük bir 
cü Doris'in tahta gayri memnunlar kütlesi meydana geti-
çıkışının yirmin - ril.miş oldu. Harb, daimrı kuvvetin gale-
ci yıldönUmü mü besi olduğu için ma~lub olan milletler 
nasebetile bugün nihayet seslerini çıkarmıyarak kadere ı ı-
Sofyada ve Bul - za gösterip susabilirlerdı. Şayed harbin 
garistanın diğer son aylarında, bilhassa ziıfa düşen ordu-
şehirlerinde me ,. lar hattında bozgun husul~ getıren Vılso· 
rasim ve şenlik .. nun meşhur (14) prensipı ilan edilmc-
ler yapılacaktır. miş olsa idi. Halbuki, bütün müttefikler 

Bu münasebet• ve bu arada Amerika narnma ilan edilen 
le bugün ~eh .. 

1 
bu prensipler mucibince her millet ken-

rimizdeki Bul . di mukadderatını tayın hakkmı iktisalı 
gar kilisesinde bir etmiş oluyordu. Vakta ki bu vade inana-
dini fıyin yapıla - M:ıjesta ilçüncü rak silAh bırakan milleller sulh kon -
caktır. Saat ı 7 de Boris feransının yolunu tuttular; oralarda ken-
Bulgaristan General Konsolosu B· Sli- dilerine yapılan muamele, evvelden ha· 
venski de İstanbuldaki Bulgar kolonl- ız.ırlanmış bir takım şartların imzasına 
sini kabul edecektir. davet edilmek oldu. 

Japonya, ingiltereden 
uzaklaş1yor 

Tokyo 2 (A.A.) -Gazeteler, Prens 
Konoye'nin hariciye işlerini muayyen 
bir müddet için idare edeceğini yazı -
yorlar. Hariciye için muhtemel nam -
zed olarak son zamanlarda Romaya 
büyük elçi tayin edilen Şiratori ile 
Mançuri cenup demiryolları kumpan
yasının idare reisi Matsuoka'nın isim
leri geçmektedir. 

Ho~i Şlmbun gazetesine göre, B. 
Ugaki'nin istifası şimdiye kadar Japon 
dış politikasına hakim olan İngiltere 
mukareneti prensibine tamamen ni -
hayet verilmesi demektir. Ve Çine kar
şı da çok şiddetli bir politikaya intizar 
edilmelidir. 

---------------------------

Bu, büyük bir sukutu hayal doğurdu 
ve bu inkisarın doğurdu~u kın, aradan 
geçen senelerin unutturucu seyrıne rağ· 
men sönmedi, için için kaynadı ve bu· 
günkü infilakı doğurdu. Çekler bu müd
det zarfında kenditerme verilmiş olan 
yerlere alışmışlardı. Ored9 yeni. yeni te
sisat yapmışlar, bilhassa milyarlar sarfc
derek meşhur müdafaa hattını meydana 
gctirmişlerdi. Fakat knynıyan hissiyat 
kazanı iniHak edip te bu güzel hayalden 
hakikate dönmek lazım gelince müdhiş 
bir ıztırab ile karşılaştılar. Her insan gi
bi Çekierin duyabileceklerı teessürün 
derecesini tasavvur etmek zor değildir. 
Fakat onlar, kendi kabahatlarından zi
yade maharetle oynanmak istenmiıı, bü
yük mikyasta bir siyasi oyunun kurbanı· 
dırlar . 

Maamafih oyunda doğrudan doğruya 
alakadar olanlar kendileri oldukları için 
fiyasko veren bu oyunun zararını öde-

Fransız -ltalyan dostluğu rnek kendilerine dü~üyor. Kazanmak ka
dar kaybetmesini de biHı lerse, olgun bir 
millet olduklarını isbat E!tmiş olurlar. 'l'a
rih bir tekerrürden ibarettir, 

Paris 2 (A.A.} - Eski Fransız muha
ribleri1 Fransa için ölen İtRlyan askerle

rinin son uykularını uyudukları fvry me
zarlığında bu sabah sade bir merasim · 
yapmışlardır. Memleketin gcçirdıği va -
him saatleden sonra yapılan hu merR -
sim Fransız - İtalyan dostlu~unun bir tc
zahürü manasını iktisab etmiştir. 

SeHm Ragıp Emeç ---------
Henlayn'in y~ni va7ifesi 
Berlin 2 (A.A.) -Hitler, HenlRyni Sü

det memleketleri Reich komiserliğinc ta
vin etmiştir. 

······························································································································ 
5:eyahat notlan : 25 

Parisli kız 
Fransanın her köşes!ndeıı süzülüp Parise gelen Fransız güzellerilc Parisin 

yetiştirdiği ince, kıvrak Paris kızlaı·ı Parisin ziyneti değı!, adeta serveti idi 
Akşamlan büyük mağ&zalaru~ kapand1ğı saatlerde mesela Oper<ı meydanı 

gibi, Şanzelize, .Etuval gibi merkez yerlerde birer keklik kümesi süzülüp se
ken şık ve minyün Paris g-:izclleri ka bak kafalı Amerika:\ zenginleril~ hare
ketsiz ve heyecaıısıt. Londra güzellPrinden zevk almıyan İngilizlerin pek ho
şuna giderdi. Ne yazık ki bugünkü Paris bu servetini de kaybetmiş görümi

yor. Bacaklarının dü7günlüğü, vücudlerinin güzelliği ile meşhur 'Paris kız· 
ları o kadar azal 'l'lt$ kı insan Paristtı olduğunu unutuyor. Pariı:tc bır zaman
lar renk ve kıyafet modas• vardı. Il er yıl elbiselerde belli bajlı bir renk gö:w 
çarpardı. Şimdi Parist(' bu hususiyel te kalmamıŞ. Ne l<ıvrak yuri.iyüşlu bır 

genç kız, ne göl:i alaC'ak kıyafptte bir kadın yok. Daima tebessüm eden Pa· 
risli genç kız dudaklarında endiş<'li bir b~külüş var. Büyi.ik moda mağazala
rının vitrinierini hayrel ve hasrctlt> seyreden Parisli kızların gözlerinde bu 
güzel şeylE're malik olamamakt:.ın f'clen bir acı seziliyor. 

Barlarda ve :liğcr eğl<:>l'Cc:> ycrlr.l'ındc su yerine içilen :ıanıpan~ a şimdi bo· 
!ıalmak için stcrlinf! ve dolar gıbi kuvvetlı tirbüşonlnr hE'kltyor. Parisin ne
fis bır bonbon gibi r.tızlaru tnd verPn genç kızları gününü t~·tün depolarında 
yaprak kırmakin ~ecirr-ıı işcıler gıbı soluk benizlcri, bozuk kıyafetleri ile 
bulvarlarda süı tir.iıy or la.:-. 

Anlaşılıyor ki ?adse ne~·e, can vrren ve Fransız kadı:tının güzelliğ.ni, in· 
celiğini meydana çıkaran da Pari::;e dışarıdan dökülen servetmiş1 

Bıl11~ . .m CcVıid 

' 
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SON POSTA Buwiteşrin 3 

Köylüler için pos~a 
servisleri kuruluyor 

1 5 görünmez kaza Zahire 
Bir aJam ot:m:b~, bir çocuk ta haftalık 

borsasında bir 
vaziyetİn hülisası 

Dahiliye Vekaleti köy postalarının teşkili ve idare 
tarzı hakkında bir talimatname hazırladı 

Dahiliye Vekaıeti, köylünün mektub, 
gazete vesair posta ile sevkedilen evra -
kıru muntazam ve çabuk alabilmeleri ve 
köyden gönderecekleri mektub vesaire -
nin vaktinde en yakın posta merkezleri
ne sevkini temin etmek üzere köy posta 
servisleri ihdasına karar vermiştir. Ve -
Mlet köy postalarının teşkili ve idare tar
zı hakkında bir talimatname hazırlamış
tır. 

Köy muhtar ve katibieri bundan sonra, 
köy idareleri tarafmdan devlet daireleri-

ne gönderilmesi icab eden bilfunum res
mi evrakla, köylünün posta vasıtasile gön
dereceği husust mektubları en az haftada 

bir ba~h bulundukları kaza veya nahiye 
merkezlerine göndermiye ve ayni yer ler
den köye gelecek resmi ve husust mek -

tubları aldırmıya mecbur olacaklardır. Bu 
vazife, köye ayrıca bir külfet yükletme
den kaza ve nahiye pazarına muntazaman 
gidip gelen köy memurlarından birine, 
köy ihtiyar meclisi kararile munzam bir 
vazife olarak yaptırılacaktır. 

lktısad ve lnhisarlar 
Vek ilieri Ankarada 
Bir müddettenberi şehrimiz gümrük ve 

inhisarlar teşkilatmda teftiş ve tecUtikler 
yapmakta olan Gümrük ve İnhisarhr Ve
kili Ali Rana Tarhan ile, hafta tatilini ge
çirmek üzere evvelki gün şehrimize gelen 
İktısad Vekili Şakir Kesebir dün akşam
ki ekspresle Ankaraya hareket !!tmişlc:r -
dir. İnhisarlar ve İktısad Vekilieri Hay
darpaşa istasyonunda Gümrük, İnhisarlar 
ve iktısadi daireler erkanı ve birçok dost
ları tarafından uğurlanmışlardır. 

* Şehrimizd·e bulunmakta olan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya dün Floryaya kadar 
bir deniz tenezzühü yapmıştır. 

Müleferrik: 
Kaynar m ile başlanan çocuk 

dün öldü 
Bundan bir kaç gün evvel kaynar su 

lle başlanarak Ş~li Etfal hastanesine kal
dırıldığını yazdığımız Fatihte Kırkçeşme 
Kendir soka~ında oturan Tahsinin oğlu 
3 yaşında Kudman aldığı yaraların tP.siri
le hastanede ölmüştür. 

Çorabcılar kooperatifi ay ba;ında 
kuruluyor 

İpek kadın çoraJ?larının sağlamlaştıni
ması için verilen kararlan tatbik etmek 
üzere teşekkül eden koton çorap endi
roeni ikinci toplantısını bugün milli sa -
yi birliğinde yapacaktır. 

Koton encümcni verilen kararlarm 
derhal tatbikina geçilebilmesi için kuru
lacak olan çorapcılar kooperatifi hazırlık
larile meşgul olmaktadır. KooperatH bu 
ay içinde kurularak faaliyete geçecek -
tir. 

Türkiye - !talyan ticaret anlaşması 
müzakere{erine yeniden batianıyor 
Uzun zamandanberi TürkiyP.de btJu -

nan İtalyan ticaret heyeti bir kaç gün 
evvel Bursa ve Yalovada ist.iTahat ettik
ten sonra dün akşam tekrar !stanbula 
dönmüşlerdir. Bir müddet için bırakılan 
müzakerelere yarın tekrar Tophane köş
künde tali komisyonlar §eklinde .ievam 
edilecektir. 

t, dairesi reisi 
İktısad V ekAleti iş dairesi reisi Enis 

Behiç Bursa havalisinde yaptığı teftiş 

seyahatinden bugün şehrimize dönecektir. 

İş dairesi reisi burada kısa bir müddet kal 
dıktan ~onra Ege havzasında genit bir 
t edkik ve teft~ seyahatine çıkacaktır. 

Bir otomobil birdenbire tutu1tu 
Şoför Şakirin idaresindeki 1808 nu a 

maralı Ötomobil Beşiktaşta Akaretler cad 

desinden inerken motorün birc~enbire 
kontak yapması neticesinde otomobıl tu
tuşarak yanınağa başlamış, fakat atq et
raftan yeti§enler tarafından söndiırül -
müştür. 

Nahiye ve kazanın pazarına rastlıyan 

günler posta günü olarak kabul oluna -
caktır. Muhtar ve katibler de köyün, res
mi postasmı. posta gününden l:Jir gün 
evvel hazırlıyacaklardır. 

Her köy posta kanununa göre, köy he
yeti kararile posta idaresinden köyün bir 
aylık ihtiyacına yetecek kadar posta pu
lu alabileceklerdir. Köy postaları gidip 
gelmiye başlar başlamaz köylü mektub -
larının şehir ve kasabalardaki bakkal, 
tüccar veya diğer vasıtalar yerine doğruca 
köy adresi üzerine gönderilmesi için köy 
idaresince gereken bütün tedbirler ah -
nacaktır. 

Postahanelerin, alakalı dairelerin veya 
köylünün şikayeU ve köy bürolarmın her 
hafta vali ve kaymakamlıklara gelmiyen 
köy postalan hakkında verecekleri rapor 
üzerine veyahud yapılacak teftiş n~tice
sinde köy posta işlerinin esas dahilinde 
düzenine konmadığı, bu hususda bir yol
suzluk bulunduğu anlaşılırsa muhtar ve 
k&tibler hakkında ve kanun.l muamele ya 
pılacaktı.r. 

Bir kız fare zehirile 
Zehir lendi ve IJldü 
Evvelki gün Üsküdarda oturan ltJw

tafa ~ Emine mübtela olduğu bir has
talık için almış oldu~ ilacı içerken yan
lışlıkla ayni mahalde bulunan farP ze -
hirini yutmuş, zehirlenm.iş, kaldırıldığı 

Nümune hastanesinde ölmüştür. Hadise 
etrafında zabıta tahkikat yapmakt;ıdır. 

A ,kara müddeiumumisi geldi 
Ankara Cumhuriyet müddeiumumisi 

Baha Arıkan Ankaradan sehriınize gel -
miştir. Baba Arıkan §ehrimizde bir kaç 
gün kalacak ve ceza müesseselerini ted
kik etmek üzere Almanya, Fransa ve Bel
çikaya gidecektir. 

Askerlik işleri: 
• Şubeye davet 
Beşlktq Askerlik Şubesinden: 
Her sene oldulu gibi ı. inci 

Teşrin 938 ayında da henüz askere ç~ırıl -
mamış ve ça~ırıldı!P, halde sıhhi vesaır se -
beblerle geriye bırakılmış veya gelmlyerek 
bakayada kalmış veya nüfus sic1llne geç 
kaydedllmlt vey& vaktinde yaşıtlarlle son 
yoklamaya gelmlyerek yoklama k~ağı vazi
yetlnde kalmış ve bilahare muayeneleri yap
tırılarak stnıflara ayrılm~ ve henüz sevke
dilmemiş 316 do~undan 330 dahil do~n -
muna kadar piyade saflıun LslAm ve 316 do
hmundan 331 doğumuna. ka.da.r .sa~lam 
gayri islam 316 do~umundan 332 dahil do
gurnuna kadar süvart, topçu, istlhkMı, mu
habere, demiryolu, muzlka, nakliye. 

316 do~umundan 333 dahll dogumuna ka
dar hn.va, deniz, jandarma, harb sanayii, 
tank eratlle 3 ay ve daha ziyade ha va te bd i
U alarak şube emrine g1rrniş ve hava wbdiU 

bitmiş erattan jandarma ve denız sınıfının 
14 Birinclteşrtn, diğer sınınarın 25 Birinci 
teşrln 938 günlinde müretteb oldukları blr -
llklere sevklerine başlanacaktır. Ça~ırılan 
günde şube merkezinde bulunmaları, gel -
mlyenlerln kanunun emrettiği hapis ceza -
sile cezalandırılacaklan ve bunlardan bedel 
vereceklerin jandarma ve deniz sınıfının 

13 BlrlncLteşrin, dl~er sınıfların 24 Birinci -
teşrln 938 akşamına kadar behemehal be -
dellerini vermiş bulunmaları ve bu günler -
den .!!Onra bedel -.ermek lsteyenlerJn bedel -
lerinin alımnıyaea~ UAn olunur . .. ....................................... ·-···················· 
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araba altında kaldı. Iki otomo • -----------
bil çarpı1tı, bir kadın merdiven- Ahva1in iyiliğe yüz tutması piyasayı bir dereceye kadar 
lerden, iki amele de bir in§aat olsun ferahlandırdı, Fransızlar fasulyalanmıza talib 
iıkelesinden dü§Üp yaralandılar 

Şoför Ahmed tarafından idare olunan 
1868 numaralı otomobil Sultanhamarnı 

caddesinden geçerken Numan isminde bir 
şahsa çarparak hacağından yaralamıştır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, şoför yaka -
lanmıştır. * Sürücü Kazmun idaresindeki yük a
rabası Zindankapıdan geçerken 9 yaşın
da Yorgiye çarparak sol hacağından ya
ralamış, arahacı yakalanmıştır. * Alatı ziraiye tüccarlarından Ka • 
zanciyanın idaresindeki 1748 numaralı o
tomobil ile 262 numaralı sıhhi i:mrlad o
tomobili arasında Şişli Halaskargazi cad
desinde bir çarpışma olmuş, her ikisi de 
hasara uğr~lardır. * Paşabahçede İspirto fabrikasında ça
lışan arnele Arü oğlu Mehmed ile arka -
daşı Abdullah fabrikanın etrafındaki du
var inşaatında çalışırlarken iskele o1ıırak 

konulan kalasm klrılması neticesinde, ye 
re düşerek vücudlerinin muhtelif yerle
rinden ağırca yaralanmışlar, Niimunc 
hastanesinde tedavi altına alınmışlıudır. * Şişlide Silahşor caddesindeki Fran
sız ilk mektebi sörlerinden 50 yaşmrla Si
kola mektebin merdivenlerinden in~rkcn 
müvazenesini kaybederek aşağı diişmüş, 
başından yaralanmıştır. 

-- ---------· 
2 fırn1ctn1n şakalaşmas1 
bir cinayetle neticelendi 
Fırır.cı Hüseyin başına 
yediği bir demirle kanlar 
içinde yere yuvarlandı ve 

ağır suretle yaralandı 

Dün saat 12 de Şehremininde oturan 
Hasan ve Hüseyin isimli i.ki delikan lı :ı

rasında başlıyan bir şaka, yavaş yavaş 

kavga halini almış ve nihayet bi.r ci -
nayetle neticelenmiştir. 

Gençlerden ikisi de Safranboluludur. 
Ve Şehremininde Rızaya aid ekmek fı

rınında çalışrnak:tadırlar. 

Dün öğle üzeri fırında yalnız kalan iki 
arka~ birbirlerine şaka etmek cıuretile 
eğlenmek istemişler. Bunlardan Hüseyin 
gülerek arkadaşına sokulmuş ve onu ku
caklayıp yere yatırmıştır. Bu esnada canı 
fena halde yanan Hasan arkadaşına küfür 
etmeğe başlamıştır. Arkadaşının küfür -
lerine kulak asmıyan Hüseyin Hasanı 

tekrar yakalıyarak yere yatırmışbr. Bu
nun üzerine Hasanın kan beynine sıç -
ramış, kendisini kurtarır kurtarmaz da e
line geçirdiği büyük ve ağır bir demir 
parçasını bütün kuvvetile Hüseyinin başı
na indirmiştir. 

Darbeyi yer yemez Hüseyin, b;ışmdan 
fışkıran kanla"rla derhal yere yuvadan -
mı~ ve bayılmıştır. O sırada fırının önün
den geçip hadiseyi gören bir çocuk ko -
şarak karakola gitmiş, vak'adan ıalııta

yı haberdar etmiştir. 

Vak'a mahalline gelen zabıta carihj cü
rüm aletile beraber yakalamış, yaralıyı 

da baygm ve ifadeye gayri muktedlı: bir 
halde Gureba hastanesine kaldırmıştır. 

Hadise etrafında zabıta ve müddeiumu -
IDilik tahkikata devam etmektedir. 

Belediye seçimi don de 
devam etti 

Dün belediye intihabının ikinci gunu 
idi. Günün pazar olması münasebetile ser
best kalan müntehibi ·sanı, memur, es -
naf ve iş-ciler dün sabahtan itibaren san
dık başlarına gelerek reylerini kullan -
mışlardır. Kaza merkezlerindeki r ey san
dıkları da nahiye merkezlerine nakledil
miştir. İntihabın son günü sandık tekrar 
kaza merkezlerine getirilecek ve evvelce 
reylerini lrullanaınıyanların r t>yleri ka -
bul edilecektir. 

Dün evvelki güne nazal'an d!J.ha fazla 
rey toplanmıştır. 

Son siyast hadiselerin borsada ihra- niz malı tombul 8,20, çalı 12-13, horoz 
cat mahsullerimiz üzerine yaptığı men- 15 kuruştur. 
fi tesirler haftanın nihayetine doğru FINDIÇ: Piyasada oldukça talebler 
biraz salaha yüz tutmll.Ştur. Sigorta varsa da malın azlığı müstahsilin ne~'e
bedelleri, nakliyat güç:tükleri, tacirle- sini kaçırmıştır. Almanyadan alivre o
rimizi hayli zarara sokmuştu. Ahvalin larak yapılan teklifiere bu sebebden 
iyiliğe doğru yüz tutması piyasayı bir müsbet ibir netice vermemi.ştir. Hafta 
derereye kadar ferahlandır:mı.ştır. içinde Giresun mallan 75, kabuklu fın· 

llUGDAY: Haftalık muamelelerde dı~lcı: da 26 kuru~tan muamele gör-

b. d ~· 'kl"k ·· ··~- ·.,+· G e mU§tur· ır egışı ı goru'uuernı'i .ır. eç n . . 
h ft ı ·. · :d vuıkub ı Ile malı CEVIZ: Her sene bu mevsımıerde a a a:r ıçın e u an se r - . . i 

1
.. b" ,_,_ ··ı- ·· d z. arar yapılan kabuklu cevız satııılan, h an e su un ır A.C>luını go urmu~se e - . . . 

ı 'lk taı..-.:- d"lcli"i k d lmadı- vazıyet dolayısıle bır t evakkuf devre-ann 1 ıuııı.u e ı g a ar o . . . d .. 1 d dı 
• 1 lmıştı s t 1 g çen h-'"a sı geçırnıı.!ise e son gun er e ş m em-
gı an ası r. a ış ar, e i:U.L - • ğ d 
d f ks

. . t ' ş h . · edi lekeHerden ıstekler gelme e bas1a ı· 
an ar ız geçmış ır. e rımıze y .. . .. · 
·· · · d 29LO t kad b g"day gel gından pıyasa saglamlaşmıştır. Geçen gun ıçm e J on ar u - . . 14 .. • · ı · Ek tr p 1 tll 6 1 o çavdar lı hafta ıçınde kuruş~an muamele go-
mıs ır. s a o a ı ar , k b kl . 1 . 15 20 k 
K · Ak eh' n 5 20 An d 1 ren a u u cevız erın . uruşa. 

onya, ş ır ma arı . , a o u k d yüks" eldiği"" ·· ··ım ·· tür' 
ı · 5 05 Tr ky rtl · 5 kurn a ar gt>ru u~ . sert en . , a a se erı ş- İ izl Amerika Al t t tı ç cev ere ve manya~ 

an sa ılınış r. dan talebler varsa da mahsul henüz 
ARPA! Evveice yapılan siparişleri yola dayanacak kadar kurumadığm

kapatmak üzere bir mikdar arpa ihraç dan iç ceviz üzerine §imdilik ~ler baş
edilmişse de Almanyadan son. gelen lamamıştır. 
teklifler beher ton başına on lira ka- YAPAK• Sovyet ler Anadolu mah 
dar noksan yapıldığından yeni işler yapak mübayaasına devam etmekte~: 
kaydedilmemiştk Anadolu arpalan elirler. Hafta nihayetinde yapılan 1 000 
Haydarpaşa teslimi 3.32, Trakya arpa- balyalık sat~m da Sovyetler hesabına 
la~ çuvallı -4 kuruştan muamele gör- olduğu tahmin edilmektedir. 
müştür. Yerli fabrikaların ince ve renkli ya-
Mısır alım satımında bir canlılık gö- paklara olan alakaları devam etmek~ 

rülmemi~ti.r. Fiatlar bir hafta evvelsi tedir. Hafta içinde, Trakya mallan 58-
gibi Bandırma mallan 4 kUruştan, A- 61 , Karahisar, Kütahya ve bu cins A· 
dapnzarı çuvallı 3.38 kuruştan muame- nadolu yapakları 48, Ankara malları 
le görmüştür. 46 kuruştan, yıkanmış yünler 67-72 

FASULYA: Her sene Balkan mem- kuruştan satılmıştır. 
leketlerinden külliyetli mikdarda fasul DERİLER: İhracat ve yerli fabrika .. 
ya mübayaa eden Fransanın, bu sene 1arımızın ihtiyacı için keçi derileri ü
bu memleketLerde mahsulün bozuldu- zerine tatlı işler olmaktadır. Anadolu· 
ğu yüzünden memleketimizden fasul- dan gelişatın arkası kesilmediğinden 
ya mübayaası için teşebbüsata girişti- talebleri karşılamakta mili}külat çekil4 

gi qğrenilmişiir. Memlaketirrdzde Iar memektedir. Çüti 160-170 kuru~ ara· 
sulya yetiştiren Karadeniz sahillerin· larında satılmaktadır. 
den Samsun ve havalisinde iyi mah- Oğlak derilerine de talebler devare 
sul alınmışsa da Trabzon civannda ye- etmektedir· Çifti 125 kuruştan muame
tişen fasulyalar, yağmurlardan biraz le 2örmektedir. 
esmer çıkmıştır. Koyun ve kuzu derileri eski duru· 

Hafta içinde Fransadan serbest dö- munu muhafaza etmektedir. Sıih:: de
viz ile talebler olduğu duyulmuştur. rilerine ~ yalnız yerli fabrikalar ta· 
Bu sebeblerden dolayı bu seneki mah- libdirler. Son hafta içinde deri fiatlaıı 
sulün değeri fle satılacağı ümid edil- umutniyetle bir hafta evvelki durumu 
mektedir. Hali hazır fiatları: Karade- muhafaza etmektedir. 

..--------"1 Ö lüm Pek yakında Bayan Bedia, ŞükUfe Nihai ve Muhsi• 
T A K S 1 M nenin ve Bay Salahaddinfn anneleri 

merhum miralay Abmedin qi, merh~ 
sinemasında binbaşı Şevketin kızı ve eski Liman Mü.' 

Ş A H A N E dürü . Bay Ahmed Harndinin kayınvall· 
T A N G Q desi Bayan N azire pek kısa süren bir ra

hatsızlıktan kurtulamıyarak ölmüştür. 
( Tango Nottumo ) 

PO L A N E G RI 
Cenazesi bugün - Pazartesi - sabah sa· 

at on birde Alemdarda defterdarlık kar• 

~~====~====~===': şısında Beşirağa tekkesi soka~nda BaY 
• Galib apartıınanından kaldu·ılarak Be .. 

S P t yazıd camiinde namazı kılınacak ve Mer .. 
O D O S a kezefendideki ane mezarlığına götürüle· 

l============ ===t cektir. Allah rahmet eylesin .•. 
Yevml. Siya.sl. B&vaı:llil ve :Halk ıazet.esl _.....,._ 

Yereb&tan, Ça.ta.ıçqme tokat. U 
İSTAN BUL 

Gazetemizde ç1uu yazı ve 
resimlerin · bütüıı haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKlY!l 1400 760 4.00 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 f~ 800 

Abone bedeli pe§indir. Adrq 
deQi§tirmek 25 kuru§tu.r. 

--··---

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
301 

Gelen ermılı wm oerilmez. 
llanlaTdGII me.'aliyet alınma. 

Cevah içjn mektublata 10 kuıııfluk 
Pul il!vesi Uzımdır. 

~~ ............ --.. ...... ·--··-····· .... ·-··-~ 
: Pom kutu.N ; "ltı İstanhw 1 
1 Telgraf : Son Posta 1 l 'l'deton : 20203 j 
""'··············-·······················-····--" 

............................................................. -, 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

i
iiiiJınnı ıııııl Komedi kısmı llll Bu akşam ~0,30 da 

~~~ .di. W~ Yanhşhklar Komedisi 
~lıiD!II~W 8 Perde 

Yazan : Şekspir 
TOrkçesi: Avni Givda 

TURAN TiYATROSU 
Halk un'atkirı 

Nqit okuyucu Se
miha Mitel vary~ 

teai birlikte 
••vhln Ofilu 

Operet 8 pe de 

Halk gecesi her yer 20 
Loca 100 Paradi 10 kuruş 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Taksim meydanuı~ 
8 Birincitqrin ot~' 
martesi aktamın~ 
itibaren 1938 kı~ te~ 

aillerine ba~lıyot• 



c: 

Kocaelide u Yıl hiçbir 1 

talebe mektebsiz kalmadı 
Adapazarınd yeni bir orfamekteb 
V ila etin lOGköyünde lOOilkmektebi 

İzmit, {Husu -
si) - Vllly tte o .. 
kullar yeni den M

nesi tedrisatma b • 
lamış bulunmakta • 
dır lar. 

Kültür Direktör
lüğü talebe tehacü -
müne karşı tedbir 
almış ve hiç bir ta -
lebe açıkta bıra ıl • 
mamı.ştır. 

Vilayet mıntaka
sında 16 7 ilk okul 
vardır, Bu okullara 
18.8S3 talebe de-
vam etmektedir. Kocaeli tğitrn.ıcr&I.ri köytüler cıraıındtı 

367 ilk okul ~ · balunmakta· Vi tin yüz köyü.Dde mekteb in -
ciır. ır. Bunlardan SO 

Adapazarmda yeni yapılancırta o .. meJdehin - resmi, on befinci Cum 
kul binası ilanal olunm111, ve yeni ted.- h · ba.yram.mda bOyilk ınerasimle 
risat bu güzel mektebde başlamıştır. pılac:aktır. 

Orta dkuUardan mezun olan okul.lumm inşaatma Kültür 
lbeler, vilAyet.\e lise alınadığı için pek Bakanlığı, Vilayet yardım ettiği gibi, 
büyük bir sıkıntı çekmektedider. Bun- bil'ha~ köylülerimizin emek ve feda-

.,oN 

"Son Posta, nt n 
neşriyall Gemliğe bir 
ortaokul kazand1rd1 

Gemlik <Husust) - Oemllkte bir 
orta metteb açılması bwnQU.nda 'Ml
kın Istek ve teşebbüsü va cSon Posta• 
nın ba sahac!altl neşrlyatııu nazarı 

cuı:tate aluı ıtllUir Balmnlı~ı üc; bln 
Ura t.emln edUdili takdirde kazada b'l 
yıl bir orta m~tteb açılaealını bildlr
mlfUr. 

Bunun üzerine halt]mız başta ka!'" 
makam Zek! I~ıt ve parti ~kanı 
doktı>r Ziya Kaya ohıı.ak üzere Hal -
kevt. Ticaret Odası ?e ziraat ba§kan
l&rı, beledl~ reisi ve daha bazı tim -
selerden mürekkeb blr komls:ron sc -
çeret toplanması IA.zun ,elen pa.ramn 
teminini kendUerlne revdl ft rica et
mlşUr. 

Blrkaç gfin evvel faaliyete geçen 
tomJsyon az zamanda halktan 2500 
Ura toplamıştır. Kaza halkı bu husus
takl yardımını eslrgememektedlr. Fab 
rlkatör Veli Alemdar ve biraderlerı o
kul lçln 850 llra -.ermqlerdlr. 

Blr iki güne bdar üç bin lira ve 
belki de daha fa~ı temin olunarak 
bankaya tevdl edDdfkten sonra Ve -
kAlette.n kazada derhal blr orta mek
teb ~ılması temennl edllecet.tır. 

Birkaç yıldanberi sabırsızlıkla orta 
mekteb Isteyen babalar ve çocuklar 
Isteklerine ta~aea.tlarından dolayı 
sevinç. lçerlslndedlr~. 

lann oklllllaka olan b · neticesinde karhğt da buna AmU olmuştur. l 
vilayet te İstanbulcia bir talebe n - Arifiyede yapılan Eğitmen kursu ad k balediye re Sl istifa etti 
siyonu açmıştır. Pansiyanun (50) olan binası bilahare köy muallim mektebi Lildik (Hususi) - Ladik belediye rei-
kadrosu dar gelmektedir. ola~aktır· Bu mektebe, münhasıran köy si Ali Çetin istifa etm~ ve yerine bir zat 

Arifiyedeki Eğitmenler kursu - çocuklan alınaC"aktır. intihab edilineiye kadar veka eten ~le-
çen sene SO mezun vermiştir. Bu sene Kocaeli Viiayetf, köy kaE<:mması diye işlerini tedvire vilayet daimi enc-3-
de 50 Eğitmen ilavesile 100 Eğitmen yolunda, güzel adımlarla ilerlemekte - men azasmdan Mustafa Cabinin nasbı vi-
I 00 köyde vazife ı ktır. dir 
~===~~==-~~====~=·==========~=== l~~~h~b~l~q~Bcled~~~ 

Sayf 

Beyne milel yeni bir 
doğru a aşmaya 

--------
(Baştcmrtı 1 mei royfada) 

ması ihtimaUerinden de kuvvetle bahse
dilmektedir. 

Figaro gazr:tetii yazdıjl bir makalede 
e:ıcümle diyor ki; 

cA vrupa mtlvuenesi münakaşa kabul 
etmiyecek bir tekilde değişmiştir. His -
semize düşen deı:sleri al.mak şartile bu 
neticeden ürkmemize h t yoktur .• 

Bhmı i 
Populai:re guetesinde Leon Blum yazı

yor: 
cÇekoslovakya hüknmeti Teşen rom

takasını tahliye etmiştir. Çekoslovak:raya 
Almnnyaya karşı vaziyetım kuvvetlen -
dirrnek için bu taabhiid.lere gir~esinin 
tavsiye edilmiş olması ve bugün de bun
lara kurban gitmi~ olması ihtimali de 
vardır. Fakat muhakkak olarak bilinen 
bir şey var.sa o da Çe'koslovakyanır. he

Fr nsızlar bir tAbustan kurtulm~lardır. 
Di,plomas1 usullerinin modası ıeçmı,tır. 
Fransa daha uzun müddet Cenevre bı.tak -
lı~da saplanıp kalamaz. 

Alman pzetelerfnhl mii&alealan 
Berllıl 2 (A.A.) - Alman ajansı blldlrl -

yor: 
Bugünkü Alman matbuau. ünlh anlaş -

ması lizerin• Avrupada hasıl olan yeni va -
zlyet hakkında uzun makaleler neşredlyor -
lar. 

Oeıeteıer. J.runih müllkatınm Anı.ıpa 
mllletlerl ara.smda yeni bir ummnl te.santid 
devresine başlangıç olaca~ını ümld etmekte
dirler. 

Beriiner Börsen Zeftung gaıetesl ezcOm
le d2J'or kl: 

Bar~ davası mes'ud bir zafer kuandL 
Çek buhraıu Fransız devlet adnmlarına or
tn AYrUpada ve d~ Avrupasındaki ıttı -
~klar sistemının kıymetini ölçmek lmlı:Am
nı 'lerdl. Paru ne Moskofa arasındatt bir -
le.ştlrme çlzgfsi ortadan kalktı. 

aya - Frai1S1 nüz hızını alamamış olan hadiselerin ce-
Deut.sche Allgemetne Zeltung yazıyor: 

reyanına kapılmış olmasıdır. Çekoslovak- Avrupa üzerine mcş'um bir muslbet gibi 
yanın Avrupada sulhü kurtarmak için çökerek asuiann haDine muvaffak olama -
elinden geleni yaptıktan !Onra bunu te- dı~ı Alman - Fransız zıddlyetı bugitn nt'l 
min eden imzalar henii:~ kurumadan sul- hallini bulmuş glbl 'örünüyor. 
he tehlikeli bir darbe vurmak istememiş İtalyada n d- ünülis'or? 
olması da muhtemeldir. ~rruı 2 (A.AJ - D. N. B. blldlrlyor: 

Bu fedakarlıklarm hiç clmazsa bu ıtalyan polltlk mahfellerinde. Milnlh a.n-
Jaşmasmm b1mdan sonraki netteelf!ri ve te

bedbaht memleketin elinde kalan kıs - sirleri hakltındaki İnglllz ve Fransız t.e.f.si.r-
mını korumasını temeılD.i edeliın..a leri büyük bir Lhtisatla ka.t§ılanmakt.a.dır. 

Fransa - İt.aqa Münih görÜ§melerlnln henüz mua.lllk.ta bu-
Paris 2 (A.AJ - Bugünkü bazı gazete - Iunan meselelere temas fmklnını hasırlamak 

ler, İtalya ne normal diplomatik münase - ft!btlrile, hanyı ta.!ffye etti~ Te fakat fngf
betlerin tekrar tesl'!lnl lstlyorlar. Ere Nou - Hz ve Fran.om: parla.mentolannda yapılacak 
veııe gazetesi, Fransanın Romnda mühlm müza.kerelerln neUceslnl beklemek 1cab ede
blr §abslyet vasıtasile tem.sll edllmesi lüzu- ce~i kaydedillyor. 
munu kaydetmektedir. Bütün gazeteler. halka çok nlkbln ne -

.. cenevre bstaklı!u ticeler 1.'\tihracmdan sakınılıruısmı tav~·e 
Petlt Journal di)'OI' tl: edlyorlar. 

Stra Macarların, Prag ve Peşte arasında 
notalar ~ teati edildi 

S • n- l S · liiti ile encümen azalı~ ayni şahıs üze _ 
lV8SlB gıu;,e Ve amsanda (Btl§tanıfı 1 inci şayfada} 1 edilmesi icab eden topraklann işgali s\ı· 

rinde toplanamıyaca~dan Mustafa Ca-
Yeşil bir nahigesi: !J,OOO domuz biden inhilal eden vilayet encümen aza- Çekoslovakya hüktlmetı Kirgendeki kun dairesinde ve hadisesiz cereyan et· 

Deli ılyas Çekoslovak tabiiyetind'eki Polonyalılar mi§tir. Alman kıtaatı tam bir dürüstlük· 
Mükel/ef/!JP#/ lığına C. H. P. İlçe yön kurul başkanı İs- ekailiyetinin vaziyetini, Lehistan tara - le hareket etmektedirler. 

. Sivas (Husıı.tJf) - Şarlnşlanın güzel Samsun (Hususi) - 1938 yılı merkez mail Arsal tayin olunmuştur. fmdan yapılan metalibatı kabul etmek su Çekoslovakya İngiltereden 
nahiyelerlnden birisi de Deli hyasbr. ve mülhakatının domw mükellefiyeti zi- retile, hallettikten sonra Macar mese - yardon istiyor 
Ağaçlar içinE gömülmüş olan nahiylt- .. . Srvasds yağmurlar lesinin de bir hal tarzına raptı için li- Londra 2 (A.A.) - Taymis gazete!!, 
n~n güzel bir manzarası vardır. Nahlye- raat. mucadele. beyetince bu sene 3000 s (Hususi zım gelen te•ebbüsat fni.....-rıtivini almı~ Çek hükUmetinin İngı'ltereye mtiracaat ı vas ) - Sıvas ve çevresine "' ~.;- ıt 
de 189 ev bulunmaktadır Nüfusu ol - den fazla. olar tesbit ve tarh olan - .. . ~ tır. Bu suretle dün saat 23 de bariciye ederek ekonomik zorluklanm yenmek · . son gwılerde şiddetlı yağmurlar yag-

fukçn fazladır. Halkı çalışkan ınsan - muştur. Mıntakada domaz çok oldu~ ,_._dır ş· dilik" hi b' . nazırı B. Krofta Pragdoki Macaristan el- üzere kendisine miizaharet edilmesini rf. 
a ,.J VilA ,._,.-c dahilinde pek maa.w · un ç ır zarar ~ zı- · · b. t t d' tmı.. b otad t · ld ğ ruır. Kyet '&"",....~" için bilhassa ziraat romtakalarmda köy- ktu T n ... .ı..... _ çısıne ır no a ev ı e ~ve u n a ca e mı~ o u unu yazıyor. 

!aza olarak koyunculuk bu nahlycde " . yan yo :· .LA:lAUl havalar son gunier- Macar ve Çekoslovak eksperlerinden Romanya ve Y la a •ük:Umetle -
ileri gitmiş bir haldedir. Yılda vasaU lü, domııilnra karfl çetin bır mücadele de çok sogurn~ ve paltolar giyilmeğe mürekkeb bir komisyonun en kl!a bir rine t erildi. 
olarak 1 O bin kadar koyun harice ısevk açmış bulunmaktadır. başl~tır. müddet zarfında teşkili ile Çekoslovak- Prag 2 (A.A.) - Dün ~nm Macaris-
edilir. Ayrıca nahiye ve köylerinde yadaki Macar ekalliyeti mselesinin ted - tanm Pragdaki orta elçisine verilen Çek 
atçılığa karşı artan bır aıaka mevcud - ( M. Kemalpaşa ve Karacabey ovalari ıslah ediliyor ) kik ve buna ütmaden nu meselenın ham notası hakkında sonradan neşrednen hir 
dur. Bu çevrede süt makineleri büyük - için lAzım gelen teklifatın tesbit edilme- tebli~de, Macar ekalliyetıi meselesfni!l 
rağbet gömıü~ köylü bununla ya~ ve itlne mütedair Çekoslovalt noktai nazan- halli için yapılan Çek demarşlarından 
peynirini kplaylıkla çıkarmalda - nı izah etmi~. Romanya ve Yugoslavy;. hfikılıneUer!nt 
dır. Nabiye ve köylerinde köy kanunu Hemen ayni zamanda Macaristanın de malOmat verlidi~ bildirildikten son· 
bü'yük bir ehennniyetle tatbik edilmek- Pragda bulunan elçisi B. Kraftaya bir no- ra şöyle denilmektedir: 
tedir. Bunun net.ııcesi olarak köy yona- ta vererek Macar hükQmetinin, Münih Çek hükUmeti tarafından yapılan bu 
rı, köy telefonlan, k5y fidanlıklan va konferansı mukaqeratını nazarı dikkate teşebbüs, mezkftr bükılınetin bu mesele 
köy meydanlıklan yapılmaktadır_ alarak, Budapeşte ve Prag hükllm.etleri hakkmd bir u,.Jaşma ruhu içinde Macar 

Nah.iyeye bağlı Paşa köyünün şar- arasmda resen milzakereler yapılmasını hü~metile müzakereye lmade oldufu· 
kında kömür madeni bulunmuş ise de ve Prag hükthnetfnin ne vakit ve nerede nu göstermektedir ki bundan istikbaldeı 
henüz araş'tımıa yapılmamıştır. KlSy - bu müzakereleri açma~a hazır ol.a.~ını iki memleketin hllisane te~iki mesaisl 
lülerin anlattıklarına göre bu havanda sür'atle bildirmesini taleb ettiğini tebliğ doğabilec_e_k_ti_r. ___ _ 
arqt.ınna yaptbırsa kuvvetıi ma&n etmiştir. Macar büktımeti bu müzakere-
damarlarına rastlanabilir. !erin sür'aUe yapılması ve müsbet bir 

Bu havafide b1r çok tarihi serlerden 1\-!. Kemafpıı ~a dereft neticeye ba~amnası keyfiyetinin yalnız; 
Myüklere de tesadüf edilmektedir. Bu Bursa (Husus!)- M. Kemal~a ve kilete gönder~tir. Aynca Manyas iki alakadar mernlek.eti delil. fakat bütün 
Civarda da batriyat yapılacak alurM Karacabey ovalarının ıslahı ~i hayli go1ünün etrafındaki geni~ ve mümbit Avrupnyı pek yaK:ından alAkadar ettifi 
kıymetli eserlere tesadüf edileceği mu- ilerlemiftir. Bunlardan M. Kemalpaşa- arazinin istifada ohınabilecek bir hale mütaleasmdadı:r. 
hak'kaktır. Bugün DeH İlyas halkının dan ~eçen derenin sık, sık feyeza.nlar ifrağı maksadile bu havalideki azmak- .Macar Başvekiliıtbt },eyanafı 
en büyük arzwu mevcud ilk ok""Uhm fiç yapan kısımlan bir ıad ile kapatılmak- ların kurululması için de büyük bir ia- Budapeşte 2 (A.A) - Başvekil Mti 
sınıftan beş suufa çıkarılmasıdır. Na - tad:r. Bu it yanın milyon liraya mal o- aliyelle etüdlere devam edilmektedir. ajansının bir mnhabirinıt verdiği beya -
hiyenin genç ve ça~kan müdürü Os- lacaktır. Kar~y ovasından geçen Bursa nuntaka. su mühendisi Şuayib natta, Macar topraklannın tekrar Maca
tnan N u ri Bıçakçıo~lu da bütün klSy ve muhtelif derelerin ıslahı. etüdleri de bu havalideki faaltyeü günü gününe ristana verilmem meselesme MüniJı gö -
~lü işlerinde canla başla alakadar o- ikmai. edi.l.miştir. Buhlarm projeleri ik takib için merkerini Kara.cabeye nak _ rüşmeleri ile halledilmiş nazarile baktı-
!.!!,P çalışmaktadır. mal edilerek. tasdik edilmek üzere Ve- letrniş bulunmaktadır. ğını söylemiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki· 1\lacar- Çek hududuDda 

Budapeşte 2 (A.A.) - ti ajansı bil
diriyor: 

Macar - Çek bududundaki Barrew'den 
bildiriliyor: 

Çekler bu sabah Tomaya ,arını din:ı
mit.1emiş1er ve Tmnayaya giden demir
yolunu tahrib etmişlerdir. . 
Budapeşte 2 - Naib amiral Horti, B. 

Mussolinlye bir teşekk:Or telgrafı çek -
miştir. 

ATATüRK 
Büyük Önder Hariciye 

Vekilini ve Berlin Büyük 
Elçimizi kabul ettiler 

(Ba.,tanıfı 1 inci myfadtı) 
Doktor Aras. Atatürke seyahati ve 

muhtelif işler haktmda uzun maruzatta 
bulunmuştur. 

* İstanbul 2 (A.A.) - Reisicumhur A • 
tatürk, bugün ()~Jeden sonra Bedindm 
yeni gelen büyük elçimiz H&mdi Arpa~ı 
kabul buyurmuşlardır. 

Cumhuriyet Bayramı 
haz1rhklar1 

(Bil§ tarafı 1 inci sayjamızdcL} 

İzcilerin hepsi ayni kıynfett.e olacak ve 
Praıın tebUli her takınıda bir milli ve bir mekteb bay-

- Hasan Bey bir İngıliz 
nıecmuasmda gördüm-

•.• Fennin bu kadar ilerl 
gitmesfne ha}'TC tmemek 
mümkfin defil. 

•. . K.okunun fotoğrafını 
alabiliyor ı~ 

Haaaıı Bey - Eyvab .. 
bazı sokakları.mız ile ma -
halle aralanndaki çöplü 
analann fot*afını gaxe
teier lroyarlarsa kimse g•
zete okuyamıyacakl 

Prag l (A.A.) - Saat 17,30 da aşağı • rağı. iki~er boru ve trampe.t bulunacak -
daki resml teblif neşredflmf~r. tır.İzciler bu aym yirmi birinde kimilen 

Büyük Çek cmnhurfyeti topraklannda Ankarada buluillllBk i\r.ere harekeUerinl 
hudud bölgesinde bazı Hçflk ehemm.iyet- tesbit edecekler, erkek ve Ga:z:ı liselerDe 
siz hAdiseler mo..tesna olmak üzere tam san'at okuluna misafir olacaklardır. Kar
bir asayiş va sükfuıet mevcudatrr. ~ - §ılama ve utuz'Iama meraslmlc yapıla -
Dih anlapnuına göre Almanlara tesJim caktır. 



6 Sayfa 3 

Hadtaeler 1 

Basamağa av d et 
~ ......_1 Güzel ve dUşUndUrUcü bir anket ____.1 

İki şık manto 25 sene sonraki Türkiye 
nasıl olacak? A ksaraya gidecektim. Türbede üzerind~~ ~bir s~d. kap~ı· Etrafına ba

tramvay bekliyordum. Hınca· kındı, gulümsedı. Simldı ısırdı. 
hınç dolu bir Topkapı traınvayı gel - .. · · · · .... · · · · · · · · .. · · · · · · .. · · · · · · .. · ......... " 
di. İçinde yer bulunma~ gibi basa • Tramvay tekrar bızlanmıştı. 
mağında da bir insanın iki ayağını ba- Sağımdakl, vücudünü öne eğdi. 
sahileceği kadar yer yoktu. Tramvayın penceresinden içeri baktı. 

Tramvay durduğu zaman iki adım Gülürnsedi. Gözlerini kaşlannı oynat-
tı. Bize döndü: 

ilerlediın. BasamaktakHer beni gör -
müşlerdi. Dostum değildiler ama, ne- - İçerde bir piliç var, dedi, belli ki 
dense dostea muamele etmek istediler. gönüllü .. anl~manıız yakındır. 

1
Biri bir tarafa çekildi, öbürü öbür ta- ..................................... · ........ .. 

rafa çekildi: Solurodaki elindeki tüyü gösterdi: 

-Ağabey gel, sen de buraya bir a- -Bakın! 
yağını sığdırabilirsin, parrnaklığı da - Bu ne·. 
elinle sıkı sıkı tut! - Bir kere de arkaya bakın! 

Davete icabet ettim· Sağ ayağınun - Kırmızı şapkalı bir kadın yürü -

üçte birini hasarnağa dokundurdum. yor. 
Sol elimle kapr- yanındaki p:irinç bo _ - Tramvay onun yanından geçerken 
ruyu yakaladım. şapkasından kopardım. 

Kondüktör zili çaldı. Tramvay hare- * 
ket etti. Tramvay Aksaraya ge1mi§ti. Ben i-

- Böyle gitrnek çok rahattır. 
- ?????? 

- HattA kondüktör de, bilet diye 
gelmez.. gelse bile bu vaziyette cebi -
mizden para çıkaramıyacağımızı bildi
ği için fazla üstelernez. gticll~ gi•bi gl
der. 

niyordum: 
- Güle güle bayt gene üç on parayı 

kar ettin. 
Dediler. 

* - Mani zail olunca mernnu avdet 

eder! 

Tramvay biraz yavaşladı. Bir 
simidci fırınının önünden geçiyorduk. 
Solumdaki •bira:ı eğildi. Fırınm tezgahı 

Diyenierin hakları vannış. Trarnvay 
kapılannın kontrolü gevşeyince basa
mak safalan da yeniden başla.mı~t.ı. 

isınet Hulftsi 
Soldakinin, araları pikürle süslü astra

kan bandlardan yapılmış yakası çok yeni
dir. Cebleri de, ufak bir (pelerin) e ben-

C Bunlan biliyor mu idiniz ? I 
zeyen bu yakanın biçimine uygun. Arka 
ve önündeki ikişer kup boyu uzun göste
rir. Bu sade, güzel model her ya§a ve he-

__ ,. men her tipe uyar. Yalnız k&lçaları geniş 

Dünyanm en azamelli agam 
Dünyanın en a -

zametli aiacı A • 
merikanın Kalifor
niya mmtakasın • 
c!a bulunur. Adı 

Sekoyadır. Bir a
Jacın kalınlığını 

yirmi insan ku -
caklama.k suretne 
kapıyamaz. Bu a- _ 
taçlarm bir tane -~ 
aile, beheri (6) o - ~~~~Bill• 
dalı (60) köşk yapmak mümkündür. 

• Bolivya yerlileri ve lüks 
maraklara 

Bolivyanın kırmızı derili yerli insan • 
ları fötr §apkalarmın üzerine kuş tüy .. 
lerinden muazzam üstüvaneler yapar ve 
tamburçalarak sokaklarda dola§ırlar. Bu 
kıyafet, onlar için, dünyanın t-n lüks kı
yafetidir. 

Birmanyahlarln do'ma sigarası 
Asyanın Bir -

manya denilen 
ınıntakasında halk 
bir kan ş bü yUk -
lüğünde VI" dört 
parmak kalınlı -
ğında sigara içer. 
Hatta kadınlar da 
erkekler kadar tir
yakidir. Küçük ço
cuklar a~ladıkları zaman, Birman kndın
larınm, biberon gibi çocuklarının ağız -
larına bu sigarayı tutuşturduklnı çok 
defa görülmü§tür. 

Jf 

Saki denilen garib maymun 
Cenubl Arneri -

kada, BreziJyada 
bir maymun var -
dır. Adı Sakidir. 

' 
Dünyanın en ga
rib hayvanhrın • * dan biri de bu Sa· 

Budanın dağa yı p1lan heykeli kidir. Yüzü yus • 
Çinliler cenubi Çinde kocaman bir da- yuvarlak v~ tüy • 

im yamacına bir Buda başı yapmışlar - süzdür. Başı vücudünden büyüktür Öyle 
dır. Bu dağın yüksekliği bir kaç yüz met- büyük bir kuyru~ vardır kj sanki bir 
redir. başka hayvandan alınıp ekle~tir. 
-········································-···-············· ························································•······· 

Aile bildcesinde 
Kadının 

Tavalet masrafı 
Bir karı koca bu mesele üzerinde 

konuşmuŞlar, bir defa da benim fik
rimi almak istemişler: 

- Evet, umwni gelirin kaçta biri 
kadının tuvalet masralina tahsis e~ 
dilmelidir? diye soruyorlar. 
Doğrusu suali pek, nasıl diyeyim, 

makul bulmadım, belki kadın kıza .. 

cak, erkek gülecek anuna, bu husus· 
ta değişmez, hükmü mutlak bir ka
ide mevcuıd olmadığmı söyUyece.-
ğirn: 

- Umumi gelirinizin dôrtte biri· 
ni ihtiyat parası olarak ayırıp han· 
kaya yatırrnakla işe \)aşlayınız ve 

hesabı: bu geriye kalan para üzerin .. 
den görünüz. Bunu mütealdb sıras1 
ile ehemrniyet vereceğiniz noktalar 

rnesken, gıda, çocuktur. Bu üç ihti· 
yacı en makul şekilde temin ettik~ 
ten sonra artacak parayı üçte blıi 
erkeğe, ikisi kadına isabet edeceli 

§ekilde elbiseye tahsis edersiniz. 
Eski zamanlarda: 

' - İnsanın yediği, içtiği görünmez, · 
evi ve elbisesi görünür, derlerdi, 
sıhhatin aleyhinde tatbik edilme
mek şartile bu kaide de doğrudur. 

* 
Üsküda.rda Bay Fikriye: 

- Nişan veya nlkAh hediyesi o
larak servetinizin müsaadesi nisbe
tinde bir yüzük hediye etmekten hi~ 
kimse siz! menetmez, bilAkis hare~ 
ketinizi alkışlar, fakat böyle bir he
diye vermek sizin üzerinde tarih, i· 
sim taşıyan basit bir halkayı da bir~ 
likte vernıek mecburiyetinden kur
tarrnaz, hediye ·işin süsü, zevki, hal· 
ka esası, kaidesidir. 

* Nişantaşında Bayan B. D. İ. ye: 
- Kadın kar-iısındaki erkeğin 

kendisini sevip sevmediğinl onun 
hareketlerinden değil, gözünden se
zer. Biri yapmacıktu:r, öteki aldat .. 
mıyan bir .uim.§ek· 

DYZE 

olanlar ceblerinden sarfı nazar etmelidir
ler. 

Onlara sağdaki model daha iyi gider. 
Gene asırakandan dik bir yaka. Ucu şe
killer çizerek bele iniyor. Kolların kürkü 
dirseği geçiyor. Bu mantod:ı yaşlı genç, 
şişman zayıf ekseriyete uyar. 

Her kadın bilmelidir: 

Maydanoz nasıl uzun müddet taze 
sakla mr? 

Birçokları uzun zaman taze kalsın diyf' 
maydanozu suya koyarhr. Halbuki yaş 
bir beze sarmak çok daha iyidir. Hele alır 
almaz tuzlu suda (en iyisi sıcak tuzlu su
da) yıkanır, sonra ıslak bez arasına sak
lanırsa rengi yemyeşil olur ve günlere~ 
öyle kalır. 

* · Kadın şapkası nasil temiı.lenir? 
Şapkalarınızda - bilhas~a alır.. tarafm

da -toplanan pudrayı (alkol) e batırılmı~ 
yumuşak, temiz bir bezle siliniz. Tertemiz 
olur. 

* Tül perdelerin uzun müddet dayanma-
sı için yıkandıktan sonra ne kadar çek
tnişse o halile bırakmalı. Germek, açmak 
ipierin incelmesine, çabucak kopmalar ı
ha sebeb olur. Yıkamak, tül elyafının ka
lınlaşması bakırnından en iyı bir fırsnt
tır. Perdeyi açayun diye bu fırsatı eliniz
den kaçırmayınız. 

* E~er balık kızartmıya mahsus bir ta
vanız yoksa, tavanızdan bahk kokusunu 
çıkarmak için güçlük çekiyorsunuzdur. 
Gelecek defa balık kızaritiktan sonra ta
vayı bildiğiniz şekilde yıkatmız. Sonra 
kurulayıp asacığmız yerde içine soğuk 
su doldurunuz. Bu suya bir yemek kaşığı 
sirke dökünüz. Bırakınız bir kenarda öy
lece kalsın. ~u suyu döktüğünüz vakit ta
vada kokudan eser kalmadığım görecek
siniz. Ve bu usulden bir daha vazgeçmi
yeceksiniz. 
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Profesör Mustafa Gürel ile Eski Büyük Elçi Galib 
Kemali Söylemezoğlu'nun anlattıklarını dinleyiniz 

Soruyorum: 
- 25 sene sonraki Türkiyeyi nasıl ta

savvur ediyorsunuz? 
" Bu suale cevab verenler arasında dip
lomattan askere, felsefe profesöründen 
şehir meclisi azasına varıncıya kadar, 
muhtelif meslek müntesibleri var. 
Mülakatlarımı birer birer yazıyorum: 

nı 

Dit hekimi pr~fesör Mustafa Meh
med Gürel: 

- 25 sene sonra · 
TUrkiye, öyle mi~ 
Fakat, bu, üz erin • 
de durulması icab 
eden bir sua 1, ce • 
vabını verdi. 
Sayın muhata • 

buna sordum: 
-Hangi bakım

dan? 

ri 
- İnkılabın ~ey

bakımından! 

ha ehemmiyetli bir veçhe gösteren !lro • 
gramlarla, yurdun her köşesinde fabri " 
ka hacalarının yükseldiğini göreceği z. 

Muhtaç olduğu çeliği yapan Türkiye, 25 
seneye kadar topunu da kendisi dökPceK• . 
tir, tayyare motörünü de kendisi imal e• 
decektir, her yanı bir ağ gibi kuşatan 
demiryolları üzerindeki lokomotifi da, 
kendisi vücude getirecektir ... Hülasa fab
rikalarile, asfalt yollarile, işsiz :kalmıyan 
halkı mes'ud, müreffeh ve motorize ed il .. · 
miş b!.r memleket olacaktır! 
Sıhhat işleri de tamamen düzenine ko- ; 

nulacaktır. Bugün, hükUmetin elinden· 
geldili kadar ıslaha çalıştığı umumi sı h- · 
bat vasatisi şimdikinden çok farkh ve 
yüksek bir seviyeyi bulacaktır. Bilhassa, 
sıtma ve sarı hastalıklar ile yapılagelen 
mücadeleler ile, sıhhi, fakat tesirleri ba
kımından içtimat birer Met olan bu derd
ler ortadan kaldırılacaktır. 

Son olarak bir noktaya daha işaret et
mek istiyorum: Şehircilik. Bana öyle ge .. 
liyor ki, şimdi hayata gözlerini yuman ~ 

1923 den, hatta 
cKuvayi MUliye• 
nin teşekkülü za • 
manındanberi vü- PTofesör Mustafu 

r
b!.r adam, basü badelmevt sırrına mazhar 
olup ta, 1963 senesinde başını, mezarın 
jan §Öyle bir kaldırsa aaşakalacaktır! . : 

cude getirilen eser Gür~l 
leri tedkik edecek olursak, ideal ile atbaşı 
giden müdhiş bir realite devrimini, mü
temadi bir ilerleme ve değişme hareket 
ve heyecanını görece~. İşte, bu atmosfer 
içinde ilerliyen, Türk milletinin maşert 
vicdanında yer eden Türk inkıllbı, şüp
he yok ki, değil 25 sene sonra, hattA 10 
sene, 5 sene sonra bile mazi ve hal ile 
mukayese imkanı olmıyan eserler ortaya 
atacaktır." 

- Bu eserlere, hayalinizde nasıl bir 
veçhe veriyorsunuz? 

- Her şeyden evvel hatınma, batı ~ 

nmıza gelen şudur: Sistem ve plAn di -
siplini içinde ilerlemiş bir Türkiye ... KOl
tür, ekonomi, endüstri, sıhhat ve ümran 
bakımlarından, yeni ruh, yeni kafa ile 
modernize edilmiş bir memleket. .. 

-Mesela, ne gibi? 
- Kültür meselesini ele alalım: İlk tah-

sil mecburiyeti % 90 tatbik sahasına kon
muş ... Memlekette okuyup yazma bil -
miyen bir ferd dahi kalmamış! Sonra her 
kazada, mutlaka bir orta okul açılmı§; 
her vilayet merkezinde lise ve ihtisas 
mektebleri mevcud. Ayni zamanda, maa
rif sahasındaki ilerleme, yalnız resmt 
tahsil çerçevesi iÇine inhisar etmemiş; 
her büyük şehirden tutunuz da vatanın 
sımr boylarına varıncıya kadar en ufak 
köylerde bile şimdiki Halkevlerinin da
ha tekamül etmiş, daha geniş manada 
faydalı olmuş bulunan kültür müessese
leri var. 

Ekonomiye gelince: Dünyanın en miL'll
bit ve çok mahsul verici yerlerinden bi
ri olan vatanımııda yapılan ziraat g~rck 
verim nisbeti itibarile gerekse kalite 
itibarile ıslah edilmiş bulunacaktır. Bu 
yüzden, Avrupa ve Amerika memleket -
lerinden pek çoğu, bugün müşterimiz ol
madıkları halde, o zaman, günden güne 
azalacağını urnduğum gümrük tahdidatı
nın belki de kaldırılmasile, mallarımızın 
cömerd birer müşterisi haline gelecek -
lerdir! 

1963 senesindeki Türkiye, endüstri ba
kımından da bambaşka ve mütekamil bir 
çehre alacaktır. O vakte kadar, §Umul ve 
memleket ticareti üzerindeki rolleri da -

-Niçin? . 
- Beni nereye, hangi yabancı memle· 

kete gömmüşler, diye! Çünkil, o zamana 
kadar mutlaka iki, üç misli artacak olan 
nüfusumuzla çok fazla büyüyen, yeni ya
pılan modern binalarla süslenen şehirle· 
rimiz mazi ile kıyas kabul etmiyecek de
recede değişecek ve güzelleşecektir! 

- Mesela İstanbul? 
İstanbulun müstakbel hali 

Prostun plAnı ile tebarüz et -
miş bir haldedir. Yalnız, 1963 sene .. 
sine kadar şehrin göstereceği en bartz 
ba§kalık, bence, ahşab evlerin yok olma
sıdır! Böylece, bana yakın gelen rnesleği 
bir tabir kullanayım, dişleri çürük bir 
afıza benziyen İstanbul sokakları tarihe 
karışacaktır! .1 

IV 

E•ki Mo.Jwva bii)liJiı elçiıi Bny 
Galib Kemali Söyleme;wğlu: 
· - 25 sene son -
ra Türkiye nasıl o
labilir, öyle mi? de 
di. Bu suale kolay
ca cevab verebil -
rnek için, 25 sene 
evvele bir göz at
mak kafidir. 25 
sene önce ne idik? 
Şimdi neyiz? 

Beş asır hakim 
olduğumuz, evvr!;
la fethi, sonra 

imar ve nihayet 
muhafazası ıçın 

\ 
.ienizler kadar mü Galib Kenuıli Söyle-
barek Türk kanı me-ıoğh1. 

döktüğümüz koca Rumeliyi, bizden tirtir 
titriyen Balkan hükfunetlerine 13 gün da 
ve tarihimizde misli görülmemiş bir biz· 
met neticesi kaptınvermiş koca bir Os .. 
manlı imparatorluğu ... 

Az sonra, bütün bir husumet alemine 
karşı gene yıllarca dövüştükten ve ev .. 
vetdenberi hür yaşamış Türk mılleti, e
sarete düşmek tehlikelerini dişile, tırna• 
ğile hertaraf ederek yalnız kendi tRrihi • 
nin değil, dünya tarihinin de kaydetme • 
diği bir kanlı cidalden yer yüzünü hay • 

(Devamı 11 inci sayfada) 



3 Biriııcitcpia 

•fl§ikıaş kalesi önünde kesilen bir Fener hücumundıırı iki 84fha 

Fenerbahçe Beşiktaşla 
2- 2 Berabere Kaldı 

Lig maçlari dün 4 sahada birden başladi 

Galatasaray .lstanbulsporu 3- O, Güneş 
Beykozu 3- 2, Topkapı Süleymaniyeyi 

2 - 1, Vefa Hilili 2-1 yendiler 
Dünkü maçlan 11,600 kişi seyreHi-

İstanbul lil maçlannın birinci haftası 
oyunları dan dört tarafta hep birden 
ba§ladı. 

Uzun zamandır lig maçlanna hazırlan
makta olan takımlarımwn bir çoğu ilk 
oyunda tam kadrolarile sahaya çıkama
dılar. Bütün sahalarda J<;ıe batan bu ha
le rağmen takımlarm en kısa bir zaman
da kendilerini toparlıyacakları ümid e
dilmektedir. 

Dün yapılan maçlara nazaran bu aene 
lig ma~lannda bir çok lilrpriderle kar • 
fllaşmamız qok muhtemeldir. 

Dünkü li& maçlannda ıöromüze ba • 
tan acı bir noktayı burada dkretmeden 
ıeçmek istemiyoruz. 

Lig maçlarında belli baflı bir rol oy • 
nıyan hakem 1fl daha Ilk oyunlarda etSze 
pek batacak bir §ekll almıttır. 

Futbol ajanlıjı hakem :l§ine yeni ve 
esaslı bir §Ckil veremediJi takdirde bu 
mesele bütün klüblerin ho§nudsuzlutunu 
eelbedecek bir bale dügecektir. 

Daha maçlarm bqmda ajanlı~ın na
zatı dikkatini celbetmelt ı§in selameti 
namına faydalı bulduk.. 

Taksim Stadında 
Galatasaray : 3-lstanbulspor : O 

Senenin ilk maçı bu tki takım arasın
da yapıldL 

Evvelki gün de tabmin ettiğimiz gibi 
İstanbulspor çok genç oyunculardan teş
kil edilmiş olmakla beraber mevsim zar
fında bir hayli idrnan yapmıı olduğu' için 
oyuna bavladıtı ru'at ve enerjiyi son da
kikaya kadar muhafaza etti. 

Galatasaray rüzeAr albnda oyuea ba§
ladı. Takım henüz yerine alışmış bir va • 
ziyette olmadılı için çok bocaladı. 

İlk dakikalaida aatdan üstüste hücum 
Yapan Galatasaraylılar topu lüzumundan 
lazla ezdikleri için bir türlü netlee ala -
tnadılar. Hücum hattı ile muavin hattı 
arasında hemen hiç anlapna olmuyordu. 
lstanbulSporlular bu vaztyetten istifade 
'<~erek Galata.aray kaleline kolay hü • 
curnıar yaptılar. Böylece devre 0-0 bit • 
tt. 

İkinci devre Galatasaray merktz mua • 
v· B ıne edJiyi, soliçe Eşfakı almak sure -
tlle bir tadiiAt yaptı. 

Rüzgarla beraber oyuna ba§ltyan Ga -
~~asaray bu değişikillin ilk tesirini gör-

. Sağdan gelen topu kale yakınlarında 
Yakalıyan Eşfak güzel bir şfitle ilk golü 
Yaptı. Devrenin hemen yarısından fazla 
~ücumıarı soldan yapan Galatasaray Bü-
end ile E~akın mükemmel anlaşması sa

Yesinde lllerkez muhacim Mehmed va • 
aıtasilo üstüste iki gol daha yaptı. 

Oyunun ortalarında İstanbulsporun 
güzel bır hilcum esnasında kaleye çeki -
len bir §Ütün Sacid' mükemmel bir va • 

Dünkü muhtelif karııla~malardan 
muhtetif heyecanlı. intıbclar 

zl ~ ette kurtardı. Galatasaray kalesi bun
dau ba~ka ciddi bir tehlike yeçirmemiş 
ve oyun Galatasarayın a .. o ga1ibiyetile 
sona ermiştir. 

Galatasaray: Sacid - L\itfi, Adnan -
Ekrem, E~fak, CeHU - Danyal, Süleyman, 
Mehmcd, Bedii, Bülend. 

İstanbulspor: Saim - Samih, B:.irhan • 
Kemal, Sabri, Tarık - İsmet, Cevad, Sey
fi, Rıdvan, Bahri. 

Hakem- Tarık (Süleymaniye). 
Ö.B. 

Guneş : 3 Beykoz : 2 
Oyuna Güneşliler rüzglı!"ı arkalarma 

ninrak başladılar. Açıkları vasıtasile yap
tıkarı akınlar tehlikeli olmamakla be -
raber sık sık devam ediyor. İlk tehlikeyi 

gene Güneş atlattı. Sol açıktan bir pas 
alan Beykoz merkez muhacimi çok mü
said bir vaziyette olduğu halde topu dı
şarı attı. Devrenin bitme.ı;ine yirmi da • 
kika kala Güneş sa~içi güzel bir vuruşla 
Güneşin ilk golunu kaydetti. Ve devre 
her iki tarafın karşılıklı akm1arı arasın • 
da nihayetlendi. 

İkinci devrede Beykozu daha canlı gö
rüyoruz. Üstüste hücumlar yapıyor ve 
bir netice almak azınini taşıyor. Rüzg~ • 
rm da yardımile akınları daha çok sık -
lqıyor. Gene bu akınlardan birinde Bey
koz aoliçi güzel bir vuru§la takımına bi
rinci golü kazandırdı.. Oyun daha ha -
raretli devam ediyor. Beykozlularda bir 
canlılık, Güneşte ise bu ani golün şaşkıp
Iıtı var ve bu şaşkınlık daha geçmeden 
Cibadın bir hatasından istifade ederek 
Beykozlular ikinci sayılarını da kaydet
mekte gec11anediler. GüneşUler vaziye
tin tehlikede olduğunu hissederek hü -
cumlarını sıkla§tırdılar. Bu sırada Bey -
koılular müdafaaya çekilmek hatasını 

gösterdiler. Ve bu hatalarını bir gol ye
mekle ödediler. Sağ açıktan yerinde bir 
pas alan Güneş sa~içi takımına ikinci go
lU de kazandırdı. Oyunun bitmesine 8 da
)dka var, Güneşliler hücumda, Be~ kozda 
yorgunluk !başladı. Beykoz kalesinin sı -
kışık bir anında Güneş soliçi sıkı bir §Üt 
çekti. Beykoz kalecisi plonjon ynparak 
topu tuttu, fakat top içeriden tutulduğu 
için gol sayıldı. 

Beykozlular bu haksızlığa uzun boylu 
itiraz ettiler, fakat hakemin kararı va -
ziyeti de~ştirmedi. 
Güneş: Cihad • Faruk, İbrahim, • Yu

suf, Rıza, Ömer - Salabaddin, Hakkı, Me
lih, Niyazi, Rabii. 

Bey.koz: Safa - Bahadir, Sadeddin • 
Mustafa, Kemal, Cahid - Turhan, İbra -
him, Said, Jirair, Gazanfer. 

Hakem- F€ridun Kılıç (Eyüb). 
A. Y, 

Kadıköy Stadında 
Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2 
Dün H:ı maçlarının en mühlm karşılaş -

ması Kadıköy stadında Fenerle Be§iktaş a
rasında oldu. Fenerbati nln çoktanberi sa
hada görünmey?şt, Beşlktaşm son ldnrt me
sel1!lerden sonra birkaç oyuncusundan mah
rum kalmış bulunması maça büyük bir ehem 
mlyet verdirmlştlr. Bu yüzden sahada sekiz 
bineSen fazla seyirci vardı. 

B~lkta.şlılar birinci derecedeki oyuncu -
larmdan mahrum olarak sahaya çıkmışlar
dı. Maamafih rüzg!rı arkalanon alan siyah 
beyazlılar beklenmedik şekllde bir oyun gös
terdiler. Sarı lAclverdlUer de bu vaziyette 
pek parlak bir halde deRllierdl. 12 inci dakl
kada Nazım ve on dakika sonra da Rıdvan 
birer gol yaptılar. Oynanan oyun şuuri bir 
oyun de~lldl. Her iki tarafın da sistemi bir 
silrprlzle karşılaşmamak l9ln blrblrlnl tart
mak ve oldukça da çeklngen davranma.ktı. 

(Devamı 11 fncl tayfada) 

Soyla 7 

Soıı Po.tamn tefrlkası: 

Yazan: Ziya Şakir 

Komitecilerin elebaşısı 

Sarafof henüz pek genç olduDu halde 

Evvelki gUnkU ve dUnkU 
k1sımlar1n bUIAsasi 

Bir Mart akşamı BelA.nlk Umanında 
Vadiülkebır ı.sımu bl.r vapurda bir intulk 
oluyor, atetler upurun her tarafını aa • 
rıyor, halkın hayretıe açılan gözlerı ö -
nünde vapur tamamen yamyor. 

Aradan kısa blr zaman geçince Vardar 
clhetlndek.l Gallk köprüsü berhava edlll
yor. Sonra da Osmanlı bankasının aıtın
dan müdh14 blr volkan patlıyor, ayni ııe
ce bir çok binalar bombalanıyor, uçuru -
luyor, şehir at.eşler içinde kalıyor, halk 
dehşete düşüyor, korkunç bir panik ba.J -
lıyor. Hükfunet kuvvetleri derhal faıılt -
yete geçlyorlar. Ertesi günü bir çok Bul
gar komiteetleri yakalanıyor. Bunlar kor
kunç harekeUerini inkD.r etmiyorlar. Os -
manıı bankasının karşısındaki bir Bul -
garın bakkal dükkanı içinden 8 ay ul -
raşıp tünel kazdıklarını, çıkan topralı da 
ke.se k1~ıdları lle müşteri gibi gelip bak
kal dükkanından alarak denize döktük -
lerını söylüyorlar. 

Komiteeller böylece hazırlanırlarkcn 
bir gün ~ni blr ~kllde harekete geçmek 
kararını veriyorlar. Bombalar p:ıtlıyor, 

çatışmnlar oluyor, blr ço~u hWı:ftmet kuv
vetleri tarafından öldürülüyor, bir kısnu 
da yakalanıyor. 

Bundan sonra bütün Makedonyada 
bir kaynaşma ba~öst.eriyor. Yer yer ls -
yanlar çıkıyor. Komıteeller tam te§klllt
la çalı§ıyorlnr, Bulgaristandan çeteler 
celbedlyorlar. 

(Roman devam ediyor) 
~ 

Komitecilerin kuvveti, on iki (kap
tan) kumandasında (kırkar kişilik) çe
telere taksim edilmişti. Bu çeteler; en 
son sistem kısa Manliher tüfekler, oto
matik rovolverler, en müessir bomba
lada mücehhezdi. Çete kaptanlan da; 
Papa Bugdan, Gürcin, Korşovalı Bito
gole, Torna, Misan vesaire gibi Bal
kanlnrda senelerce eşkıyalık etmiş o
lan eski çetecilerden rnürekkehdi. 

Komiteciler, kasabayı ve köyleri ba
sar basmaz derhal müslümanların si
Uhlarını toplamışlar; Bulgarlara da
ğıtmışlar; bin iki yüz kişilik bir mua
venet kuvveti çıkar:mışlardı. Nahiye 
merkezinin mühim bir kısmını yakmı§
lardı. Yanan iki yüz dükkan ve beş yüz 
ev arasında, Rumlarca çok mukaddes 
addedi1en 'bir kilise ile mükemmel bir 
de un fabrikası vardı. Telgraf müdürü, 
belediye k.atibi, iki polis, düyunu urou
miye memuru, tahrirat kAtibi, bir tel
graf çavuşu, iki tahsildar, jandarma 
mülazimi, bu mülazimin biraderi, bir 
jandarma neferi, beş asker - kasahaya 
giren çetecilere silAh kullanan - iki 
Türik kadını, baskını haber veren iki 
Türk çocuğu; bunlar da, komiteeller 
tarafından kurşuna dizilmişlerdi. 

Bütün ·bu hadiseleri ve cinayetleri i
dare eden bir tek Bulgar erkAnıharb 
zabiti idi... Adına (Boris Sarafof) de
nilen bu Bulgar zabiti; (N evrekop) ka
zasına tAbi (Liyobanoh) köyü ahaliRin
den, o kByün mekteb hocası olan (Pet
ro Sa11tlof) isminde bir adamın üçüncü 
oğlu idi. 

Petro Sarafof, oğlunu ken'di ınekte
binde okuttuktan sonra, onun zek~, ce
saret ve atılganlığını görerek SelAnik
teki akrabalarının nezdine gBnde:nniş: 
orada tahsilini lkmal ettinnek istemiş
ti. 

Boris Sarafof, derhal kendini göster-
mişti. SelAnik Bulgar mektebind.e, her 
sene aı.nı.fını birineilikle geçmi§; muhi-

komitenin hareket pbed. bClJına geçti 

tin1n nazarı dikkatini ceU>etmlfti... ~ 
rada bulunan cemaat heyeti, ileride bu 
çocuktan edilecek istüadeyi düşüne .. 
rek onu, Safyaya gönder:mişlerdi. 

Boris Sarafof, Safyada harbiye rnek· 
teıbine ginnişti. Bir taraftan bu mekte .. 
be devam ederken, diğer taraftan da, 
(Makedonya komitesi) ne intisab eyle· 
rnişti. Komite, ıbu zeki ve ateşli gence 
çok büyük alaka göstermişti. Ve nite
kim Sarafof mektebi ikmal edip de par
lak bir erkAnıharb zabiti olarak hayata 
atılır atılmaz, komite derhal onu resmt 
vazifeden çekmiş; kendi idare heyeti R• 

ra.c;ına yerle~tirmişti. 

Sarafof, burada derhal kudret \'e li· 
yakatini göstermÜj; henüz pek genç ol• 
duğu halde, komite erkanı arasında te
mayüz etmişti. Ve aradan çok geçme
den; komitenin hareket şubesinin başı· 
na geçmişti. 

Sarafof, ateşH bir ruha malikti. Son 
derecede maceraperestti. .. Bir taraftan 
Makedenyayı kan ve ateşe boğacak çe· 
teler teşkil eder, korkunç hileler tertib 
ey1erken; diğer taraftan da vaktini coş· 
kun bir sefahat içinde geçirirdi. 

Gençti. Güzeldi. GürbUz bir vücuda, 
çelik gibi adaJelere malikdf. Onun için 
Sofyanın çapkın kadınlan daima Sara
fofun peşinde gezerler; onu daima çıl· 
gınca zevklere sUrUklerlerdi. 

Tabitdir ki bu hayat bedava temin e .. 
dilemiyordu. Sarafof, 'komite tarafın .. 
dan kendisine verilen bol paraların bir 
kısmını bu şekildeki eğlencelerine sarl 
ediyordu ... Onun bu israfları, komite• 
nin a~ başlı eııkanınm gözlerine bab
yurdu. Fakat, az zaman zarfında mev
kiini son derecede tahkim etmiş olan 
Sarafofun ~orkusundan, hiç k imse ses 
çıkaramıyordu. 

Sarafof, en idealist, en cesur, en per~ 
vasız adamlan etrafına toplamıştı. Ze
kasile, idaresile, bunlara temin ettiği 
menfaatlerlc, hepsinin kalblerini, ken· 
di varlığına bağlamıştı. 

Bunlardan teşkil ettiği yirm1~er otu
zar kişilik çeteler Makedonyanın Rum 
v~ İslam köylerine baskınlar yapmıya 
başlam~. Bu çeteler, Sarafoftan al· 
dıkları direktif mucibince bir taraftan 
bu köyleri kınp ogeç)riyorlar; diğer ta· 
raftan da Makedonya komitesinin teş
kilatını kuvvetlendiriyorlardı. 

Makedonya komitesi, kısa bir gnye ta~ 
ki'b ediyordu: - Makedonyada, ve hat
ttı bütün Rumelide emniyet ve asay1şl 
altüst etmek .. yer, yer ihtil~ller vuku
a getim:ıPk .. ortalığı velveleye vermek.. 
ondan sonra da; cRumelide Müslüman· 
lar Hır~tiyanlan imha ediyorlar.:~ diye 
feryad ederek; Avrupa siyaset merkez· 
lerine heyecan veımek; ve nihayet Ma· 
kedonyanın ~nuhtarlyetini temin ey1e· 
rnek ... 

Sıırafof, komitenin bu gayesine hiz· 
met etmişti. Ve büyük muvaffakiyeller 
göstennişti. SelAnik limanında Mesajeri 
Maritim kumpanyasının yakılması; az 
bir zaman sonra, koca Sel~nik şehrinin 
bomba hileurolan altında altüst olma ; 
ve nihayet (Korşova) nahiyesine yapı· 
lan baskınla orada muvakkat bir hüku
met kurulması .. bUtün bunlar Sarafof 
tarafından düşünülmüş, ve muvaffak!· 
yetle tatbik edilmi§ti. 

(Arkası var) 
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mmn: .. :mınnn Çeviren: Faik Beremen 
Hakkımda, herkes nP- düşünürse düşün· ketleri beni cezbediyordu. Gözlerimi ona 

sün! Benim, Kont Ogaref Cerkanofla ev· çevirmed~im halde om~ görür gibi olur
lenmcğe karar verdiğım zaman düşündü- dum sanki.. ve o evimizden gidince etra
ğüm yegane §ey, onun asaleti ve ünvanı, fımda bir bo~luk duyardım. Bu işden bir 
kabank serveti idi. Zaten son günlerde tehlike çıkaca~ sezince so~ bir ta· 
benim vaziyetim çok fena idi.. genç, gü- vır takınmala başladım. Fakat bu mn
zel ve :mağrurdum; isted~.m de. eğlence, nevralar yavq yavq beni yoruyordu. 
lüks ve zevkten başka bir teY deli].d:.. Bu Artık o geldikçe göriinmüyorduın. O za
düşüncelerin tesirile, yirmi yaşmda ol- man Y:u çağı.nyoı:, atlan hazırlama
duğum halde altmı1 yaşındaki kocamı.. sını söylüyor ve yola diizülüyorduk. 
aşksız fakat istekle kabul eWm. Atı biraz koşturduktan sonra içime .bir 

Altı aylık bir seyahatten sonra konlun hüzün çöker; hayvanı durdmur, gezinir· 
Brötanyada bulunan malikliıelerinden dim. Yuşka geçirdiğim bUhranı anlıyor
birine yerleştik. Kocam, bir asilzadeye muydu bilmem! Fakat efendisinin kansı 
yaraşacak tarzda, fakat daima aradaki olduğum için kat'iyen bi!' imada bulun
yaş farkını gözönünde tutarak bana hay- mazdı. 

ranlıkla karışık bir ;iefkat gösteriyordu.. Kontun birkaç gün süren mutad seya
mağrur olduğu için benden şübbclenmi- hatlerinden birinde idi. Bir akşam, ma
yor; ve yaşı dolayısile de her gitü~ sarnın üzerinde ya.zısmı t.anıma~m bir 
yere benimle beraber gelemiyordu. Bii- zarf buldum. Hatınma bir tek isim geldi; 
tün harekatımda beni serbest bırakınıştı Furen_ muhakkak bu mektub ondandı. 
amma bu serbestli~ suiisümal etmiyor- Mektubda, ertesi günü şafakla bera
dum. Gençliğimin bütün hararetile at ber, beni ormanm en kuytu bir kö~esine 
merakına tutulmuı; ve uzun uzun, atların çağınyordu . Fakat bu çağırışta ricadan 
üstünde ormanlıklarda dolaşıyordum. ziyade bir emir edası vardı. Kendi Iten-

ki bir an tered<iüd ettim. Mukavemetinin 
beni çıldırttı~ı hissedince evvell aAır 
a~ır, sonra hızla dön~p elile müteesslra
ne bir Işaret yaptı. 

Tekrar yola doğrulduın; beni randevu 
yerine götürecek dar yola geldiğim za
man bir yayanın bana do~ru ilerlediAlni 
gördüm. Yaklaşınca bunun Furen değil, 
Yuşk:a oldutunu hayreU2 seçtim. Hiddet
ten ne yaptı~mı bilmez bir halde atı üs
tüne sürdüm; fakat hemen yularları ya
kaladı ve hayvanı durdurttu. 

Gözlerim dönmü~ bir halde idi; kamçı
mı kaldırıp bütün kızgınlığınıla suratı

nın ortasına indirdim. Yüzünü kaldırdı; 
ve kımıldamaksızın öylece bantı. Bense 
mütemadiyen kamçıyı rasgel~ yüzüne, 
gözüne, omuzlarına indiriyordum. Du
dakları kısılmıştı; titremeden, ve kımıl
damndan karşımda dw·uyordu .. 

Bir aralık kan fışkıran yüzündeki ma
vi gözlerini bana dikti. Bu bakışlarında öy 
le müşfik bir sitem, öyle derin bir mer
hamet ifadesi gördüm ki birden yüreğim 
burkuldu; bu vahşi ve hunhar hareke
timden dehşet duyarak atınu döndürüp 
kaçtım. 

Bu gezintilerde bana kontun Uk.ranya- dime eBu adam deli galibab dedım ve 
dan beraberinde getirdi;ti esmer yüzlü, kahkahalarla güldüm. Bu bakareti haz· 
mavi gözlü ve oldukça çirkin bir adam medemiyerek Isyan ediyordum. Bununla 
refakat ederdi. Bunun adı Yuşka idi. Ev- beraber ertesi günü ~afakla beraber atı· Şatoya gelip odama kapandı~ım zaman 
de bulunan hizmetçiler Yuşkaya tek ke- mı hazırlamalarını söyledim. !8atlerce ağladım. Kafamda ne randevu 
lime fransızca öğretemedikleri için ona Lfıkin avluda Yuşkayı iki atı hazırla- ve ne de süvari zabiti vardı. Gördüğüm 
sadece Mujik diyorlardı. Temiz ve tiran- mış görünce bir tuhaf oldum; sıkıldı!Tl ve düşündüğüm yegane şey, kanlı yüzüıt 
dar, muti ve sessizdi; Yuşka, bir hayvan adetA .. sinirli sinirli: sonsuz bir şefkatle dolu mavi gözleri idi.. 
sadakatile efendisine bağlılık gösteren - Yalnız gideceğim, dedım, bug:ln .sc- aklımda yalnız o vardı. Bir yumrukla be-
takımdandı.. ni götürmiyeceğim.. ni yere serrnek kulretinde bulunduğu 

Yola Ç1ktığımız zaman daima, beş adım Bu sÖZÜlDÜ anlamadı; veya anlama- halde sırf efendisinin şerefilli muhafaza 
arkadan beni takib eder, ne bir adım ge- maz.lıktan geldi. Beni bindirdikten son- için, bir kadının kırbaç darbelerine yü· 
ri ve ne de bir adım ileri giderdi.. Yüzü- ra o da kendi atının üstüne atladı. Hiz- zünü hedef tutan bu adamı unutamıyor
ne bakmadan ve bir söz söylemeden, sa- metçilere karşı gülünç bir vaziyete düş- dum. 
dece işarctle ona emir verirdim.. memek için sesimi çıkarmadım. Fakat Gece olunca, hizmetçilerio yattığı ta-

Kont kalabalığı ve toplantıları sever· ormana girer girmez Yuşkaya dönerek van arasına çıktım. Mujikin yattı~ı kö-
di. Komşu şato sahib!erile, bize yakın olan kamçı ile şatoyu gösterdim ve: ~eye giderek ondan, anlnşıima7. sözlerle 
karargahm zabitlerini sık sık davet eder- - Git! dedim. özür diledim. Vakıa, doktor Yuşknnın 

dik. Erkeklerin aşağı yukan hepsi bana Emrime itaatsizlik edildiğini görme- yaralarını iyi etmişti. 1lk kamçının açtı-
kur yaparlardı. Bazan onların içinde ho- rnek için atımı dörtnala kaldırıp uzak- ğı yaradan başka diğer yaraların hepsi 
§Uma gidenler çok olurdu. Ukin, koca- laşt.ım. Fakat epeyce bir fasıla ile arkam- kapanmıştı. Fakat biliyordum ki ilk 
mm sakin ve itimadkar bakı~ları karşı- dan Yuşkanın gelmekte olduğunu sezi- kamçının bu yüzde açtığı yara ile caima 
smda çabucak kendime gelirdim. yordurn. Birdenbire dönüp keskin bir karşılaşmağa mahkfundum. 

Bize gelenlerden birisi pek hoşuma sesle: Ondan sonra ne vakit sinirlerim ay:ık-
gitmeğe başlayınca içime bir korku dol· - Defol! diye bağırdım. lansa ve hiddetten köpürsem çok Iakırdı 
du. Bu bir süvari zabiti ldL Belki diğer- Öyle bir sarardı ve koyu mavi gözle- söylemesini sevmiyen Mujik gülümsiye-
lerinden çirkin ve alımsızdı. Fakat htU"c- rinde öyle bir ıztırab vaziyetim gördüm, rek şehadet parmağını kaldırıyor, ve a-

Herif çok hızlı yürüyordu. Torik 
kendi adımlannı onun ezgisine uydur-

makta güçlük çek 
miyor idi ise de, 
Takvor daha ilk 
ağızda solumağlı 
başlamıştı. 

SON POSTANIN 
EDEI?l QOt'\AN\ 
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Birinclteşrin 3 

1 Devlet Demiryolları ve limani r1 işletmesi Um um idaresi. ilaniaraJ 

Muhammen bedeli ve isimleri qa~ıda yazılı 2 grup yol malzemesi 10/11/935 
Per§GDlbe giinil aaat 15,80 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuın ile Ankarada 
idare binasında satm alınacaktır. 

Bu ip girmek istiyenlerin teklif edUecek malın hizalarında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etti~ vesikaları ve tekliDerini ayni gün saat 14,30 a 

kadar her grup için ayn zarf halinde Komisyon Rei.sliAlne vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı.eme Dairesinden, Haydarpapda 

tesellü.m ve sevk 1efli~den daJıtılmalı. tadır. (6807) 
Muvakkat Grup İsim Muhammen 
Teminat 

Lira 

1 Küçük yol malzemesi 
2 Bulonlar (Yerli 

(Ecnebi malı çift 

Bedel 
Lira 

3U'74.90 
49.317.M 
19.900.06 

2.570.60 
3.698.81 
1.492.GO 

Bütün 
Ağrılan 

Geçirir. 

İzmir Ticaret ve Zahire Borsasından : 
Borsamızın n.hire ve hububat analiz işleri için aylık en az 90 DokaaD. Ura 

ücretle bir kimyager alınacaktır. 1stek1ilerin vesika!arile Borsa idaresine müra

caatları. c699h 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcabında gitnde 3 kqe alınabilir. -

ğır ağır yüzünü ikiye ayırmış olan yara
ya uzatıyor. İşte o zaman hiddetim daAı

lıyor ve onun gibi sakin ve yumuşak bir 
tavır takınıyoruın. 

Yuşka on aydır bana, yüzündeki yara

yı göstermedi .. 

I'ARINid ~: 

Aşk bu mu? ... 
Yazan: Kadircan Ktıfb 

tevdi olunmasile, aklı aıra, ehemmiye
ti artmıştı. Toriğe adeta yüksekten ba· 
karak sordu: 

- Adın nerur deorlar. 
Ermeninin birdenbire değişen tav

nna fena halde içeriiyen Torik fU ten 
cevabı verdi: 

- Elinin körü! Zorman köşeyi 
döndü.. bir tü· 
tüncü dükkanı-
nın önünde du- geldi ki, şahidsiz şu- Aıkvamın müzake-
rup, aldığı puro- hutsuz her ikimizi relerini takibe gel-

Bu ufacık tekdir bile, Takvonı yola 
getirrneğe kafi geldi. O saat yelkenleri 
suya indirdi. 

lardan bir tanesi· de tepelesin deyi. dim. 
ni yaktı, gene yoluna devam etti. - Hayır. Y anılı- - Bu adamlan 

. Arkasına hiç dönüp bakmadan gidi· yorsun. Hiç te bir tanıyor musunuz? 

- Beyzadem· Usul öyle imi~ deyt 
sorooru.m. Bay komiser emir etmiştir. 

- İşte, bildiğin gibi söyle: Necmi. 

yordu. Demek ki takib olunduğundan şey çakmadı. Onun Ad.amcağız, süt 
asla şübhelerunemişti. Torik, içinden: burada başka bir dökm~ bir çift ke- Takvor bu cevabı aynen 
cı:Oooh! Ala! diyorCJu. Hele, hiçbir hA- dalgası olacak. di gibi duran Torik etti. Komiser tekrar sordu: 
dise çıkmadan, tenha bir yere gelebil- Takvor başka mü- Necmi ile Takvorun - Hangi milletten? 
se!k.!• talea beyan etmedi. yüzlerine, halA yan- _ Tür'ktür. 

Soy adım Torik. 
tercüme 

Bir aralık bir polis noktasının önü- Yüreğine adamakıl- makta olan gözleri· İ - sviçre toprağında i§i ne? 
ne geldiler. Takvor, Toriğin kolunu lı korku girmiş, ba- ni uğuştura u~uştu· - Gezmeğe gelmiştz. 
hızla dürtüp: caklannın, kolları- ra, iğreniyormuş gi-

b b d il - Beraber misini1:? 
- Haydi, zo! dedi. Yakalattır kera· nın hüküm yerleri i ir e a · e baka-

• k k: -~ tayı! esik kesik o1mağa ra · 
Torik aldırmadı. Takvor da onun başlamıştı. Toriğe - Hayır! dedi; - Bu z.ate tecavilzünü~ün sebebi? 

gailet ettiğine zahib olarak ses çıkar· gelince, o, için için bunl8,n.n ikisi de be- - Birine benzetmişiz. 
madı, geçtiler. seviniyordu. nim muhitimden -Kime? 

Bernin orta yerinde bir belediye Biraz daha gitti- değildir. Kendileri.. Takvor ezilip büzüliyordu: 
bahçesi, bu bahçenin içinde de, İsviç· ler; herif, iki tarafı ni tanımamakla -Nasıl ağnattırayim! Mesele uzun-
relilerin uğur denedikleri birkaç ayıyı ağaçlı dar yollardan müftehirim! dur .. başınızı ağndır deyi korkanm.· 
barm~ıran bir çukur v.ard~r. !birine saptı. Ve buraya saptıktan son-ı Deme~e bera~r bacaklannm olan-ı l_{omiser bu sefer de Toriğe teveccüh _ Şunun açıkçasını söyleyin: Ceml-

Herıf bu bahçeden ıçerıye daldı.. o radır ki, peşi sır.a pıtırpıtır ayak ses - ca hızı ile kaçmaga başladı. et~ı: yeti akvamdaki yabancı mürabbaslar-
çukura doğru yürüdiL leri duydu. Hızla arkasına döndü. Ve Lakin uzağa gidemedi· Herilin fer- -Siz kimsiniz? dan biri sandınız .. değil mi? 

Heniiz sabah, ve vakit erken olduğu dönmesile, Toriğin avuçla biberi sura· yadlanna :i1d birden yetişm~, Tori.k afal afal bakıp ağız açmadı. _ Yok. Asla! Bizim, Milletler kum· 
cihetle bahçe tenha idi. Hergün, saat tma savurması bir oldu. şu-bheli bir adamın oradan strr'atle u- Takvor müdahale etti. Çetrefil fran- panyası ilen ne işimiz var? 
ondan itibaren bura:;ı dolduran jrj}i Bir feryad koptu.. müteakiben ya- za'kJaşmakta olduğunu görünce yaka- sızca!ile: - Her halde ben bu hareketinizi 
ufaklı çocuklarla dadılan, gün~len- bancı bir lisanda bir alay küfür! sına yap~tı. - Pardon, müsü komiser.· dedi; ar- şüpheli görüyorum. lkinizi de tevkif 
rneğe gelen ihtiyar mütekaidler, dul Acı acı yanmalda olan gözler~ mec- Biraz sonra, o mahallenin polis ka- kadaşım osmanlıcadan 1-,,,..,,. dil bil- w ~ edeceğim. 
kadınlar, avare gençler, aşık çiftleri bu ren sımsıkı kapalı tutan zavallı adam- Takolunda Torikle Takvor ye bunların 

t 
- ·· w b" d bl mez.. Takvor ileriye doğru atıldı: 

ve avılara yiyecek atmaktan zevk du- cağız, bir yandan, her fecyadını küfürle ecavuzun~ ugrıyan ıçare a am r _ o halde giz tercümanlık edin. so-
yan hayvan dostlan sıra sıra peykele· ba~lıyarak: cPolis!,. diye haYkırıyor, bir araya gelmiş bulunuyorlardı. run bakalım, adı nedir? - Amaıli müsil komiser, etme! Tak 

Komi öne heritin ifad ini ldı ciahanının dibini öpeyim_ 
;rin üstlerini daha işgal etmemişlerdL yandan da elindeki kalın hastonu rast- ser, e es a : _ Ben biloorum: Necmi derler. 

Takvor usulcacık Torlğin kulağına gele havada savuruyordu. - İmıiniz? Komlser hiç istifini bozmadı. Masa· 
fısladı: Yüzü rnü.tea.rrız:lardan yana iyice dö· - Olaf Enson.. - Usulen suallerimi kendisine tek· sının üzerinde duran zile bastı. İçeriye 

_ Köpoğlusu, enksesinden geldiği- nilktü. Torik dikkatle baktı.. baktı. Son- - Nerel1sinlz! rarlamanız lAzımdır. giren memura her ikisini de işaret &-

mizi farketti, maksuzdan bu.raa saptı.· ra birdenbire Takvora dönerek: - İsveçin payitahtı İsto1dıolmdan. - Afedaıwinf.L İktiza ise öyla ede- derek: 
_ 7.annetmem. _ Tüh. Allah belim vers:hıl o değil· - Mesie~! yim... - Al, götürl emrini verdi· 
_ Öyledir. Kaspannek tehna yere UÜf, uıanı · - Guatil muhabiri Cemiyet! w.nifestntn kıendisine · · "(Arkası var) 



3 Birincit.eşriD SON POSTA 

1 Abdülhamid devrinde bir aşk macerasi : 56 

Yazan: A. ~ 

Kır ı madalyanın 
A 

manası· 
Hürriyetimi iade ederken de bana 

bir emniyetsizlik gösterilmiş; hayatım
dan fazla sevdiğim şerefli askerlik 
rnesleği ile alakarn kesilmişti. Hiç şüp
hesiz ki srkadaşlanm arasmda fazla 
sevgi ve teveccühe mazhar olarak, et
rafıma bir tarafdar kütlesi toplanmak 

Eğer bu düşüncem, sizin de yardım 
ve delaletinizle en küçük bir tesir hu
sule getirirse; Marelinde kazand1ğım 
muvaffakiyetten daha büyük bir gurur 
ve iftihar hissedeceğim. 

Hünnetle ellerinizden öperlın, efen

huzura çıkınağa mecbur olmuş.. mek
tub ile kınk rnadalyayı, Abdülhamidin 
yazı masası üzerine koyarak: 

- Efendimiz!.. Paketten, bunlar çık
tı. 

dim. 
ihtimalinden endişe edilmişti. Demek Snbık &üvari yüzbaşısı 

Diyerek, geri çekilmişti. 

Abdülhamid, mektubu büyük bir 
dikkatle gözden geç~ti. Ve, bitir -
dikten sonra da, başını pencereden ta -
rafa çevirmiş .. bir kaç dakika, derin de
rin düşündükten sonra: 

ki, ben daha hrua şüphe altında yaşı - Zeki 
yan .. yeni yeni iftiralara maruz kalma- Mektubu okuyan heyet erkanı, bir-
'sı her dakika muhtemel bult.Ulan bir birlerinin yüzlerine ·baka kalmışlardı. 
adamdım. Sarayda, Arif ağa gibi bir Ve, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. 
düşmanım .. düşman değilse de bir ra- Şimdiye .adar sarayda, böyle bir ha
kibirn bulundukça, artık Osmanlı ülke- dise geçmemişti. Acaba bu mektub lle 
sinin hududlan içinde tahat ve huzur kırık madalya sultan Hamide gösteril
içintle yaşıyamazdım. diği zaman onun üzerinde ne tesir bu-

- Yaaa!. .• 

Demişti. 

Buna binaen; dilşündüm, taşınd.un. sule getirecekti?. 
Kararımı verdim... Zatışahanenin Heyet erkanı, kim bilir daha ne ka
'bahşettikleri hürriyetten istifade ede- dar düşünecekler; ne helecanlı dakika
rek, (Berut)a geldim. Fedakar nişan- lar geçireceklerdi... Bereket vrsin ki; 
lım ile Mardinde izdivac etmiş; tabii- odanın kapısı açılmış, içeriye baş mü

İsmet bey, o anda büyük bir fırtına
nın kopacağına hükrnetmişti. Fakat 
Abdülharnid, yazıhanesinin gozunu 
çekmiş.. aldığı beyaz bir zarf içine, o 
kırık altın rnadalyayı yerleştirrnlş .. 
sonra, ağır ağır ayağa kalkarak küçük 

dir ki onu da beraber getirmiştim ..• Be- sahib Cevher ağa girmişti. 
ruta gelir gelmez kararum tatbik et - - Efendimiz, Mısırdan gelen paketin 
tim. Mahza, hakettiğim saadetimi kur- muhteviyatını merak buyuruyorlar. 

bir kasaya doğru ilerlemiş.. dalgm ve 
düşüneeli bir halde kasayı açarak elin
deki zarfı, kasanın küçük gözlerinden 
birine koymuş.. tekrar, sessizce kasayı 
ki1idlemişti. tarmak, o kadar sevdiğim refikarnla ra- Acele, haber bekliyorlar. 

hat ve sükun içinde yaşamak için, Demişti. 
derhal Mısıra geçtim. Sultan Hamid, bi!r işi kime sipariş 

Bu hareketim, zatışAhanenin bana etmişse, neticeyi onun arzetrnesi, adet-

25/temmuz/ 1938 
V aniköy 

balışettiği hürriyeU suiistilnal etmek ti. Onun için esvabçı başı İsmet bey s o N 
gibi te1akki edilebilir. Fakat zatışaha- ============================= 

A. R. 

nenin bana gösterdiği emniyetsizliğe, 
ayni şekilde rnukabele etmek zarureti 
de bana hak verdirebilir. 

ihtimal ki zatışfıhane, Mısıra hareke
timi duyduklan zaman endişe etmiş
lerdir. Ve belki de daha hala bu endi
şe içindedir. Fakat kendılerine teminat 
veriyorum ki; ihtiyar ve hasta pederim 
ile, refikarn Leylarun ailesi iz'ac edil -
medikce, benden en küçük bfr zarar 
gelrnek ihtimali rnevcud değildir. Fa
kat.. gene Arif ağa1ann ve saray casus
lannın sözlerine uyulup da bir tak1m 
münase'betsiz ah zu!hur ederse, iO 
zaman zatışahfme Yezidi isyanmdan 
daha büyük hAdisata intizar etmelidir. 
Çünkü Mardinden Beruta hareket e
derken, tarafıından pek esaslı tedbir -
ler ittihaz edilmiştir. 

Gelelim altın ma dal yaya... Çok iyi 
biliyorum ki, zatışahane bu madalyayı, 
(nefsi hümayun)lanna büyük hizmet
lerde bulunan1ara ihsan buyururlar ... 
Ben ise, (nefsi hümayun)a değil; mern-
leketime hizmet etmek.. bir isyan zu
huru ile binlerCE masumun beyhude 
yere dökillecek kanlarının önüne geç
rnek için, vicdan ve mesl~ vazifemi 
ifa ettim. Buna binaen, zatışahanenin 
ihsan huyurduklan madalya ile, yaptı
ğım hizmet arasında hiç bir rnünasebet 
göremedim. Bunun için de o madalyayı 
bir dakika bile göğsüme takınayı ak
lımdan geçirmedim. 

Bu madalyayı, zatışahaneye iade edi
yorum. Fakat tam olarak göndermiyo
rum... ;Niçin? diyeceksiniz. Sebebini, 
kısaca izah edeyim. 

Bu madalya, bir kahramanlığa mü -
k&.fat olarak verilmi~tir. Fakat, veri -
len adam tarafından red ve iade edil
miştir. İyi biliyorum ki, bu mada1yayı 
aynen iade etseydim, yarın mutlaka 
bir saray hafiyesine, bir dalkavuğa, se
fil bir rlyakara ihsan edilecekti. 

. Madalyaya acıdırn. Hiç olmazsa, kısa 
bır müddet için olsun, benim şahsiye
time karışmış olan bu madalyanın, ya
nn sefil ve liyakatsiz bir göğüste par -
lamasma kıyamadım. Onun için bu al
tın madalyayı iki parçaya ayırdım. Ve 
size yolladım. 

. Paşa hattetleril.. Bu mektubumla, 
sıze vicdanı bir vazife tahmil ediyo -
rum ... Plevneoo gösterdiğiniz askerce 
kahramanlığı, çimdl de meden! bir ce
sa~t halinde ibraz ediniz. Ve gönder
digım kınk madaly ile şu mektubu, 
bizzat, zatışihAneye gösteriniz ••• Belld 
kendilerinde bir inUba lıusule gelir .. 
ve belki de, masumlan kurban eden 
saray entrikailannm biraz olsun önüne 
geçilir. 

• 

lnhisar ar u. Müdürlüğünden : 
I - İzmir - Bornova banliyö §imendifer hattı üzerindeki Çığılı istasyonundan 

idareınizin Çamaltı tuzlasına şartname ve projesi mucibince yapılacak su 
isalesi anıeliyesi kapalı zar.f usulü ile eksiltıneye konmuştur. 

II - Ke§Ü bedeli 20325 lira 13 kuruş ve rnuvakkat teminatı 1524.39 liradır. 
III - Eksiitme 14/X/938 tarihine rnstlıyan cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Lcvazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 102 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar umum mü

dürlüğü levazırn ve mübayaat §Ubesile Ankara ve İzmir bnşmüdürlü~den 
alına bilir. 

V- Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaikini bilhassa 
on bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyetıc yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar in~at şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet ve eksiltıneye i§tirak vesikası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kan\lJlf vesaik ile 5 inci maddede yazılı in~at 

§Ubemizden alınacak eksiltıneye iştırak vesikası ve muvnkkat güvenme parası 
makbuz veya banka tem\nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının ek
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6893) 

I - Şi~eli içkilerin ambalajında kullanılmak üzere şartnamelerine ekli lJste _ 
lerde eb'ad ve mikdan yazılı 4572.63 metre mikabı kesilıni§ sandıklık tahta 

16/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye 
onrnu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher metre mikabı 36.30 lira hesalıile 165986 lira 47 
kuruş ve muvnkkat teminatı 9549.32 liradır. 
lll- Pazarlık 10/10/938 tarihine rnstlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

levazım ve mübayaat §Ubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levaıım ve milba
yaat şube.sile Ankara ve İzmi.r ba§müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte muvnkkat teminat pa
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6732ı. 

Kadaköy Vakifiar Direktörlüğü ll nları 
Aksrat : 
Se m tl 

KadıkOy 

• 
Bog-azJçl 

Mahallesi 

Osmanag-a 

• 
Basanpaşa 
ÇengelkOy 

Sokagı No. 

-Misakı mflll 67 

• 59 
Çam tısttk 
Bek4rdere-

84 
20 

Cinsi 

. 
Ev 

• 
• 

Teknik okulu giriş imtihanları 

aylık kirası 

L. K. -4 

lO 
7 

-

1 - Teknik okulu girlJ imtihanları lS/10/938 Çarp.mba günü İstanbul 'Oru 
mtesi Fen fakültesi konferans salonunda yazılı olarak yapılacaktır. ve~ 

2 - İmtihan tam saat onda başlıyacsktır. Kaydolanlann san karnelerile ni
hayet saat dokuz buçu~a kadar gelmiş olmaları lAzımdır. 

3 - 938-939 ders yılı tedrisatına 17/Birinclteşıin/1938 Pazartesi afınü bqla -
nacaktır. .(6925) 

17 Ey ôl tarihli 
bilmecem · z e azana r 

J 7 EylUl tarihli bilmecemizde ka -
zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli küçük okuyucuları
mıZin Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra bediyelerini bizzat idare -
hanemizden almalan lazımdır. Taşra 
okuyuculanmızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
Kumkapı orta mekteb sınıf 8 den 107 Ad

nan Çöne. 

Bir Cangel kitabi 
tl'sküdar ltıncı orta mekteb talebesin -

den Snllha Kılıçtakan. 
MUHTIRA DEF'TERİ 

(Son Posta markalı> 
İstanbul pıvanyolu CebecUer sokak No. 6 

da Enver, İstanbul Arnavudköy birinci cad
de No. 90 da Şake, Mnlatya memleket has
tanesi .scrtablbl oııı.u Yılmaz, Diyarbakır 
kolordu 2 nc.l şube müdürü albay İsmall 
Hattı tızı Şükran, İstanbul ~antaşı Gfizel 
bahçe .sokak No. 20 de Selma, Blinyan men
sueat fnbrikwnnda Yuauf usta oıtlu !zzet. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta. hatırall) 

Malatya askerlik şube retsl o~lu salAlıad
din Sinan, İstanbul Alemdar caddesi No. 25 
de Nfizhet Suna, İstanbul sı ncı Uk okul sı
nıf 4 de Fevz1ye, Galato. Mumhane Knsablar 
sokakta Bnltazar, Zonguldak orta okul .sınıf 
2-B de 698 Hadl, istanbul Vefa erkek llsc-
sinden 225 Musa. , 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(SOn Posta hatıralı) 
İstanbul kız orta okulunda S25 Mürvet, 

istanbul erkek llsesinden 803 Nlhad, İstan
bul ca~alo~lu HlmayeleUal sokak No. ı de 
AU, istantul Vefa erkek llststnden 848 Cev-
det, Fatıh orta okul 345 Fe'hml. • 

DİŞ FlRÇASI 
(Son Posta hatıralı} 

İstanbul bölge san'at okulundan 225 Yaşar, 
Antalya lise 5/A dan 692 Sakıb, İstanbul Fa
tıh 11 nci okuldan 210 Rifat, Mu~la asker
lik §Ubest reisi o~lu Orhan Kuter, İstanbul 
Vefa erkek Usesinden 4S3 Muammer, 

DİŞ MACUNU 
Sıvas Paşabey mahallesi eski Mahkeme 

sokak No. 83 de Bıdkı, l..tanbul kız llsesi sı
nıf g da 1060 Muzatrer, İstanbul blrlnc1 okul 
sınıf 5-A da 49 Azmi KfunU, Payns gümrük 
memurlarından Esad kızı Buna, İstanbul 
Haydarpaşa llsesinden 1715 Hüsnü. 

ALOMİNYOM BARDAK 
<SOn Posta hatıralı} 

İstanbul Göztepe Kayı.şda~ caddesi No. 
125 de H. Levent, İstanbul Mlmarstnan Ke
Qeeiler caddesi No. 163 de Coşkun, istanbul 
Eyü'b ilk okul 4-C de 759 Bedla, İstanbul Ve
fa erkek llsesinden 791 Faruk, İstanbul Ca
~al~h.ı Nuruo.sma~lye caddesi No. 58 de 
Mehmed. 

KOKULU SABUN 
İstanbul BabıA.ll cadde31 No. 13 de Aziz 

Aker, İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 1-A da 
Ülker, İstanbul kız llsesinden 1413 Türknn, 
istanbul Davudpaşa Sancaktar Hasan sokak 
No. 3 de Güngör, İstanbul Hayriye listsin
den 795 Orhan. 

ALBtiM 
(Son Posta hatıralı} 

Denizli ııse amıf 5-A da 1573 Ahmed Şer
med, El~zı~ Yıldız tltab ve gazete bayll Hüs
nü Taner o~lu FerJd Taner, İstanbul Emtr
gAn orta okulu Blnıf 3-A da Bülend Varol, 
Adana eski Hamam mahallesi 68 numaralı 
evde İbrahim Tufan, İstanbul Vefa llsesin
den 386 Kadri, İstanbul Fatıh Kıztll§ı Kızta
ııı apar.tımanmda Ayten. 

BOYA KALEMi 
Kuşadası kunduracı Emtn oilu M. All, is

tanbul erkek llsesi .sınıf 3-B de 630 Orhan, 
Zonguldak seyyar tahakkuk memuru Niyazi 
otıu cevad, Sultanahmed Akbıyı.k caddesi 
No. 25 de MuallA, İstanbul erkek llsesi 5-D 
d.e 724 All TürkAy. 

AYNA 
<SOn Posta hatıralı) 

İstanbul Erenköy 4 ünctı fik okuldaı. 221 
Melek, istanbul Beylerbeyt Yalılar eaddcst 
No. 78 de Turan, İstanbul ikinci Ilk okuldan 
tl8 Şahin, istanbul Samatya Alaçitakan No. 
17 de Dısan. 

KİT AB 
Malatya posta aeyyar memuru Nnmıi kızı 

Nesrtn, Kartal beledi,.e mühendlsl Tahir kızı 
Perlhan, Erenköy Altıntarla Ho§ sokak No. 
15 de fuya, KUt.s orta okul sınıf 8 de 
143 numaralı İbrahim Akın, oac -
anteb lise 6-B de 860 Halb Erd(){tan, Kır • 
aehlr ahhat odacl$1 o~lu Hayatı Özdemir, is
tanbul erkek 11ıle.!J1 1815 Sez&l, Tulı:ad muha
Mbe mildilrtı otlu Sadrl Aktilrk, istanbul 
Üsktıdar blrlncı orta okuldan 4M Seyfi, is
tanbul blrlnc1 okuldan 604 Bekir. 

RESIMLt EI.Jşt MODELİ 
istanbul Knbatq erkek l.l.ae3lnden 467 Mu

hlddin, istanbul Vantlı:öy caddesi No. 86 da 
Meltha, Bursa bölge sruı'at okulunda 482 Klı-

' :lıtn111ı c..h~ b; Un , 3 129 

Resan, Samsun Ncclbbey caddesi No. 5 do 
Feridun, Bayburd malmüdürü Cemll ofthi 
HulOsl, Antalya nafıa başkô.tlbl Nevzad o~
lu Vedad, Tekirdn~İ polls memuru Mehmed 
o~lu Kemal Aslan, Yozgad müddciumı.unf 
oıtıu Ecmel, Bolu tapu müdlirü kw Nurhan, 
Kadıköy blrlnci orta okul sınıf 2 de Sacld. 
Çorlu İstasyon caddesi berber Abdullah ot
lu Fund, İstanbul Nuruosmantye Selvilirnes
cid sokak No. 4 de SüheylA, İstanbul Beşit
ta.ş Nüzhetıye caddesi No. 97 de Scniyc, Ga
zlanteb Akyol sokak No. 37 de Hnyrl. 

KART 
Llee jandarma birliğinde Enver, İstanbul 

17 ncı okuldan 71 Mehmed, Bakırköy Osma· 
niye köyü Aksu caddesi No. 8 de Salfthaddln. 
İstanbul Beylerbeyi ilk okulundan 149 Jale, 
Balıkesir lise s.ınıf 5 de 33 Tahsin Güleç, 
Mu~a da~ alnyı ı ncı bölük komutanı kW 
Özden, İstanbul Mahmudpaşa Bezeller so
kak No. 27 de Esad, Eskl~chlr HO§lludlye Stil
men sokak No. 10 da Necdet, Edirne Osman
lı Bankasında M. Sinan Yalçıner kızı Şük _. 
rliye, Gebze 1nhlsarlar muhakemat memu
ru Rıza o~lu Kemal, Afyon nafıa mnklnlstı 
Turgud kızı Bcyhan, Ellizı~ Atatürk okulu. 
sınıf 5 de 343 numaralı Perlhan Öktem, E
senkent istasyon makascısının o~u Kemal' 
Orhan, Malatya Hüseyinbey caddesi kültill 
dlrektörlü~ü karşısmda No. 80 de Mebruke, 
Samsun Reşadiye mahalle.cı1 Bora sokak ı 

Adana. kadastro M.klml Ekrem o~u S:ıbll\; 
Samsun Reşadiye mahallesi Bora sokak ' 
numaralı evde Cemll Mutuş, İstanbul Sell~ 
mlye Dayakadın sokn~ı No. 56 da Flkre{ 
Göktan, İstanbul Beyo~lu 31 lncl ilk ılkul· 
dan 205 numaralı Mustafa Şengüler, İzmtı 
Güzelyalı Güneş sokak No. S9 da Hnyrlf' 
Cankııt, İstanbul Kadıköy ll nci okuldan 
Metin Düzgören, Çanakkale orta okul sını1 
2 de 155 numaralı Naclye Berköz, İstanbnl 
44 {lncü Uk okul 4-A da 228 Şükran, Emı.c 
rum llsesi 3-A da 652 Muıımmer, Ankara. 
Çankaya 178 nurnarada Mu:ımmer Solmaz, 
Yozgııd un pazarında evkaf dalresi altmda 
bakkani ömer o~lu Kemal Özkan. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a f ------ ---- ----------~ı 
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Bugünkü program 

ISTAN B UL 
3 T. evvel 938 Pazart~i 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Dans muslklsi (Plftk), 19: Konfe
rans: Prof. Sallh Murad (Fen musahabe- • 
leri), 19.30: Karışık muslkl; (PlAkl, 19.65! 
Borsa haberleri, 20: Saat Ayarı, Hamiyel 
Yüceses ve arkadaşları tarafından Türk mu· 
altisi ve halk şarkıları. 20.40: Ajans haber· 
lerı, 20.47: ömer Rıza Do~l tarafından A· 
rabca söylev, 21: H atli müzik (İstanbul rıı.d· 
yas u cazbandı). 21.80: Darüttallm muslkl 
hey'etl, Fahri Kopuz ve arkadaşları tarafın· 
dan. 22.10: Hava raporu. 22.13. Amatör man· 
dolln orkestrası: Dömnrlnl ldnrcslnde. 22.50: 
Son haberler ve ertesı günün programı. 

23: Saat lyırrı: İstlklll mar§ı. 

""""""' ANKARA 
(7 Birincitcşrine kadar olan prograr 

mın öğle ve akşam ne~riyatlan tecrül:io 
mahiyetinde yeni stüdyodaı yapılacak· 
tır.) 

--o--
3 Birtnclte.şrln 1938 Pazartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturkıı. plfık neşrlyntı. ıs: Haber• 

~r. 13.15: Karışık pUik neşriyatı. 
AKŞAI\1 NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşrlyatı. 19.15: TUr:ıı: 

muslklsl ve halk ~arkılan (Halfik Recat>. 20: 
Saat Ayan ve arabca neşrlyat. 20.10: Haber
ler. 20.15: İnee saz faalı (Tnh.sln Karaku§). 
21: Şan plAkları. 21J5: Stüdyo salon orkeş
trası. 22: Haberler ve hava raporu. 22.15: Ya
rınki program. ·························································--

Nöbetci eczaneler --···---Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ~un • 
lardır: 

İstanbul clhetlndekH"r: 
Aksarayda: (Ziya N url), Alemdarda: 

(Eso.d), Beyazu!da: (Belkis}, Sarnatya • 
da: <Rıdvıınl, Emlnönünde: (Beşir Ke~ 

mal}, Eytibde (Arif Beşir), Fenerde: <El· 
mUyadl), Şehremlnlnde: <Nazım), Şeh -

1
, 

tadebqında: <Hamdl), Ka.ragilmrükteı 1~ 
(Sund), K~Ulı:pa.zarda: <IDkmet CemU), l' 
Bakırköyünde: (İstepan). 

Beyotlu dhetlndekfler: 
Tilnelbapnda: <Matkovl~), Yüksek -

knldırunda: (Vlnıopulo), ·Oalatadar 1 
(Merkez), Takslmde: <Kemal, Rebul), 
Şi§llde: (Pertev), Beşlkta§ta: <NaU Ha.• 
lld). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Aclalardakilerı 
Üsküdn.rda: (Ahmedlye), Sarıyerdel 

<Nuri), KadıköyUnde: (Sıhhat. Rıfat), 

~kadada: (Halk), Heybelide: (Halk). 
~.~ ~ ~ 
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T. A. Ş. TARAFINDAN 
Ötedenberi sağlamlığile tanınmıŞ' ve halkımızın rağbatini 

Devlet kap1s1nda elli yil 
kazanmış olan rnamulatımız 

KAB OT BEZLER l N İN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış fiyatian 

aşağıda gösterilmiştir: 

Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir ~azım 4 No. Tip Atlı 85 s. En 36 Metrelik 655 Kr. 
4 , , , 75 , , • • 695 • 

Genç kadın yüzünü delikanlının koluna sürerek: •· Nikola, bana ac!mazsan, bari 
sekiz aylık çocuğuna acı .• Onu öksüz bırakma, gitmeL, diye inliyordu 
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Müslümanlar, hıristiyanlar, içi -
nizde şu İtalyanlar kadar yürekli yok 
mu? Gene onları mı çağıra lun, diye 
bir daha bağırdım. 

Hıristiyan olan kalabalığa döndüm. 
- Bizi insan sayarak istimdad eden 

şu iki zavallı evveıa insan, sonra hıris
liyandır. İşte, bir müslüman yardıma 
hazır. Sizin ise çoğunuz hıristiyan ... 
Ne duruyorsunuz? Gözleriniz görmü
yor, kulaklarınız işitmiyor mu? 

Korkakları Kürek çekmeyi bilsem 
bizzat ben de giderim, diye haykırdım. 

Nihayet izdiham içinden iki delikan
lı çıktı. İsa tasvirine karşı üçer defa haç 
işaı·eti yaptıktan sonra yardan inerek 
yanıma gelrneğe ve gene kalabalık için
·den biri genç, di'ğeri ihtiyar iki kadın da 
deli gibi bir telaşla bu iki delikanlının 
arkasından koşmağa başladılar. 

Biz bunları sandala bindirrnek üze
re iken kadİnlar, delikanlıların kolla
rını tuttular. İhtiyar kadın: 

- Bizi bırakarak nereye gidiyorsu
nuı? Boğulmağa, ölmeğe mi? İtalyan
ların neye uğradıklarını görmediniz 
mi? 

Diye haykırıyordu. 
Delikanlılar, kollarını bu zayıf eller

aen kurtarınağa çalışıyorlar gibi gö
rünüyorlardı. Fakat birdenbire düşün
eeli bir tavı.r aldılar. Birbirlerinin göz
lerinin içine baktılar. Onlar, bu bakış
larile: 

- Biz gidecektik ama, anamız veya 
zcvcemiz bırakmıyor. Hakları yok mu? 
Bizi, bu tehlikeli teşebbüsten affediniz, 
demek istiyorlardı. 

Ben ne diyeceğimi, ne yapacağımı 
şaşırmı~tım. Ölümün amansız pençesi
ne tutulan iki adamı kaderlerine terk 
veya iki zayıf kadının ellerile zaptolu
nan bu iki delikaniıyı zorla alıp görü
nür bir tehlikeye yüzde doksan dokuz 
olşun sevketmekten hangisini tercih ve 
ihtiyar edeceğimi tayin edemiyordum. 
YCl.llı gözler1e. Hüseyin ağanın kuru 
gözlerine baktım. Maksadun: 

-Ne dersin? Tehlike muhakkak mı? 
Yarı ölmüş iki kazazedeyi kurtaralım 
. ierken, onları tahlis edernemekle bera
\ler. bu iki delikaniıyı da denize ve -
ıeı·ek iki ocağı söndürelim mi? demek 
idi!. 

Hüseyin ağayı düşünmüyordum. Hal 
b ıki o da yalnız kayıkçıların kahyası 
de.ğil, bir kaç çocuğun babası, bir aile
nin hamisi idi. Bilmem neden onun için 
bir tehlikeyi varid görmüyordum. 

Delikanlılan birer kollarından ka -
dınlar. birer kollarından da çok kuv
vetli bir jandarma ile Hüseyin ağa tu
tuyorlardı. Zavallı genç1er, bir taraftan 
zayıf insan ellerile, diğer taraftan da 
azrail pençesile yakalanmış gibi idiler. 
Bunları ölüme teslim veya hayata ia
de etmek benim bir sözüme, bir işare
tiiDe kalmıştı. 

İki kadın da bunu bildikleri için ba
na yalvarıyorlardı. Ben, yaşlı gözlerim
le bütün muhiti su içİnde gibi görü
yor, bir türlü karar veremiyordum. 

İhtiyar kadın bana tapıyor, salib işa
reti yapıyor, bağırıyar, oğlunun bıra -
kılmasını istiyordu. 

Genç kadın ihtiyarı taklid edemi
yordu. O, muvaffak olursa tabii kendi 
maksadının da husul bulacağını diişü-

lü türlü yaygaralarla bu fedakarları 
teşcie çalışLyorlardı ... 
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nerek feci bir niyaz tavrile ihtiyarın 
hareketlerini teyid ediyordu. Deniz 
suyu serpintilerile, göz yaşlarile !Sla -
nan yüzünü, tuttuğu delikanlının çıp
lak koluna sürerek: 

- Nikola, .bana acunazsan, bari se
kiz aylık Maryaya acı. Onu öksüz bı -
rakma, diyordu!. 

İki kazazededen binnisbe daha ziya
de mukavemet etmekte olanı da, artık 
ötekinin yanına serilmişti . Bunların 
sağ olduklarına, kendilerini dalgala -
rın denize atamamalarmdan b~ka bir 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıdaki ı.abf 
fiyatlarmuz asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddlr. 
3 -Yukarıdaki satış fiyatıanna % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

Bu mü~klil vaziyette, karar vermek
te tereddüdden kurtulanuyarak gene 
Hüseyin ağaya baktım. O büyük ve 
hassas kalbii adam: 

delil kalmamıştı. (Arka::ı var) ...... , ........................................................ . ~-~~~~~~-~~~~~!_~_M_ah_m_u_di_ye hanında 12 numaradadır . 

-Ben İtalyanlar gibi gitmem. Onlar 
yanlış manevra yaptıklan için 1 man 
taşlarına çarptılar. Şu iki zavallıyı kur
taramazsak bile, merak etmeyiniz, biz 
ölmeyiz ... Ben de, bu gençler de yüz
rnek biliriz, dedi. 

Hüseyin ağanın bu sözleri beni hay
li temin etti. Lakin kadınları, bilhassa 
ihtiyar anayı hiç de tatmin etmedi. O, 
oğlunu, bilakis daha sıkı tutuyordu. 

ihtiyara: 
- Senin oğlun da, bu kadının kocası 

da inşallah sağ ve salim gider, iki din 
kardeşinizi kurtarırlar, dedim. Siz, 
benden ne isterseniz veririm. Bir şey 
olmaz zaten ... Şayet olsa bile, seni ve 
bu kadını kendi anam, kendi kızkarde
şim gibi yanıma alarak ölünceye kadar 
beslerim. Bırakınız, gitsinler! 

Gene bırakmadılar. 
Bir kaç dakikadanberi bakamadığtm 

denize baktım. Rızasına muhalif bir te~ 
şebbüste ·bulunduğumuzdan dolayı öf -
kelenmiş gibi köpürüyordu. Geminin 
başında•ki biçarelerden biri artık kal
kamıyor, isiimdad edemiyordu. Yalnız, 
yüzlerce marti ine. çıka, sağa sola sal
dırarak şu musibetten mümkün oldu
ğu kadar faydalanmağa çalışıyordu. 

Hüseyin ağanın, belki de mahza ka
dınlan ve beni teseiii maksadile söyle
miş olduğu sözler bana ümid vermişti. 

- Madem ki tehlike muhakkak de
ğil, artık niçin duruyorsunuz? dedim. 

J andannalardan biri ihtiyarı oğlun
dan, öteki genç kadını kocasından ayır
dı.:lar. Hüseyin ağa ve iki delikanlı san
dalı denize sürdüler, içine atlıyarak 
açıldılar. 

İhtiyar kadın, saçlarını yolarak, tüy
lerimizi ürperten çığlıklarla, sandahn 
peşi s1ra denize daldı. Jandarmalar, 
güç halle çıkardılar. Genç kadın !ııçkı
rarak ağlıyordu. Sandal, dalgaların bi
rincisinden kurtulup diğerine tutulu
yor, köpüklü dalgaların tepelerinde du~ 
ruyor, iniyo, çıkıyodu. Fakat az çok da 
ileriemiyor değildi.·. Yüzlerce halk tür 
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1 - Su kabı - Ayni Ismi taşıyanlar. 
2- Yerinde. 
3 - Bir yerden bir başka yere t&ıJınma • 

İn ade ı. 
4: - Ayı yuvası - Toplama. 
5 - cAieyh» in zıddı - Akaretin getirdiği. 
7 - İn.sanı öldürmek cürmü. 
8 - AkıUı kadın - işaret. 
9 - Keylf - Mefküre. 

10 - Açık: olarak - İşaret. 
Yukarıdan aşağı: 

ı - Asab - İçine para konulan demir do-
Iab. 

2- Bık - En az. 
3 ~ Rabtt stgası - Şaka. 

4: - Anıt - Atlş. 
5 - Blr kimse bir şey anlatırken, do~ru

yu söylemiye teşvik için bll"blri ardı
na. tekrarlanan blr keliııne. 

6- Köpek. 
7 - Çocula bakan uşak - Ütüleme alatL 
8 - Küçüktür ama mide bulandırır. 
9 - Ümid eder mi ki. 

10 - Kafi • Bir mevsim meyvası. 
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• L A N E 
Evvelki bulmacanın halledilm'if §tkü 

1 Emlak ve Eytam Rankası Istanbul Şubesinden 

DAKTILO ARANlYOR 
Çabuk yazar bir daktilo alınacaktır. Taliblerin şeraiti anlamak ve daktilo

dan imtihan olmak iizen• 6.10.938 Perşembe günü öğleye kadar Şubemizc müra
caatları. 

NlŞANT AŞlNDA ( Eaki Feyziye) 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR, VA· 
PUR İDARELERİ, iSTASYON
LAR, OTELLER, KAZİNOLAR 

elhasıl umumi halilan olan 
~erlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların membaı olan 
MİKROBLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO 
'' 

lardan 
mutlaka aptesanelere asmalıdır. 

Aptesanelere hafif ve hoş bir 
koku da~ıtır ve bu dalıtma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayn 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhafaza ve çü

rümemesini istiyorsanız ayni za· 
manda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız gene bu fabrika-

nın gardroblar için yaptırdı~ı 

"PURO, ıardan allnz1 
Cüz'i bir masrafla hem mobilya
nızı, hem içindeki kıyınetll eşya

nızı GÜVELERE karşı korumui 
olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAHTA
KURUSU, PİRE, HAMAM Bö
CEÖİ, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallada hazırlarunı§ ve 
diğer mürnasilleri gibi fena kok
mıyan ve t96tiri muhakkak olan 

• ''PURO,, may1 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi deposu: MA Z O N ve 
BOTTON Ecza deposu, Yenipostane 

arkası No. 47 · 
Toptan alanlara tenzilit vardır. 

··············································•ô•••·········· 
Kars belediye binass tamir edildi 

Kars belediye binası baştanb~ı4a tamir edll
ml~ ve boyanmıatır. VUA.yetin oeretue mtıte
nasib bir §ekllde belediye binasının bu hmlr 
ve ıslahı halkı sevindlrml§tlr. 

V atih IŞIK LiSESi Yatls1z 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Resmi llselere muadeleti tasdik edilmiştir. Ana, İlk, Orta ve Li11 kısım· 
larile Fen ve Edebiyat kollaı·~ vardır. Lisan tedrisatına husu.s.i ehemıniyet verilir. Yeni yapılan paviyonla ınekteb 
asrl bir şekle ifrai edilmi:tt1r. Kız ve Erkek talebe için ayrı dairel ~r vardır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 
kadar müracaat edilebilir. Fazla malümat için tarifname isteyiniz. Tel. 44039 

ZEVCI ONDAN KA IYOROU_ kefa,wıaı\dı 
Culd, IMnl 
1ıem11 her alı · 

1dınaııl, 

llelerinden luta tl· 
zel tlrUn, 11111 •aaıı 

ıtnl ıtttrak •'* 
ııaıacaıı . 

Cildin ıoıa Pal .. lltt 
rejlınl•l t • or e • • 
IIIJn ın_,_l '---1 

BiR AV SONRA 

.. aıı,.. ..... llrlıaat 

eıııı•d•l•• oewallını -.ı •. 
Hı, tılr wallll •• Iladar tlal 
..... 111141• ... ,ııı • . __ ,__,.., 

IIVVELCE ZEVTIM.AQI 1 
ŞIMDI PALMOLIV& 

Herıüıı binlerce kadınlu, terünp~ 
tının cıld ilRırindeld faidaU \Mfriııa{ 
medediyorlar. 8ayular, ai1 da onla/ 

r.bi, ubah •• alı!.a PALMOUVE'it 
da k.abarmıt köpaJ'il ila f6s6o6zl, 

boynnııuzu va onıuzlannıaı ıııuaJ adl• 
tıia. Billbanı enell aıcıak ve tonra d• 
totulı •u ile Jıkayuı•· Terklbiııdeld, 
uytioyatı aayeshıde PALMOUVE m..: 
••nıelerl teınialer, befere,t JUmUfltlr 
' ' tatlılqtınr v. J,tttabi ten pariaJıp' 
pnçletlr. · -

PAI..MOLIVE o kader ueusdGt ki 
pberi kadnılar1 ,ODlJ ,0. •• butJ 
tçtD d• lı.ultaııırıu. • 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pariste: 
Bayan Grebert diyor· Id: 

c Uyanır uyanmaz, hemen ~ı 

aynama sarılıyor ve yü.z{im

deki buru§Uk-
luklarımla çiz
gjlerimin stUı· 
den güne kay· 
boldutunu ke· 
mali hayretle 
görüyorum.-• 

cBir hafta zarfında n.ucıze 

denecek bir tarzda gençle§ip gil
zelleşmeıne cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak oldutumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik •ediyor
lardı .• 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar bir hafta zarlm-

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu-
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk· 
luklarla çizgileri tamamen kay -
betrnişlerdir. Alimler, buruşuk
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı .. 
nı keşfetınişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayatı cev • 
herlerini kaybeder, bu cildi besle-o 
yip kuvvetlendiriniz. hemen ta .. 
'zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerindeıı 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tahir edi -
len ve genq hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hilli.suı. 
bugün pembe rengindeki Toka
lan kremi terkibinde ınevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve bunı .. 
§Uklukları giderir. Bir hafta nOıa· 
yetinde on Y&f daha gençlefDlil 
görüneceksiniz. Gündüzleri cı. 

beyaz rengindeki Tokalon kremİ· 
ni kullanınız. Siyah noktalan ~ 
ri tir, açık mesam el eri sıklaftınr 
ve birkaç gün zarfında en 8IIIM!r 

ve sart bir aildi beyazlatıp ıu • 
mutatacaktır. 



~ Birincltcşrin SON POSTA 

«Son Posta• ııuı tefrlkası: 35 

ale 
No un aşk romanı 

Tercüm eden: Mebru7• Sami 

V tanın yen· 
Bu çocuğu ne kadar, ama ne kadar 1 

Eeveceğiın! Seni de ne kadar seviyo -
rum Mari bilsen! 

Nazlı bir rica edasile: 
- Öyleyse, ayrılmıyalım işte... di -

yor. 

Kabul etmeğe can attığı, fakat doğ
ru bulmadığı bu isteğe karşı kaçarnaklı 
davranarak: 

en kur luşu • um ı 

et 
le 

mı 
• 
ı 

(BCI§tarafı 1 inci sayfada) 
PraA radyosu tahliye edilen ve plebi -

site tAbi tutulacak olan nuntakalar aha
lisini bir ecnebi radyosunun tahriklerine 
kar§l müteyakkız bulunmaja davet et -
mektedir. Bu radyo neşriyatile mümkün 
oldu~ kadar çok kimseleri bu mıntaka
lardan uzaklaştırmaja, ocaklannı terket
me~e te§V:ik eylemektedir. 

Prag radyosu §Öyle demektedir: 
cÇekoslovakya lehinde rey verebilecek 

müntehiblerin mümkün oldu~ kadnr 
çok miktarda bu mıntaknlnn terketme -
leıi için gayret sarfedildiği ortadadır.~ 

Radyo, hıyar hakkının plebisit suretile 
veya doğrudan doğruya terkedilen bü -
tün nuntakalar için muteber olaca~ını 
ilAve eylemektcdir. 

Renlayu'ln beyannamesi 
Berlln 2 CA.A.) - Henlnyn, Büdot Alman

Ianna hltaben neşrettt~ bir beyannamede 
ezetbnle şöyle demektedir: 

Şu saatte. do~dutumuz memleketin te -
hldlerlnl derin bir mlnnetto.rlıklıı anıyoruz. 
Onlar caıı1annı çocuklarmuzın hürrlyetı u~
runa verdller. Geride kalan bfzlere gcllncc, 
b12 de lU vıızlfemlzl ayni f~daUrlık rahUe 

Sayfa ll 

aka_ar 
azı lıkları 
yapmalıyız: Pleblsit neticesinde bütün Südeö 
-Alman yurdumuzun hürriyetini temin et -4 

rnek. Sfidetlerln bütün Almanıann şefi olun 
Adolf Hitler'in arkasında bir tek kütle ha; -
linde ve sarsılmaz sadnkD.tle yer nlmiJ ol .. 
du~uzun yen! bir delUinl dünyaya ver ... 
mek atıyoruz. 

Alman kıt'ala:rı hedeflerine vardılar 
Berlin 2 (A.A.) - B:ı~ lrnınandnnlıldan 

gece yarısına do~ tebliğ edllmlştir : 

General Ritter: Von Lceb kıtaatı 2 Teş -
rlnlevvelde işgall Icab eden yerlere &frmlıı 
ve Vnllern şehri işgal edUmlştır. 

General Von Bock kıt'aları d:ı hedefierln~ 
viırmı§lardır. 

Hudadların tahdldi 

Prag 2 (A.A.) - Hükiimet, Kovallsyon 
partUcrUe müzakereden sonra, yeni budu .. 
dun tahdldl ve buna müte:ılllk bütün nıese
leler ne meşgul olmak fizere bir çok JlUll' .. 
lo.rdan mürekkeb bu.&usi bir komlte te~ ~ 
line karar vermiştir. Komitenin relsl Başve-< 
ldl General Sirovi'dfr. 

Fransız müfrezeleri 
Paris 2 (A.A.) - Münih anlaşması hfi .. 

kilmlerine göre, bazı Südet toprakla.ruıda: 

İngUlz ordusu müfrezelerlle Fnnsız kıtaatı 
mfıfrezelerl ~rikl mesaJ cdec.e~den genel 
kurmay yarın bu hususta Gamelin'in baş -
kanlığında icab eden tedblrlerl alacaktır. 

- Kadmlann, hele mesela ark~ın 
Polin'in o kadar düşkün olduğu türlü 
süslerle dolu olan Parise dönmeği, nasıl 
istemezsin sen1 Hele şimdi, hazırlana
cak ne cici bici şeyler varken ... Yok ... 
Bak ben gelince, öy1e idare 'filan iste -
mem ... Sevdiklerimi nasıl süslemeği 
bildiğimi görürsün ... 'Elbiselerinin, mü
cevberlerinih yer yüzündeki bütün 
kraliçelere parmak ısırtmasını isterim. 

Mari usulca: - Hayır! makamında Çemberlayn bugün ka- leh askerleri de Çek 
başını sallıyor. 

hoşıa:~ı:~~ ~~ s~~;ı~zi!e[çıt:cı; marada izahat verecek topraklarına girdiler 
zclleımıek istiyorum. Y'an.ıınızda kal- (Baı tarafı 1 inci ıayfamızda) 
mak ... Sizi gönnek ... Bana yetiyor. Bu cMarl vaıevska .flhfilndem Müzakerelerin iki gün devam edecc~f 
sevinci almayın elimden ... Başka hiç Şönbrun sarayına yerle§en impara tor Mariyiyanına çağırttı. ve bu arada hariciye nazırı Lord Hali -
bir dileğim yok. idaresi altında vatanının yeniden can vuşturmak: ernelinden §imdilik cayma- faksm da s5% alaca~ı bildirilmektedir. 

- Olmaz Mariciğim, olmaz yavrum.. bulacagınw ı tahayyül ediyor. Fakat Rus- w 1 . Bu müzakeratı müteakib parHimento 
ga tarar ~enyor. tatil edilecektir. 

Akıllı uslu davranmak lfızım. Yarın ya bu tasavvura o derece şiddetle mu- Mari aglıyor, yalvanyor, sonra da İn T Kralının be 
1 değilse bile, bir iki g_ün sonra Parise halefet ediyor ki, İngiliz tehlikesinden susuyor. İhtiyar Avrupanın ne sarsın- gı 12 yannamcs 

dönmelisin. Benim de rahat rahat dü - kaçınan Napolvon, Mare ile Düronun tıl . ...;;,......,::ı b k d h .k Londra 2 (A.A.) - Kral altıncı Geor-
.J ar geçıren J~ ........... e u a ar arı a- ı T .11 . h. b b" b 

şünmcğe, ona göre kararlar verrneğe arzettikleri bazı fikirlere rağmen, ka- lar yaratmış bir insana karşı, sevgisinin ges, ngı ız m~ ~tıne ıta en ır eyan-
tiyacım var. Sen burada kaldıkça hep ranndan vaz g~iyor. verdiği zAfla gene iman etmek lruvve- na;;ıe neşret.mi§tir. t 

1 1 
bT 

korku içindeyim. Çarla1 çaresiz bir şekı1de bozuşma - tini bularak onun arzusuna boyun eği- ~Y~aı;e ıu sa ır; ad ı ıy~.: 
Kadın içini çekti. Güzel yüzü hafif- mak için, bir hafta süren bir tereddüd- yor. c a§V ~ • arı~ u n a •• v"a 1 _olan 

Çe asıldı. d p ı kat" ist"kl"l k (Ar'·-·ı ••ar) parlak messısınden .sonra butun dünya en sonra o onyayı ı ı a e a- ~ ., mill tl . . . . bl d tl k fah 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

vetile mahiyetini deği§tirmiştir. İşte slz. 
ler bu azim ve iradeyi temsil ediyorsu .. 

nuz. Sizlerle Lehistan cumhuri~tinin 
yüksek şerefi o ırmağın öte tarafına ge
çiyor. Bunun içindir lti bütün Lehistan 
sizlere bakarken büyük bir iftihar hissi 
duymaktadır.~ 

Polonyada bayram 

Varşova 2 (A.A.) - Şehirler donan -
mıştır. Mareşal Smigly Rydz ve hariciyc 
nazırı Beck'e bir çok teşekkür telgrafları 
çekilmi§tir. -~~ç~"debkaz~~k~m~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= e enıçın~nı r oo u ~re 

devresinin açılmasını hararetle temen - Ak~am Pilsudski meydanında b:; •• m. 
ğı ne kadar isterdim, diye mırıldandı. K d k"" 1 d d F b h 2 B •kt 2 li ""'JWA 
Burada ne güzel günler geçirdik. Bili- a 1 oy s a In a: ener a çe 8ŞI aş ni ederim.:» bir nümayiş yapılmıştır. 
yor musunuz Napolyonum, sizi en çok Alman Jktısad 
burada sevdim ben. ~k ta daima dere-

(Baı tarafı 7 inci saYfada) hararetli olan bu müsabata sonunda 1 • 1 ll.T B dd 
ce dereec değil midir? Pariste daha çok Bu yüzden maç zevksiz olarak devam edl _ Beyo~uıpor gallb &eldi. ı~8ZIFI e/gra 8 
işinizin başındasınız. Devlet makinesi yordu. Devre 2-0 Beşikta..şın lehinde blttl. Şerefsporun m~n Belgrad 2 - Ticaret Nazın B. Kabalin 
sizi sımsıkı yakalıyor orada. Halbuki İldncı devrede Beşlktaşın yediCl goller Şerefspor klübü dün Kadıköyde Altınor- B. Funk şerefine bir dlne vermi~tır. ~lya -
burada, harbetmenize ve ne endişeler bir anda, ümid edilmeyen bir şekilde oldu. du genç ve birinciden takviye edtlmtş B. tıı- fette Stankovlç, nazırlar, Almanya biiyUk 

k 
ll Jnc1 dakikada Y~ann uzattan çektı31 kımlle 1k1 IJl1I.Ç yapnuştır. elçlal, Alman ataşe:mlllterl Te difer bazı ze-

geçı.rm.enize r.agmw en, yüzünüz daha sı a... tllt rüzgAra uyarak knleyt buldu. Mehıntd ....... efspor genç takımı Altmordu genç ta- vat hazır bulunm~nrdır. 
görülüyor. Alinin elleri arasından içeriye girdi. 18 •ncı kımını 2 - O ma~U\b etmiş, Şerefşor B. ıı.- B. Kabalin eôyledlği nututta ezcfimlc de-

Kendine doğru eğilen imparatorun dakikada tse Mehmed Allnin topla oynnma- kımı to.kvtye edllmlo Altınordu B. takımlle miştir Id: 
ellerini avucunda sıkarak, rüyada fı _ Bl takımına tuzluya mal oldu. Yere sıçratıp 2-2 berabere k.almıştu. Yugoslavyada Almanya Ue ekonomik mi.i-

tuttutu topu bir aralık Fikret kaptı ve be- Bciiktaş. klllbündeki fhUitıf halledilmek nuebetlcrin inklşafı Için bütün şartlar mev-
slldar gibi, içinin düşüncesini söyleme- raberllk golünü attı. üzere oldu~ndan Şerefspora ayrılanların cud bulunmaktadır. 

Yunan deniz 
Manevraları bitti 

Atina 2 {A.A.) -Atina ajansı bildl-
riyor: 

Deniz manevralan Selanik limanın
da nihayet bulmuştur. Kral bir emir -
name ile mürettebatın vaziyet ve ta -
limlerindeki mükemmeliyetten dolayı 
iftihar hislerini bildirmiş ve sübayları 
tebrik etmi§tir. 

te devam ediyor: Berabere blr vazıyete gtren maç ~- eski yurdlıırma döneceklerı söylenmettec11r. Yagoslavy&mm ekonomik knllq9mnsı se-
- Belki kendiniz bilmezsiniz •.• Sizde Fakat yukarıda Işaret ettf~tz gtbt her j)'J F. T. c lstanbula gelmek istiyor mereH bfr t~ mesafyi tolaylaştırmakta - d k 

insanın evveıa farkına varamadığı öyle tarar ııa uzun tstirahatten çıktıklarından dır ve bundan ıki memıeket aneaıt 1st11ade Güzel ve düşün UrUeli bir an et 
b plAjların verdi~ gevrekllk b<>• ""österdi. mr Macıırlnnn methur F. T. C. Ferens1 V - edeblllr. 

ir cazibe kuvvetı· var ki ... Bunun kud- . .,. -.. "' b buçuk saatlik oyun didişmeler arasında 2-2 ruş Tarnez Clu ) yılbaşı tatfil esnasında W B. Funk cevn1nnda ezcümle demlJtlr ki: 
reti ancak lronuştuğunuz, hele güldü - berabere bitti. . veyn dört maç yapmak üzere istanbula gel- Almruıya, huducllannda müre!!eh bir Yu-
ğünüz zaman duyuluyor ... Sizin gülüm- B~iktnş: Mebmed All _ Nuri, Faruk _ Rı- mek 1çln müracaat etm1ştlr. goalavya görmek arzusundadır. Yagosla~ 

yişiniz dünyanın en güzel, en büyü- fat, Bcdll, Feyzt - Hayatı, Rıdvan, Nazım, Allıkadar klfiplerle yapılacak anlaşmalar halkının faallyeti ve gilzlde tell B. Btoyndi -
leyici, en esir edici gülüşü Napolyo _ Haltltı, Etref. müsbet bir netlee verirse bu m~hur Macar novtç'ln r~dek1 hlik1lmetinin bastretll 

(Ba§tarafı 6 ncı sayfada) 

retlere dü§iiren emsalsiz bir zafer ile 
çıktıktan sonra, koca dAhiınizin, bi1.i, ha
kiki saadet, ikbal ve necat yollarına ka· 
vuşturduğu bugünü görüyoruz! 

Fenerbahçe: Hti.sa.meddln _ Yaşar, Lebib, takımı ~ehrimlze ıetirflecekt.ir. ekonomik politikası sayesinde buhran y1lla -
num. isterdim ki siz her zaman güle - Reşad, Angelidls, Esad _ Nacl, All Rıza, Ya _ T . k l ( nnı mur.ıffatıyetıe atıatmıştır. O halde 25 sene sonra ne olaca~ımızı 
si niz... pr, Billend, Flkret. eniS arŞI aşma art B. Font. cereyan edeseien tartıit hAd!ae- kestirmek hiç te güç de~ildir. 

- Ben de isterdim Mari amma, Hakem: Nuri Basut <İ.stanbtıı..por) Dalcılık ve Otlneş :tltiplert arasında 1k1 lerin yenı bir 1nkişaf c1en'6Si açacatı ve bu- Büyük Atamızın açtı~ı bu çığırda Y':i-
mesleğim buna pek meydan vermiyor. C. R. Ş. haftadanberi devam eden ten.Ls maçları fl- nun da 1kl memleket aruında daha aıb ve rümesini bilecek bir Türkiye, 25 sene 
t_ Q k.. Ş f · - nnli dün D:ı~cılık klübft kort.ıarında ya.pll _ daha nrlmll bJz teşrtki masal 1çln en ty1 e-
.unparator olmak her vakit için rahat rt oy ere stadında mıştır. Altı tek, bq Çift mtlaabakadan lba - u.sı teJkU edeceAI kanaatınde bulundu~nu sonra §3rkta uyanan bütün Türk ve müs-
ir şey değil Topkapi 2 "' Süleymaniye 1 ret olan bu maçlan 5-5 Güneş :tıübO. tenıs- IlAn ~· ınınan milletlerini bir güneş gibi etrafın-

ctleri kazanmıştır. Stoyadiııoviç hükftmethıin icrnatı da toplıyacaktır. Nasıl ki 585 sene evvl'l 
Avusturyaya açtı~ harb bilmek ü _ İki takım arasında yapüan bu müsabaka. Belgrad 2 (AA) Sto di vi 

6
L nmtdin tevklnae heyecanlı oım~tur. Ankarada - c ya no ç Kostantiniyenin fethi ile dünyanın yeni 

ıere. Viyanayı zapleder etmez Şö·nbrun hükUmetinin Ü'" senelik icraatı• ıs· Topkapınm daha hildm oynadığı maç . . . ır • • - bu devir açmış ise; 1923 de kurulan y~ni 
tarayına yerlc~en imparator, Mariyi süleymaniyenin 2 _ ı mall{ibiyetil bi~- mmdekı sergı, B. Stoyadinovıç ve bü - mı:-ki • ··d 1963 d h türı- d 
Yanına çağırttı. Artık onsuz kalmağa tır. Af ya l tün nazırlarm huzurile bugün açılmış- ..ı.uı- yenın e ed er kuu me c-
dayanamazdı. Harbin bu güç günlerin- Vefa 2 - HilAl 1 rış arı tır . .Alınan Ekonomi Bakanı Funk da niyet, terakki, yani saa et ve vvet (S-

de, Marinin hayali hiç aldından çıkma- Ankara 2 - Sonbahar at y~larıııa serg1yi ziyaret e~tir. babile mücehhez, eskisinden daha knv -
rnı~tı. ~ı:ı:~ı!:n m= =ıw ed~ a~ bugün şehir fpodromunda başlandı. F d k k tı·k· vetli, daha zinde, daha .zengin, sulh Ye 

Düroyu .ilti defa Parise yollamış, o- zel bir oyun çıkardı. ~ ar & .. - Birinci koşu: Abdullah Tebann Civa- ransa a ır aa l felAh kalesi haline gelmiş bulunacağın::ı 
:u~n nasıl yaşadığını, rahat okıp olma- Lig mac;Iarına oldukça hazır bir §ekUde nı birinci, Ahmed ÖZdüzün Uçan Jldnd hafta hakkında kaniim. 
. ı~ ve Içini kıskançlık bürüdüğü b~lanıın Vefa tatmn !':se bet:ıenen oyunu gelınfşti.r. maden ameJesİDİD karan Yalnız unutmamalıyız ki bu büyük i<i 
~ç.ın de sevgisinin azaiıp azalmadığını g~.:\e.ratın ka.çırdıtı bir k fırs t İ~inci ko~: Omurtkamn Atelf birinci, Paris 2 (A.A.) - Paıil mıntakası ma- başaracak olan busfuıkü gençli~, v.ı-
ogrenaneğe kalkışmışiı. . lardan sonra 2. _ ı. vetanın lehı:~e bitt~ - Salılı Temelin Tqpman ilı:iııd, A At • den amelesi sendika birliğinin merkez zifelerlnin ehemmiyet ve aJırhğım bJJ ~ 

Bir aralık Napolyonun talibini sen- Süleymaniye Stad d mÜ~ Morozu ilçflncü ıelınlitir. meclisi tarafından kabul edilen bir karar rek Büyük önderimizin, dnha pek uzu ı 
deletir gibi olan bu harbin bütün saf - • • • ın a çuncü koşu: M. Dincelin FJesi birin~ lUretinde ezcümle fÖyle denilmektedir: yıllar kudretli ellerinde tutmasını heı ·-
h_a1arı:ıı, helecan içinde takip eden Ma- IkinCI IJg maçları A. H yranlının Dumanı ikinci, Yusufun eMerkez meclJsf kırk saatlJk hafta ka- mizin candan diledi~i mtt.§'aleyc dain ~ 
~ı, çagırır çağırmaz, sevine sevine ona Anadoluhlsan B. takımUe Feneryılmaz B. al ~~~~_üçüncü ge:ı.mı,tfr. nunu hUMında hiç bir tedbir kabul et - öz katınaktan çekinmernek meob~riyetıP 

doşı_nuştu. Hem kavuşacaklanna, hem takımlan ara:ıındııld maç AnadoluhLcıarın Dordüncu k<JJU: A. Atmanm Özde - memektedfr. Meclis, MQnfh Itil4flarının d dir 
w e ıınparatora vAdini hatırlatabilece _ haldmlyetl altmda ve " - o galebeslle sona miri birinci, Bürhanın Kornisan ikincl, hakikaten ımlhü temin etti~ıne kani de- e • 

ltfne seviniyo .. du. ermtştır. Atmanın Daiya.n O.ç{lncü ıelın.i§tir. ~ndir. Bi!Aki.s haldkatte faşizmin '-"ardı -
Sabtli Alaçaın 

p ~· Anadoluhlsar A. Ue - FcneryıJ:nuı.z A. ra.- Handik lı ı be .. h .. d k • Dö t 8 .J - .......................................................... . 

b· olonya lstiklalin:in bu seferki har _ sında. b1rlnc.1 takım ~ 2 _ 2 berabeı:llkle ap 0 an ~ . O§U. r ve mına koşulımı~ olduju kanaatindedir.:. 

Nın verece~i neticelere bağlı olduguw nu, bitmiştır daha yukarı ya§tald yerli ve yanın Jian Kırşehirde elektr•ık 
apoı İkinci Ug ta.klmlanndan Anadolu ne İngiliz at ve kısraklarına mahsustur. . 

yon az mı tekrar etmişti! Beylerbeyf A. talmnları ara.mıdakl mti.saba- İsınail Tetı"kin Gülcanı birinci, Salih Kırşehır 2 (A.A.) - Oç yıldanbe -
Daha ilk ka Beylerbeyinin 2 - ı galiblyeUie nihayet _ Temelin Alemdan ikinci, Osman Arıka- ri şehrimizde devamlı blr imar faali -

:ına . müzakereler başlar başla - lenmlştlr. nın Mes'udu üçüncü gelmiştir yeti vardır. Bu elimleden olarak şeh -
~ Manyi memnun etmeği iyice aklı- Gene ikincı Ug klüplerinden olan Kasım- A k ı· ~ rin elektrikle tenvirl knrarlaştınlmış 

bn~ ~ymuş olan imparator, Viyana ka- paşa - Galatagençler maçını ı - g Galata - n ara ıg maçı rı olup yeni santral binasının temel at .. 
ınesınden A st p 1 . gençler takımı kazanmıştır. A k 2 (AA) B d . . . . 

lAyeti . ' vu ury~ o onya vı- Beyotluspor Arna.l'Udköyünü yendl n ara . . - ura a yapılan hg m~a t6reru, mem~lar ve bliyük hir ha~{ 
M ~i .. tc:r.ketmesinı istiyor. TııkBfm stactyomu husus! llg maçlan dön maçlarında Mtthafızgücü takımı 4-0 Gn- kütlesinin huzunle yapılını tır. İki gün 

Paris ve Londranın on bnyok mq
da mnesseselerlnden çıkmış pat-
ronlar üzerinde biçllmlş bayani 
mahsus U MBALARIN z~ 
gin çeşidleri her yerden müsa1d 
şeraltle ve ucuz tiatlarln At( 
m azalımnd tılmakts r. 

Huınıai çe1idleriıniz yalnız ~a~ıı.zamılftı.. 
dabfilade teş&ft edfmfttfr• 

Desenierin hnkk1 mnhfuzdur. haıld arı, ~zü sevinçten nutlanmış bir başlo.mıştır. İlk mfisabata Bey UBPOl'l latasar ,Yl, Gençler Birliği 8-0 G1hıefl evvel ete yeni cezaevinin ~emeH atıl -
e, Ponıotovski gibi milli bir kralın Arnrıvudköy takimlan arasında yapıldı. Qok ma~IQb ttmi§lerdir. l1ll§tır. 'llltıı••-.•-••••••••• 
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Avrupada birincillll 
diplomalarla musad· 

· dak ilemtümul 
marka 

MEYVA özO 
IŞTAHSIZLIK • HAliMSIZLIK • 
ŞIŞKINLIK - EKŞILIK • BULANTI -
GAZ - SANCI - MIDE BOZUKLU
GU - DIL PASLIGI • BARSAK 
ATALETI - INKIBAZ - SARILIK -
SAFRA - KARACIGER - SlKlNTI • 

SINIR - HORLAMAK 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına mut
laka HASAN MEYVA ÖZÜ ist,mal edınil Ml
.de ıçın her yemekten sonra 1 - 2 tatlı ka~ı~ı ya
ıım bardak su içinde ve bat·;ak ha;t\ll.klr.ı. · ~ıa 
'her sabah veya gece yatarke'l aç karntnu ı - 2 
çorba kaşığı yarım bardak .m içinde köpUrtcrek 
ıçmcJidir. HASAN MEYVA ÖZÜ meyvalardan 
ve meyvaların özlerinden yap: '.mı ş bir harikai 
san'attir. Avrupa ve bilhasn Ingili;: meyva tuı
];mndan daha yüksek olduğu kafıyetle sabitt1r. 
"Buna rağmen Avrupa meyv.-ı özlerindtıı b~J 
mıEJi daha ucuzdur. HASA:S MEYVA ÖZ'O 
~ alnız bir türlü olup şeker3t'!c!ı ~. Ve çok köpü
rür. 

25 • 40- 60-100 kuruttur. 

80N POSTA Birill('it~ a 

GAZOZ OzO 
LIMON - PORTAKAL - ÇlEK • 
MAMDALfNA - AGAÇ ÇILEAI -
ANANAS - FRENK OZOMO -
SINALKO • ŞEFTALI • MUZ • 

KAYISI - ARMUD 
tıevilerinden olup şekerlidir. Ve meyvaların 

özlt t inden yapılmıştır. HASAN MEYVA .Ö7#l 

nCın bütün evsafına malik ~lma"lu berabet ,r•u·i• 
ve barsak rahatsızlıklarına çok iyj gelir . 
Şampanya ve en nefis gaz'>zlnr gibi ; -=~ l"!.ı· 

utli olup evlerde ve Avrunaü-ı kazin ·; ! :ı te 
mızlilf ve kolaylığı ve ucuılulu seb~·,·ıe ku!la· 
ııılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerln~ tamamil• 
bC'n2.er ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde hararetı en gtlzel tes 

kin eder. En sıhhi bir mayid~r. Mideyi bozan pr-
tıetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ öztı 
lçınfz. 

Şite ve ka vanoz halinde 

25 -40 .. 60- 100 kuruflur. 

• Cümhurigetin 15 inci Yıldönümünü 

T 6rldJ• Veldll 
u .. ..w 

Kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 
IDblsarlar Idaresi taralıadaa satılaa 

Fiatları ( Müdafaa vergisi dahil ) 

575 karaşa bıdlrllaılştlr. 

NECiB 

Şimdiden tedarik ediniz. 

ER SES Galata Kuakly, s..H Hu, 
2 aci kat, T elefoa : 41.CU 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral Ye .tyah olarak uçlara tabii surette istenilen rengi Yerlr. 

Sabittir, .. hhi ve zararsızdır. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - lstanbal 

Haydarpaşa tren yolu geçidindeki eski İstasyon binası ve garajlarını yık
maktayım. Çıkan haklkt Marsilya Aslan marka kiremid, Şahbaz tulluı, te
miz kereste, apartımanlara uyacak boyda kapı ve camekaıılar, 5 metre bo
yunda dökme direkler ve saire İırtanbula araba vapurile nakliyat yapılır. 
Yıkım yerine müracaat. Telefon: 221574. 

Zindankapı 23 müteahhid Rasim Eskin 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(IAkmaa Be'kim) 

.......,. ......... : PaiMdul IDUda 

...... Cl- 1) Dl~.....,. 1M.., ... ...... --IliM 

Soa Posta Matbaau 
································ 
Mep'IJ&ı Müdürll: Selim Rag~p .... 

&AHIPLE&t: s. Rcıgıp •M~ 
A.. ftTna U~AKLIOU. 


