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Hergün 
Hayat pahalılıgı ve 
Teşkilatlanma lüzumıı 

Yazan: Mülttt. Blrr
H )) ikk:at ediyorum, İstanbulda pa-

Resim il Makale: 

SON POSTA 

--= Durmadan söyliyen ağız .. 

' . 

halılığı izah için son zamanlarda 
başlıca sebeb olınak üzere şu Amil göste
rilmeğe başlandı: Ayak satıcıları azaldı, 
rekabet ortadan kalktı, halde mahsul çü
rüyüp denize döküldüğü halde şehir so
kaklarında bunlar ateş pahasına satılı
yor. Bu bir iıabtır; doğru mudur, değil 
midir? Karar vermek için çok esaslı bir 
tedkike ihtiyaç vardır. Esasa aid bir mü
nakaşaya girişmemekle beraber, ben, 
şahsan, bu fikirde değilim. Bence ayak 
satıcıları, bizdeki şekillerile, piyasada bir 
anarşi unsurudur. Fakat, mümkündür ki 
ben aldanayım, yani ayak satıcılarının 

ifa ettikleri v,azif eyi ifa eden başka bir 
organ bulunmadığı için, belki bu fikirde 
bulunanlar haklıdırlar. Fakat, şunu kat'i
yetle söyliyebilirim ki eğer !stanbulda 

Kulağına küpe olsun: İtham etmek kolay, isbat etmek 
güçtür. 

Mahcub olmamak istersen isbat edemiyeceğin ithamı 
kendine sakla.. .. 

' fiat ucuzluğu ayak satıcılarının himmet
lerine kalmış bir şeyse vay halimize! Bu, 
bizim medeniyet yolundaki geriliğimizin 
en acıklı ve en dehşet verici bir delili 
olur! Eğer bu iddia doğru ise, o zaman a
yak satıcılığı ile mücadele etmek te bize 
büsbütün farzolmuş demektir. 

* Bugünkü Avrupa medeniyetinin bütün 
ruhu, bütün varlığı hayatın baştan başa, 
bir takım muayyen teşkilat kalıpları 

içine girmiş bulunmasıdır. 
İstanbul büyük bir şehirdir; bir b:i

yük şehrin iktısadi hayatı Avrupada 
§UUrla çalışan bir teşkilat şebekesi tara
fından idare edilirken biz hayatı ayak sa
tıcıları vasıtasile ucuzlatmayı düşünme

ğe mecbur kalmışsak halimize batta ağ
lamak bile lfwmdır. 

Size küçük bir misal söyliyeyim: Ağus
tosun son günleri ile eyllılün ilk günleri 
arasında İzınire Londradan dört İngiliz
den mürekkeb bir heyet gelir. Bu, heyet, 

Nefes darlığını 
Tedavi için 
Yeni bir usul 

ı r·-·-.................................................. " ı 
Hergün bir fıkra 
Giile güle gidiniz 

Hatrra meraklılarından biri tanın-
m~ bir muharririn evine gitmi§. Mu
harrire kendi°sini tanıttıktan ve lü -
zumsuz bir çok şeyler anlattıktan 

sonra cebinden btr defter çıkannl§. 
- Bu arada def terime bir hatıra 

yazmanızı da rica edecektim. 
Demi§. 
Tanınmış muharm: 
- Hay hay yazayım! 
Diyerek defteri alnı.ıf, ve ~giile güle 

gidiniz,. cümlesini yazdıktan sonra 
defteri iade etmi§I 

\. ....................................................... / 
Londrada da 
Kaplumbağalar 
Arasında yarış yapıldı 

j 

İngilterenin istihlak kooperatiflerı itti - Londrada King's College hastane , 
badının Toptancı teşkilatının murahhas- sinde nefes darlığını tedavi et~ek için 
landır. İzmirde bir ~aç gün kalırlar, pi- yeni bir usul bulunmuştur: Hastalara 
yasa şartlarını tedkik ederler ve ondan hususi jimnastik hareketleri yaptırıl -
sonra pek çok ton üzüm ve incir sipari§- makta, bu suretle normal bir şekilde 
leri verip, ayni maksadla başka memle- nefes alma imkAnı temin edilmektedir. 
ketlere ve başka §ehirlere giderler. Bu Genç ve yaşlı hastaların hepsi ayni ha- { 
heyet 928 senesine kadar İzmirin büyük reketleri yapmaktadırlar. 1 
tüccarları ile alış veriş ederlerdi. O ta • 

ispanya Kralının 
Büyük oğlu 
Nasıl öldü? 

rihten sonra, Aydın müstahsillerinin in- /talya, Yahudileri Habeşis- 1 t_ 
cirlerini satan Aydın kooperatifini İngi- Sabık ~ı.ıanya Kralı Alfons'un bü 

Eylftl 11 

Sözün Kısası 

Gandi gibi giginenler 

I!. Talu 

~ enabıhak yer yüzünden zıpırlan 
~ eksik etmesin! İşsizlik ve güç < 

süzlükten ne kılığa gireceklerini şaşıran 
bir takım kimseler şimdi de meşhur. 

Hindli meczup gibi giyinmeyi, onun gibi 
anadan doğma, sade bir maşlaha bürü .. 
nerek gezmeyi yepyeni bir moda olarak: 
ortaya atmışlar ... 

İngiliz liberalizm politikasının, sene~ 
lerdenberi yola getirmekten aciz kal .. 
dığı Gandi, nihayet Avrupalılar üzerin .. 
de ihraz eylediği bu zaferle bihakkın ö .. 
vünebilir. 

Bu, bana bir hikaye hatırlattı. Bakalım, 
nakledeyim de, arada siz de bir muşabe-. 
het bulur musunuz? 

Yasef, otuz senedir sigorta simsarlığı 
eden halim, selim bir Yahudi imiş. Müş
terilerinin çoğu da İstanbula fşliyen Ka· 
radenizli taka sahibleri imiş. Yasef, bun• 
ların mallarını sigorta eder, vesikalarını 
yaptınr, vadeleri gelir de onlar burada 
bulunmazlarsa onların namına parasını 
yatırır, bilahare kendilerinden tahsil ~ 
dermiş. 

Yasef müşterilerini öyle memnun et• 
miş, kendisini onlara öyle sevdirmiş kJ, 
Karadenizliler bir araya geldikçe, bahsi 
Yasefe getirir: 1 

- Ah! derlermiş. Ne iyi adam! Ne gü .. 
zel adam!. Yazık ki bizden değil... Ölürse 
cehenneme gidecek, çayır çayır yanncak!. 

İçlerini kemiren bu derdi, Akıbet Ya· 
sefe de açmışlar .. 

- Ne olur? demişler .. rnüslüman oı. 

san!. 
Yasef: 
- Olayup amma.. demiş_ müsürman• 

liğin ne olduğunu bilmem. Öğrenmek için 
de masraf edecek param yok. 

- O kolay! Biz senin her masrafıru 
çekeriz.. elverir ki sen kabul et. 

- Peki! 
- Bizim oralarda meşhur bir Kara ho

ca vardır. Fakirdir, cahildir amma, çok: 
temiz adamdır. Ve bu işleri iyi billi. Seni 
ona gönderelim, bir kaç gün yanında kal. 
O müddet zarfında biz burada senin ço .. 
luğuna, çocuğuna da bakarız. 

Y asef bu pazarlığı kabul · ederek, çık
mış yola. 

liz müstehliklerinin incir ve üzüm ihti- tanda iskan edecekmiş yük oğlu kont Kovadongo, bir gece, 
Ot rmakta ldugu.. otelin sigara •"'tıcısı Aradan yirmi, yirmi beş gün gcçmicı, 

yaçlarını temin eden İngiliz kooperatif- . . u o ..,. '$ 

leri ittihadı ile münasebete ko d fngılız gazeteleri yazıyorlar: Roma- kızi1~, bir bardan otele dönerken, kızın Yasef geriye dönmüş. Ağalar, pürheye • 
onlar da iki senelik bir tecrü:e ~: te~~ dan. bildiril~ği~e göre, İtalya . hüku - ~~llandığı. otomobilin. bir ~elgraf dire- can sormuşlar: 
kikten sonra bütü . . 1 . . b' . metı Yahudılen Habeşistanda ısk~n et . . gme çarpması neticesınde olclü. (Kana- _ Ey, Yasef! Nasıl? Müslüman oldun 
kooperatife vermc:e s~~;~t~~ınıİki ~~ mek için bir plAn hazırlamıştır. f Lond.ra hayvl anbat .. bahçesmde, ılk de- ma) hastalığına müptelA olan kont al- mu? 

d .. d k " a .. r. b ar Mussolininln son eınrile memleket- a olarak kap um aga yarışı yapılmış - dı~ı yaralara dayanamıyarak 31 yaşın-
eş muessese arasın a ı munase et o tır Mesafe 3 metre olarak kabul edı' l - .., . .. . . . O, gülümsiyerek: . . ten çıkarılan Yahudiler Habeşistanda · da en çok sevdigı otomobılinde ve ya-kadar samımı oldu ki onlar fıat sorma • ' · .. 1 · ıı:.ı.8na ve m k ' Hayır' demı·ı:· ben mu··su··rman olm" . . . ayrılan bir mıntakada yerleştirilecek mış ve on erme aıı uz onu - nında bir genr ve gu'"zel kız olduğu hal- - · :ı• .... 

dan bize mal ııparış ederler ve bız de ' 1 'k' k 1 b v dan gene· 2 d k 'k ~ dim K h · rt ld ı · .. . . ve kendilerine husust prtlar dahili.tıde an 1 ı ap um aga ı a ı a de hayata gözlerini kapamış bulunu - amma.. ara oca sıgo a 0 u. 
fiat istemeden onlara mal gonderırdık. . . 1 ril kt 55 ~aniyede birinci gelmiştir. Genç Gen kız ölüme sebebi et IU ile Şimdi de, Gandi Avrupalıla§IDadı am-

İşte, hayat pahalılığı ile mücadele et- ımhyaz ar ve ece ir. ka lumba va ı oo ihtiyarı da 15 o a - yor. ç ' . . y . ç 
menin çok ka an d ' 'k~ d'l P g ' Y y kalanmıştır. Resmimiz talihsız kon - ma, Avrupalılar Gandileşiyorlar! 

, z ıyor, ıye şı yet e ı en J şındadır .. .. .. d b' 1 - teri 
mütevassıtı ortadan kaldırmanın asri ngiliz futbolcularına · tu olumun en ıraz evve gos yor. 

teşkilat şeklinde ifadesi, medeni usulü nazar degmiş Dünya düello şampiyonu Ressamlar arasında garib 
budur. Bu usul o kadar hakim ve münte- İki sene evvel, karısının haysiyeti • 
· d · t· d ı bir anket 

E. Talu .............................................................. 
Ceviz ve fmdık satışları 

şır, me enıye ın mo ern iktısad teşkilatı ngilizlerin bu seneki futbol mev - ni korumak için birbiri arkasına yedi 
bazı memleketlerde o kadar ileri git - simjr.in uğursuz gideceğini, ilk maç - defa düello eden Budapeşteli avukat Kumral saçlı, mavi gözlü ressam - Son bir hafta içinde piyasada epey
miştir ki mesela 1sviçrede Konsumverem larda 4 kalecinin yaralanmasile falcılık ve dünyanın düello şampiyonu Fran - ların dalına manzara resmi yaptıkları, c~ hararetli ceviz satışları olmuştur. 
namı altındaki muazzam kooperatif itti- ettiklerini bu sütunlarda yazmıştık. cis Sargas, mahkumiyetini geçirmek siyah saçlı, siyah gözlü ve kısa boylu A.lmanyaya kilosu. 35 ~uruştan 3000 
hadının yanıbaşında daha ziyade yüksek Bundan sonra bir ekzersizden dönen . olanların da insan resmi çizdiklen,· bü- kilo Amasya malı ıç cevız ve kilosu 30 

- il - b üzere Hapishaneye girmış, ve hapisha- .. . .. . , kurustan 4500 kilo Niksar malı ve l 8 
~uşter. e munase ette bulunan bakkallar meşhur ffıtholculardan biri, yağan yağ nenin en muteber kısmına alınmıştır. yuk kafalı ve mavı gozlü san atkArla - ~ . .. .. .. 
bile Mı~os.namı. altında bir ıttihad vü- murdan kaçmak için sığınacak bir yer Şampiyon doğumunun 32 nci yılı nn daha ziyade portre, uzun kafalıla- kuruştan 4500 kılo çuruklu Amasya 
cude getırmışlerdır. Hemen hı>r memleket ararken yıldırım isabetile ölmfü; ar - münasebetile, hücresinde bir ziyafet rm da manzara resmi yaptıkları, 1000 cevizi satılmıştır. 
böyledir. Bu iktısadi teşkilat ağı komşu- kaca~ı da varalanmıştır. ~· . f k d h b 1 artist arasında yapılan soruştunnalar- Fmdık satışları üzerine de iyi mua-
muz Bulgarı·stana kadar gelır' . Orada ~ v vermiş, zıya ette arısı a azır u un- 1m c.+ B' h ft d =============== muştur. dan sonra anlaşılınışbr. Kadın ressam- meleler yapı ı~.ır. ır a a için e 
Napred ismini alır. Bu bakımdan Bu1ga- da bolluk içinde süpürg~ tohumlu ekme- lar erkeklerden daha ziyade portre kilosu 32 kuruştan 3200 kilo çürük maL 
ristan da bir Avrupadır. Edirne budu- ği de bulamadığı günler olduysa gene ıe- Bulgar Kralı ve gölgesi va~mağa meyyaldirler. çıkıntısı iç fındık, kilosu 80 kuruştan 
dundan içeri geldiğimiz zaman ise Asya beb teşkilatsızhktı. Seferberlik ayak sa- · Bunu iddia eden, taninmış bir res- 5040 kilo Giresun malı sıra tombul iç 
başlar: İktısadl hayatı teşkilatsız Asy:ı! tıcılarını yarrm saatte yok etmişti! Bulgaristanm çok tanınmış bir si - samdır. fındık, 73 kuruştan 5040 kilo Ordu 
Aydın müstahsilleri satış kooperatifleri Hemşerllerime, bütün vatandaşlarıma ması vardır. Bay Jorj Hanciyet.. Bay ma!ı ve kilosu 37 kuruştan 5000 kilo 

ittihadı, Türkiyenin bu büyük Avrupa şunu söylemek istiyorum: Hayat müca - Jorj Hanciyef Bulgar ordusu sübayla- ülkede de dalına yanında bulunur. Ünye malı, 8 ı kuruştan 20 bin kilo sı· 
teşkilAt ağlarile satıcı müstahsil teşkilatı delesi, çarşıda, bakkalda ve mağazada da- rmdandır. Mahir bir nişancı olduğu ka- Bay Hanciyere, Kralın gölgesi adı rn tombul iç fmdık, 34 kuruştan 1 S 
halinde münasebette bulunabilen yega- hi bu asırda ·teşkilAtsız yapılamaz. Ha - dar, usta bir binicidir. 15 senedenberi takılmıştır. Resml rütbesi müşavirlik, bin kilo kabuklu fındık, 70 kunı§tan 13 
ne nümune oldu ve bu yegane nümune- yatlarını ıslah etmek istiyenler, evvel~ Bulgar Kralı Majeste Boris'in yaveri - vnifesi de husust katibliktir. Kısa boy- ton Ünye malı sıra tombul iç fındık, 
nin henüz zfirriyeti yetişmiş değildir. İs- bu hakikati anlamalıdırlar. dir. Ona yalnız, haric! seyahatlerinde lu olan Bay Hanciyef, yedi lisanı mü - 77 kuruştan 20 ton Giresun malı, 7' 
tihlak teşkilatımız ise büyük bir sıfır- Muhittin Birgen refakat etmekle kalmaz, ayni zamanda kemmel yazar, okur ve konuşur. kuruştan 7040 kilo Fa'tsa malı fındık 
dan ibaret buJunuyor! ( satılmıştır. Son hafta içinde Suriyeye * 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A! 4000 kilo, Hamburga 2 bin kilo fındık 

İşin asıl hakikati budur: Hayatını tan- ihrac edilmiştir. İstanbulda 11 ton iç, 
zim için ayak satıcısının çoğalmasını Son Posta Hatay meselesinin henilz muallakta bulundu- riyenin parası memleketi asfalt yol ile bezemeye müsaid 9 ton kabuklu fındık stoku mevcuddur. 
fstemeğe mecbur olan milletin bu asırda ğu zamanlarda bir taraftan Hataya, bir taraftan da Suriyeyc değildir, bize bir merak oldu, muammanın anahtarını ara
hali yamandır. Çünkü, binbir mahzur _ birer muharrir yollamıştı. Arkadaşlarımız geri döndük.led mıya koyulduk: 
dan sarfı nazar, bir seferberlik halinde zaman oralarda gördükleri asfalt şoselerin güzelliklerinden - Muammanın anahtarı bir senede yapılanın bedelini 20 
bütün hayat durur ve bir zaman gördü- ve uzunluklarından günlerce bahsettiler. senede vasıtalı vergilerle ödemektedir, cevabı geldi. 
ğümüz gibi İstanbul kıtlık içinde kalır. Fransız koloniciliğinin ana prensibi. 11 sömürgenin ihya- Eğer bu doğru ise, bu anahtarı asırlardanberi bizim ara-
Cihan harbinde Almanya, tam manasile sını simürgeden alınan paraya bırakmaktadır, halbuki Su- . yıp ta bulamamış olınaklığuruza: 
yokluk içinde dört sene karnına atabile
cek bir şey bulduysa o muazzam teşkilltı 
sayesinde buldu. Ayni tarihte İstanbulun 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Kuşyemi fiatları duştu 

Kuşyemi fiatlan, son zamanlarda 
İngiltere ve Alınanyadan gelen nok -
san fiat teklifleri üzerine düşmeğe baş· 
lamıştır. Son birkaç gün içinde İngil
tere ve Almanyaya 5, 15 paradan, ~ 
kaç küçük parti mal gönderilınlştir. 
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Pravda gazetesi 
kapatıldı 

Gazetenin ecnebi bir 
devletten 17 bin sterlin 

aldığı tesbit edildi 

Vergilerde mükellef S4....u. 
lehine yapılan At:E 
değişiklikler -. -Mi-llet-ıe,-Ce-mi-yet-i ._ 

toplantısı 

Kazanç, buhran, müvazene 
vergilerini birleştiren 

proje tamamlandı 

e Fransanın askeri 
tedbirleri 

Yazan: Selim Ragıp ~ 

Cenevrede mühim siyasi 
müzakereler oluyor 

Bugun Cenevreye gidecek olan Bone Rus 
ve Rumen nazırlarile görüşecek 

Milletler Cemiyeti konseyinde ise siyasi meseleler 

Belgrad 10 (Hususi) - Pravda gaze -
tesi bugün hük.tlmet tarafından kapatıl- Ankara 10 (Husus!) _ Mükellefler le- M illetler Cemiyeti konseyi bir ka9 
mıştır. hine mühim tadilleri ihtiva eden cvası _ güne kadar bir toplantı daha ya· 

Gazete idarehanesinde yapıla."l bir a - tasız vergiler kanunu:ıt projesi büyük e- pıyor. Vaziyetin nezaketini nazarı dik -
raştırma neticesinde, devlet ricaline kar- mekler sarfedilerek ikmal edi.lmif bu - kate alan bazı mümessiller bu defald 

Paris 
10 

(HusuSi) _ Hariciye nazın Budapefte 10 (A.A.) - İııgillz, Fran - §ı yazılmış bazı tahrikam.iz broşürler lunmaktadır. Proje Meclisin önümüzdeki toplantıda bulunamıyacaklar. Diğer bir 

ancak sah günü görüşülebilecek 

Bonenin bu ~am Cenevreye hareket e- aız ve Polonya hariciye nazırlarının Ce - meydana çıkarılmıştır. devresinde kanuniyet kesbedecektir. kısmı ise ya yoldadırlar, yahud Cenev -
deceği haber aJuumitır. ııevreye gitmelerini telılr -.Oleri üze _ Gazetenin, son iki hafta zarfında, is - Kazanç, buhran, müvuene vergilerini reye vllsıl olmuş bulunuyorlar. Bugünkil 

Bone, Cenevrede bulunan hariciye na- rine Macar hariciye nazırı dö Kanya da mi gizli tutulan bir devletten 17,000 İn - birleştiren yeni kanun projesile hüku - şartlar içinde Cenevrenin dünya mesele· 
zırları ve bilhassa Sovyet hariciye komi- Cenevrede azimetin! tehir etmiştir. giliz lirası tahsisat aldığı tesbit edilmiş- met vergilerde dört senelik bir indirme leri üzerinde dotrudan doğruya tesırl 
seri Litvinof ve Romanya hariciye na- g· uf l I tir. programı hazırlamıştır. Proje 13 fasıl ve yoktur. Bu tesir dolayısile kendisini his-

zırı Kom.nen ile beynelmilel vaziyet hak- ıy mese e er 337 maddeden mürekkebdir. settirınektedir. 
kında istişarelerde bulunacaktır. Cenevre 10 (A.A.) - Milletler Cemi - Fi/isfinJe geni Projeye göre hizmet erbabının vergi - Çünkü umuınl celselerde trad olunan 

Bone, pazartesi günü tekrar Parise yeti konseyi siyasi meselelerin müzake - leri, aşağıdaki nisbet üzerinden hesab e- nutuklann bir manası yoktur. Asıl mü-
dönmüş olacaktır. resini Alı gününe bırakmıştır. Taarruzlar dilecektir: zakereıer celse aralarında yapılmakta v• 
Diğer taraftan Sovyet hariciye komi - 1 - Umumt, mülhak ve hususi büdce- bu müzakerelerin resmi nutuklardan da· 

Ne-"sthı bir tezkeresi ı l id edil d · ·· le d seri Litvinof dün, Cenevrede Romanya 5 .. Londra 10 (Hususi) - Filistinde bugün er e are en aıre ve muesseee r e ha ziyade ehemmiyeti haiz olduklarını 
hariciye nazırı Komnen ile uzun bir mü- Cenevre 10 (Hususi) - Milletler Ce - tekrar hadiseler olmuştur. Nasra civarın- yapılan tediyelerle devamlı hizmet kabul söylem.iye hacet yoktur. Nitek;m müte-
llkatta bulunmuştur. miyeü umum kltibliğine bir tezkere gön- da bir köye hücum eden Arab çeteleri, eden serbest meslekler erbabı hariç ol- veHa Fransız devlet adamı Briyan da bu 

Bu mülikata siyasi mehafilde büyük deren Haile Selisiye, bu defaki Asamble köy reisini ve kızını öldürmüşlerdir. mak üzere istihkaklarının tediyesi sıra- hakikati kabul etmiş ve Cenevrenin 
bir ehemmiyet verilmektedir. cynıtii Sov- toplantısında mümessil bulundurmıya - Diğer mıntakalarda da çeteler faaliyet- sında kesilmesi li.zıın gelen mükelleflerin resmi hüviyetinden ziyade hususi mahl· 
yet Rusya Bükreş hilkfuneti nezdinde te- cağını bildir.JIU,ştir. te bulunmuşlardır. vergileri ile idare meclislerinin reis ve yetini nazarı dikkate alarak oranın bir 
tebbüste bulunarak Çekoslovakya sebe - Haile SelUiye, Asamble ruznamesinde azalarının huzur haklarile bunlara his- telaki noktası olduğunda ısrar eder du-
biyet vermediği bir taarruza maruz kal- Habe§istanı alakadar eden mesele bulun- S f T se senedi ve tahvilat mukabili olmaksızın rurdu. Filvaki Cenevreyi resmi bir Mil-
Clıjı takdirde, bu memlekete yardım için mad.J.'1nı, binaenaleyh mümessil gön - OV ye • Japon verilen temettü hisseleri veya ikramiye- letler Cemiyeti merkezi yapmak istiyen· 
Sovyet tayyare ve kıtaatımn Romanya dererek bugünkü beynelmilel karışık va- Mu··za '-erelerı• leri her nevi müessis ve intifa hisseleri, lerin asıl hatası da buradadır. Tam ve 
topraklarından geçme.si. meselesinde Ro- zlyet içinde yeni bir müşkülat çıkarmak il(; temettü ve ikramiyeleri ve mürakiblere mutlak bir iştirak olmadan, Milletler 

manyanm nasıl bir hattı hareket ittihaz istemediğini, bu tezkere ile beyan etmiş- Tokyo 10 (A.A.) - Sovyetlerle Japon- ;i~rilen ücret ve aidatın kazanç vergile- Cemiyetinin müessir bir vazife görmesi 
tdeceğinl öğrenmek istemişti. tir. ya arasındaki Şanfeng ihtilA.fını hallet- elbette ki mümkün olamazdı. Cemiyet 
-~~~-~~=====~~--~-~~-~=====~====~~J~p&~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Halayın Alaturka Si.nema fı·aılarında hudud komisyonu azalarının tayini için 
2
0l-

4
00 liraya kadar olan kısım için bir müşavere merkezi olmU§tur. Ve açık 

·· k ı yüzde 16• sözden zı'yade başbı:ııra konu ......... 1arm 
muza ere ere başlanmasını teklif etmiş .,. iiJ•--.. 

ml
·nnet ve şUkranı lenzilAt yapıldı ve Sovyet hükumeti de bu teklifi kabul 

400 
liradan yukarw için yiizde 18. ehemmiyetidir ki Cenevreyi, ihraz et-

etmiştir. Müzakereleri Moskovada Japon Hususi müessmeler mif olduğu mevkiden elin iskat etmlj de-

(B
n_• tara.ı. 1 ı .. ci ıayfam·-.ı-) 11 - Yukarıdaki fıkrada yazılan datre ~ldir, (Baı tarafı 1 inci sayfamızda.) .,. ,. ,,. ~ büvük elçisi Şigemitsu ile hariciye ko- 5.u 

let meclisi Azasından Basil Huri, meb',,... ledlye ikbsad müdürlüğü sinema sezo _ miser muavini Potemkin yapacaklardır. ve müessese haricinde kalan bilüınum ha- * 
lar arasından tefkil edilecek bir heyetin nu başlamak üzere bulunduğundan, geçPn s 

1 
kiki ve hükmi şahısların nezdinde ça - Fransanm bir takım ihtiyat! askeri ted· 

Türkiyeye giderek Büyük Şefe Hataylı- seneki fiatlardan en az yüzde yirmi ol _ uriyede ·ıma ed·ııen lışanlara yapılan tediyelerde: birler almasına rağmen gerek Roma, 
!arın minnet ve tazimlerini arzetmesini 

2
00 liraya kadar kısımlar için % 16, B lin k mak üzere tenzilat yapmağa karar ver - 2 franHnın er ve gere 

ve büyük meclise de Hatay~ minnet ve y 1 n·ı ve gar.ıh herzeler 01-400 liraya kadar olanlar için % 18, aaker1 Londrada fazla 
selAmlarmı bildirmesini teklif e&mif ve nıiştir. Beyoğlu kaymakamı Danişin bu- - 400 Hradan yukarısı için % 20. susta hazırlamıı olduju tarifeyi gözden (T k ü -'"hf tedbiri-_. endişeli bir hava 
bu tekili alkışlarla karşılanmıştır. . (Baş tarafı l inci sayfamızda) e a t ve ıu.u ye aidatı gibi bir ka - _... estflWne dair orta-

Ekselans Tayfur Sökmen, bunun cwn- geçıren belediye yeni fiatları tesbit ~t - . .. . nuna veya nizamname hükmüne istfna - da yeni alA tl k a• ' miştir. Her ainema cumartesi ve pazar m .. aksadı da Ar .. ab··· .K. urd, Ermeru vesaire den yapılan tevkifat hariçtır' .) me er yo tur. Nıtekim Çek-
huriyet bayramı münasebetile yapılması f b b Ierle silAhh bir fhtil .. h•-" Jd ~. günleri ikişer halk matinesi yapacak, bu nu usunun us utun ekalliyett2 kalma- ın _ Bina "\Yerııri•i kan 'b· w. cuu o u

5 
.. tak-

muvafık olacag~ ını bildirmış' ve bu cevab H e- unu mucı mce dirde İtalyanın Al il b ber matinelerde birinci sınıf sinemalarda bi- sını temin imiş. ataya yerleştirilecek iki senelik gayri ıafi iradı 2000 lir d ~ manya e era ha-
büyük şevk ve meserret heyecruınıa ve- .. b' w· d Tür. ki d d ~·ı a an ap~ı reket ed ~· · flA- edilm letler 15-20, ikinci sınıf sinemalarda bı' _ yuz ın n us · a ye en egı • ha- olan mahallerde ticaret ve san' t _ ecegının aıı · esi, harb teh-
sile te~kil eylemiştir. · t t' ·ıec trmia b ·· b' · a yapan likesinin yakın 1--1..4.-- • •• ..:ı_ ~ letler 10-15 kuru§ olacaktır. rıç en ge ırı e.~..u.y ve unU_?- ~. ını ların nezdinde çalışanlardan: O.LLUAAW&U zıyauc uzak ol-

Yemekten sonra yapılan bir hasbıhal Romanyadan Türk olarak, yuz hını de a _ Mubasib, ldtib ve vemedarlar duğuna hükmedilebilir. Hatti bir kısım 
esnasında ekselans Tayfur Sökmen, ye- Hükfunetin, filmlerden alınan vergi orta A vrupadan, Romanyadan vesair gündelik gayri safi kazançlaruwı . . İtalyan gazeteleri, Fransanın bat vurdu-
ni devlet teşkilatında yapılacak tayin - mikdarını da yüzde yetmiş nisbetinde in- memleketlerden Yahudi olarak getirile - misli; yırını ğu tedbirleri mübalAlalı addederek or _ 
lerde iltimas ve haksızlıklara mahal bı- dirmiş olduğu haber alınmıştır. Beled!. • cekmiş. Hatti 938 senesinin son üç ayın- b - Tezgihtarlar pdelik gayri saf! tada bir Alınan tahriki olmadığıru. kayıd 
rakılmaması için alınan tedbirleri anlat- yeye bu hususta henüz bir iş'ar vaki ol- da on bin Yahudi ve on bin Türk nüfusu kazançlarının on misli; ~ bu terait altında bir tahrik mevzuu
mış ve bu iş için meb'uslar arasından mamışsa da, sinemalar kış tarifelerini tat getirilmesi ve önümüzdeki senenin ilk c - Bunların haricinde kalan müstah- b~hs ise, bunun Fransa tarafından ıeie
teşkil edilen heyetin bir kaç güne kadar bika geçmeden evvel, vergi tenzilatı ta _ aylarında da ayni mikdarların tekrarı demler gündeJik ıayri safi kazançlarının bılecelfne ipret ediyorlar. şu vaziyete 

a&Au erse a ar yenı en tesbit e- r on mıs. ı; gure .. s~.yast Alemde ümidler sömnemlfttr 
1§
• e başlamasını emretmiştir. Bu tedbir h-Ll-.k ed fi tı 'd mukarrer ım.ı· ·~ • ı· x 

bütün unsurlar tarafından memnuniyet- dilecek ve bir mikdar daha indirilecek _ Ankara hükumeti bu Yahudi nüfu - t.t~nnden besab ve taayyün etürile • ve sozun mevJdlnl sillha terketmes1 teh-
le karşılanmıştır. tır. sunu getirmek için İngiltere, Fransa ve cektir. Bunlara aid vergiler, iki taksitte likesi henüz bir ihtimal olarak dahi mev-

Devlet Reisinin nutku Sinema fiatları üzerinde e!ash tenzi _ Amerikanın siyonist teşkilatı iJe müna - alınarak kendilerine senarlar lfbi ver- zuu bahlecUkmıez. 
Devlet reisi yemekte aşağıdaki nutku lat teklif eden Beyoğlu kaymakamlığı, sebete girişmiş ve onlarla anlaşmış. gi karnesi verilecektir. Setim Ra Eme oöyleıniştlr. sinema büfelerindeki pahablığın da ö - Bu havadWn baştan başa uydurma ol- iV - Umumi, miilbalt n husud bııd - gıp g 
Muhterem huzzar, bir müddet evvel .. k .. edir duğunu elbet herkes anlar. Ben de bu celerden verilen meüen bed-"-'-•- ta- At 10 k 

k nune geçme uzer .• Sinema sahiple _ ~ a f 
hariçteki bazı kimseler bu aziz topra - . t bl' t ılarak lis haberi, Suriyede Türkiye aleyhinde ne mamı ile 1931 aenesinde mevcu.ı. diler 

k 
rıne e ı.ga yap · teleri istenmi'2- yd 1 llL 

tarda yaşıyan muhtelif unsurların ye - ır tarzda yalanlar u uru duğuna yeni bir mesken bedellerinJn otuz liraya kadar diğerlerine hasım olduklannı ve bir ara- tir. Bu büfelerde oatılaıı malların flat - .delil olmak tıure naklediyonım. olan kısmı, için Jllzde on, ıılsbetl Ôzerin- (S.,"""" 1 lıld ....,_, 
da hayat geçirmelerine \rokan bulunma- lan hiç bir vakit dükkindakinden pahalı den hesab olunacakbr. (30 liradan fazla- lstanbul 10 (A.A.) - Hariciye Vekili 
dığını yazıyor, söylüyor, propaganda edi- olmıyacaktır. Paris elçimiz ,erefine sı ikinci fıkrada yazıh niabete tlbi ola- doktor Tevfik Rd§tt1 Aru, dO.n aqam 
yorlardı. Hatay vatandaşları kendi halle- Atinada ziyafet verildi caktır. Mülhak ve hususi bildcelerden ve- Cenevreye hareketinden evvel Dolma -
rine bırakıldığı zaman bu iddianın yan- Kahraman ordunun manevraları rilen mesken tazminatı, umumt büdce - bahçe sarayına lfderek ReillCumhur A -
hş, hatta yalan olduğunu dün meclisi Atina 10 (A.A.) - Tilrkiyenin Paris den muadil maaşlı memurlara verilen _ tatürk tarafından bbul buyuru.lmuftur. 
'1"d b ·· d b d 'han" göster (BQf tarafı 1 inci ıayfamızda) büyük elçisi Suad Davaz Fransay,1 git - 1 d f IW e, ugun e ura a cı "' - er en azlası ve eğer büdcelerden nıes _ darı geçene lau takdird esken miş ve göstermektedir. ruz ve müdafaalan hareketleri talim e - mek üzere bugün öğleden sonra Pireye kden tazminatı alanlann maq ve ficreti natınm 80 liradan f-zı:: birin::ıra-

Biz Hataylılar, bir aile içinde yaşadı - dilmektedir. Doğu manevralaıı kıtaatın uğramıştır. evlet memurlanna verilen azami mik mucibfnae ' ğımız bu mukaddes toprakta yurddaşlık çok sarp ve çetin araziden uzun mesa _ Hariciye nezareti genel direktörlerin _ ........................... -.-... -........ ... ....... : .. verli7e tlbl tutnlıc•kbr. 
etmekteyiz. Bir çatı altında bulunan ve felerden yürüyüş yapmaları itibarile bır' den Delmuzos Suad Davaz şerefine Ki- r ____ .............. --.... .. 

bir yuva içinde yaşıyan insanlar ya bir mukavemet manevrası yapılmıştır. Ga _ fisiada bir çay vermiştir. 
ırktan veya muhtelif ırklardan terekküb ztanteb manevraları ise bilhassa gece Suaıd Davaz akşamleyin yoluna devam 
ederek bir kütle haline gelirler. Bir ırk- ilerleyişleri taarruz ve baskın hareket _ edecektir. 
tan olanlar arasında vuku bulan geçim - lerile temayüz; etmektedir. Manevralar 1 • 
sizlik şu veya bu menfaat doıayısiledir ki tam bir ıntizaın ıçinde devam ediyor. Trakya ve zmır fuar1 filmleri 
bunlar ya şuursuz veya muhterii insan - Mareşal Fevzi Çakmak ve maiyetleri Edirne (Hususi) - Trakya Umumt 
lardan südur eder ve etmektedir. Muh - manevraları yakindan takib etmektedir. Müfettişliği, beynelmilel İzmir fuarı ve 
telif ırklardan olup ta bir vatanda ya - ( Trakya paviyonu ile Ödemiş, Bozdağ, 
§ıyan insanların geçimsizlikleri l.se, ya =============A=.A=.)~ Gölcük, Şaşal, Yamanlar, Bergama asarı 
harici tahrik tesirile veya yekdiğerinden ederek yaşıyacağız ve Hataylıyız diyerek atikası, Kozak ve Manisanın iyı" tablola-
farklı idarelerinden ileri gelmektedir ve öğüneceğiz. rile İzmirin wnumi ınanzarasını ve İz -
gelir: İşte velinimetimiz olan Büyük A - Af kanunu mir stadında yapılan bütün maçları fil-
tatürk Türkiyesi, cins, mezhep, millet, Antakya 10 (A.A.) - Anadolu ajansı- me almıştır. 
ırk ve zümre farkı göstermeden idare e- nın hususi muhabiri bildiriyor: Film, Çanaltkale Bayramiçin zengin 
dildiği içindir ki, cTürküm. Türkiyeli - Hatay kabinesi, millet meclisinden al- OrJT\anlannı ve gelecek sene prevantor _ 
yim. diyerek yaşıyor ve öğünüyor. dığı salahiyete uygun olarak yeni devle- yom olacak Evciler yaylasile Türk tarih 
Kurtarıcı Btiyük ·Atatürkün eseri ve tin kanunlarını tanzim ve neşre matuf kurumunun Vizedeki kazılarını 15 Ey _ 

biz Hataylılara armağanı olan Hatayda mesaisine hararetle devam ediyor. İlk çı- hile kadar aldıktan sonra stüdyodaki ça
Büyük Dahinin dün olduğu gibi bugün kacak olan af kanununun bir kaç gün l1Jl1\alarını bitirecek ve tewn ayında bu 
de nurlu izlerinde yürüyerek mezhep, içinde ikmal edileceği haber verilmek - film ilkönce Trakya halkılia ve köylüsü-
ırk ve zümre farla gözetmeden idare tedir. ne gösterilecektir. 

weywt notlan : ıO 

Açık deniz 
be~eniz iki g(lndtır ufuk g&termiyor. Kırk sekiz aat içinde kara hurett 

ınverdi Gece bir rey delil, fakat gilnd(iz enginlerde bir nokta an öz-
ler ~yhude yonılup bmapyor. Aksi Bibi bir vapur, bir ,.ıtenH :: :ok. 
Mesına açıkl~da her an önümüzde bir karaltı l6rmek thti.)'adle um ba· 
kıyoruz. Handiyse Kristof Kolombun: 

- Kara! 
Diye ba~~ arkadap gibi biz de ilk m6.jdeyl vermek hevesine dilfecefjz. 
Açık denızın yorgun kafalar üzeri nd.e sükOııet verlaf bir tesiri oldufunu 

iddia .~~er. herhalde insan beynini bir beyaz sinir parçası addedenler ola· 
cak .. ıçı bınbır düşünce dolu bir kafanın açık denizde büsbütün bunalacatı 
muhakkak.·· Arzularına bağlı insan için etrafını çeviren açık deniz na kadar 
sakin, ne kadar mavi olsll gene bir melAııkoll cehennemidir. Denİzsız yap
mak deniz kıyısında doğup bQyilyenler için belki güçtür. Fakat kara garme
den yaşamak herhalde tahammOl edilmez bir azab olacak! 

·Yarın sabah Napoliye \•aracağımızı haber veren kaptan daha b' ka t 
kara ~örmiyeceğim.izi de ilave ettiğt zaman kürek mahkOıniyetin~ ç k;a 
luş mtljdesi alan bir sürgün &ibi sevindim. en u-

Bürhan Cahid 



Belediye İngiltereden 
otobüs satın alıyor 

Makine şubesi ve garaj müdürleri Londraya gidiyorlar, 
alınacak otobüsler havagazile işliyen cinten olacak 
Belediye Garajlar müdürü Tarık oto- ıajlar müdürünün Londrada yapacağı 

büs mübayaasında bulunmak üzere bu temaslar müsaid netice verirse, kredi 
gün Londraya hareket edecektir. Viya- suretile daha ziyade otobüs alınacak -
n:ıd3 bulunan Belediye makine şubesi tJr. Böylece bir müddet sonra istanbul
?Dlidürü Nusretle İngilterede birleşe - da otobüsler kamilen belediye tarafm
cek olan Tank, İngilterenin belli baş- dcın işletilecektir. Yeni otobüsler en 
lı otobüs firmaları ile tem~ edecek, modern biçimde olacak karoserleri ta • 
bilhassa hava gazile tahrik edUen son kılı olarak getirilecektir. 

Atölye ve garaj masraflarına yüz 
bin lira ayrılmıştır. İstanbulda birer 
tan<" atölye ve garaj yapılacak, bun -

sistem otobüsleri tedkik edecektir. Be
leJiye, esasen kendi üzerinde bulunan 
jmtiyazı kullanmak suretile, İstanbul
da otobüs işletecektir. Bu sene alına -
cak otobüslere harcanmak üzere 450 lar ~ehirde çalışacak bütün otobüsle -
bin lira ayrılmıştır. Belediye bu para rin ihtiyacını karşılayacak kadar bil -
i!e otuz otobüs almak fikrindedir. Ga- 1 yük olacaklardır. 

SON POST.hı. 

Dün Beşiktaş 
kaşık f abrikasmda 

yanom çıktı 
Dün Beşiktaşda büyük bir fabıika, 

yangın tehlikesi geçirmiştir. 
Beşikta.şta, İspanya tebaasından 

Marka aid çatal kaşık fabrikasının ba -

cası hayli zamandanberi temizlenme -
miş olduğundan, kurumların pctrlama
sı neticesinde binanın çatı kısmında 

yangm çıknıı~tır. Fabrika yangını vak
tinde haber vermiş ve Beyoğlu itfaiye
si sür'atle yetişerek çatının pek az bir 
kısmı yandıktan sonra ateşi söndür -
müştür. Fabrika 41,500 liraya bir ec -
nebi sigorta şirketine sigortalıdır. Yan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n neticesinde 3360 düzüne kaş~ il~ 

Balkanlar arası tıb Yalova hayvan sergisi 780 kilo kalay kısmen hasara uğra -

k 
. k d m1ştır. Hadise etrafında zabıta tahki -

ongresı apan 1 dün açddı kata ~~a_m e_fmek_tedi::__ 

Balkanlar arası tıb kongresi dün me- Yalova hayvan sergisi dün İstanbul 
sa.isini bitirmiş ve ittifakla fU kararları Vali ve Belediye Reisi namına belediye 
vermiştir: reis muavini Rauf tarafından açılmış -

1 - Açık şehirlerin masuniyetinin te-
tır. Sergi münasebetile Yalova sokak

mini hakkında dünya efkarı umumiyesi-
nin alakadar kılınması için dünya tıb lorı donatıl.mış, ev ve dükkanlar bay -
gazetelerinde neşrolunacak bir beyan - raklarla bezenmiştir. Köylerden yüz -

Jerce halk şehre inmiş, sergi yerini dol name. 
2 - Malarya raportörlerinin hazırla- durmuştur. Rauf bir nutuk söylemiş, 

dıklan müşterek temenni. kordelB. kesildikten sonra sergide bu -
3 - Altıncı tıb haftasının gelecek se- lun~~ hayvanlar görülmüştür. Sergide 

ne EylUlde Rumen grupu tarafından Bük çok iyi yetiştirilmiş boğa, at ve sığırlar 
re§te tertib olunması ve müşterek, ra - buiunmaktadır. 
porlarm .Balkanlarda zührevi hastalık -
larla milcadele> mevzuuna dair olınsaı. 

Bu tekliflerin kabulünden 8'1nra Trab 
%on meb'usu ve Balkan Birliği Türk gru
pu reisi Hasan Saka söz alarak pek sü -
rekli alkışlarla dinlenen nutkunu irad 
etil. Buna ecnebi delegasyonu namına 

Rumen grupu reisi Prof. Dr. Gheorghiu 
cevab verdi ve relıı ıon nutkunu irad ile 
umuınt toplantılarının hitama ermiş ol
duğunu bildirdi. 

Delegeler bugün ıaat 11 de kalkacak 
huswd vapurla tZm.ire. gideceklerdir. 

Şehir işleri: 

Kaaımpqa meydanındaki kum 
yığınlan kaldınldı 

Uzun ıalllandanberl Kasımpaıa iske -
le meydanında yılılı duran kum yılın -
lan civan berbad bir hale ıokuyordu. 

Halkın fikAyetleri üzerine bu kum te • 
pelerl oradan kaldırılınııtır. 

MiJte/errilı : 

Balkanlı doktorlar ıerefine 
verilen ziyafet 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin ttstündağ, Balkan tıb kongresm-

de bulunan Balkanlı doktorlar şereiine 
dün akşam Tarabyada Tokatliya.n otı • 
tinde bir riyafet ver~r. Ziyafette kar 
şılıklı nutuklar söylenmiş, ıeç vakte ka
dar eğlenilmiştir. 

FuhUfl• mücadele arbnldı 

Son zamanlarda pek ziyade artımı o
lan gizli fuhuşun önüne eeçmek üzere 
sıkı tertibat alınnuıtır. Beyoğlu, Galata, 
Kasımpaıa taraflarında bir çok otel, ban, 
ve bekAr odaları kapatılmıştır. Bundan 
sonra da bu gibi gizli yerler sık ıık kon
trol edilecektir. 

Çarşamba biçki yurdu sergisi dun açddı 

Çarşamba biçki ve d1kiş yurdunun on birinci yıldönümü münasebetile ter
tib edilen sergi dün açılınIJtır. Şimdiye kadar (200) talebe mezun veren yur
dun halihazır müdavimi (3') dir. Bu devrede mezun olanlar ise bayan Mu
ammer, Şefika, Fazilet, Güzin, Bahriye, Hidayet, Nebahat ve Zekiyeden mü
rekkcb sekiz kiflllk bir gruptur. Direktör Sabriye ve öğretmen Hayriyenln idare 
ve ihtimamları altında çalı§an yurdun memlekete daha uzun zaman bi.mıetleri 

görmesi şayanı temennidir. Resmimiz yurdun müdür, muallim, mezun ve 
miidavim talebelerile açılan sergiden bir köşeyi göstermektedir. 

Avrupa trenleri 
geç geliyor 

Tcırife mucibince sabahları saat 7,25 
de Sirkeciye gelmesi icab eden Semplon 
ekspresi ve 10.22 de gelmesi icab eden 
Kımvansyonel trenleri, son günlerde 
1-2 saat arasında rötar yapmaktad~r. 

Bu cümleden olarak dünkü semplon 
ekspresi de 1 saat 15 dakika rötarla 
8 ı 40 geçe Sirkeciye gelmiştir. Tren -
lel"in bu şekilde teahhürlerine, son 
giinlerde Alman ve Çekoslovak hüku
metlerinin hududlardan girip çıkan 
yolculan çok sıkı bir surette aramaları 
sebeb olmaktadır. Belgradda semplon 
ve konvansiyonel trenlerile telaki et -
rneler:i icab eden Berlin ve Pragdan ge 
len trenler, sıkı arama yüzünden hu • 
dudlarda fazla beklediklerinden Bel -
grada rötarla gelmekte ve trenler de 
hududumuza geç girmektedir. 

Ayrıca Yunan arazisinde Dimetoka 
ile Sofila arasındaki tren yolunu da 
seller harab etmiş olduğundan Pityon 
istasyonundan Selanik ve Atinaya gi -
den trenler de rötar yaprnaktadlf. An
cnk bu rötar bizim trenlerimize tesir 
etmemekte, fakat buradan Yunanista
na giden ve Yunanistandan gelen yol
cular istasyonlarda fazla bekleınekte -
dirler. 

--~----

Toplantılar: 

Eminönli Halkevinde ll'Üzik deraleri 
EmlnönO Halkninden: 
ı - Bv1.m1zde piyano, viyoloruıel, baa, 

aolteJ n koro derslerine bu sene de yeniden 
talebe kaydolunacaktır. 

· 2 - Yeni ve eski talebenin 1 Blrlnciteş -
rın 938 e kadar kayıdlarını yaptırmak: için 
blr~r totoğrana Halkevi büro.suna müraca -
atıuı ve bu suretle kayıdlarını yaptıranla -
nn 1 Blrlnciteşrln Cumartesi günü saat (13) 
de Hıılkevi ıalonunda .bulunmaları rica o -
luııur. .............................................................. 

MEVLÜD 
Eti Bank idare meclisi reisi Hamid 

Eseniş'in an.nesinin vefatının kıxkmcı 
glinü münasebetile önümüzdeki Salı 
günü öğle namazından sonra Beyazıd 

camiJnde mevlud okunacağından arzu 
buyuranların teşrifleri rica olunur. .... -.................... -.......................... -... . 
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EylUI 11 

Memleketimizde gülyağı istihsalat ve 
ihracatı son yıllarda inkişaf etmeğe bat
laınıştır. 

haline başlamıştır. 
Memleketimizde de cidden nefis olan 

gül mahsulü ile ayni derecede değerli 

gülyağı istihsalatını arttırmak suretile 
büyük faydalar temin etmek pek müm
kündür. Memleketimizin bilhassa Ispar
ta ve havalisi güllerinin nefaseti çoll 
meşhurdu. Bu kıymetli mahsulün mühim 
ihraç maddelerimiz arasında yer alına· 
sına çalışılmaktadır. 

Gülyağı, bütün ıtriyat levazımı istih
zaratında kullanıldığından, bir çok mem
leketler gülyağı sanayii kurmayı dene -
mişler, fakat tecrübelerden iyi netice a
lamamışlardır. İyi vasıfta ve fazla mik
darda gülyağı yeti§tirme şartları, bil -
hassa Anadoluda ve kısmen de Bulga -
ristanda toplanıru~ bulunmaktadır. Bul
garistan bu müsaid vaziyetten istifade et
miş, gülyağı istihsalatı ile memleketin 
dahili ihtiyacatını temin ettikten başka, 
bir çok memleketlere de ihracatını mü -
him mikdarda arttırmıştır. 

Alman piyasası son zamanlarda Türli 
gülyağlarına da rağbet göstermeğe baJ
lamıştır. 937 yılı içinde Türkiyeden Al· 
manyaya 18,000 mark kıymetinde 100 ki· 
lo gülyağı ihraç edilmiştir. Bu yıl ihra· 
catın 500 kiloyu bulacağı tahmin edil .. 
mektedir. Cihan piyasası, Türk gülya~· 
larını kalite itibarile Bulgar gülyağla • 
rından çok üstün bulmaktadır. Fakat 
Bulgar gülyağları Türk gülyağlarına na· 
zaran daha ucuz olduğundan, sürüm sa
haları da bu suretle daha geniş bulun • 
maktadır. Hükfunetimizin kıymetli alA· 
kasile yıldan yıla inkişaf eden gülyağcı • 
lığımızın, ihracat sahasında da layık ol· 
duğu ehemmiyeti alabilmesi, biraz da 
fiatların yabancı memleketler piyasala .. 
rına uygun seviyelerde bulunmasile ka .. 
bil olacaktır. 

Gülyağı ihracatı bilhassa esk:idenberi 
Bulgaristan için mühim bir gelir temin 
etmekte idi. Fakat cihan harbi sonların
da gülyağı fiatlarının yüksekliği yüzün
den bu ihracat, ehemmiyetli nisbette a
zalmıştır. Bir kilogram gülyağı istihsal 
için tahminen 4000 kilo güle ihtiyaç ol
duğundan giilyağı da tabiatile pahalıya 
satılmaktadır. Evvelce gülyağlarının 
mühim bir kısmını Fransız sanayii satın 
alıyordu. Fakat son yıllarda Almanya da 
Bulgaristanla münasebetlerini arttırmış 
ve eskiye nazaran daha fazla gülyağı id-

MELEK SiNEMASI 
Yeni Sinema mevsimine başllyor 

Açıldığı gündenberi İstanbul'un en ki bar sineması ismini muhafaza eden va 
daima sinema dünyasının en güzel, en pahalı filmlerini gösteren Melek sine
ması önümüzdeki Çarşamba günü akşamı yeni sinema mevsimine başlıyor. 

Melek sineması senelerden beri kazandığı cEn güzel filmler gösteren sinema. 
§Öhretini bu sene de muhafaz:ı etmek için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş. A· 
meri~anın METRO GOLDVYN, UNİTED, PARAMOUNT ve FOKS gibi en bil· 
yük film şirketlerinin en muazzam filmlerini satın almıştır. Bu filmler arasında 
§U büyük isimleri şimdiden kaydedebiliriz: 

1 - KONTES V ALEVSKA CHARLES BOYER - GRETA GARBO. 
2 - MARİE ANTOİNETTE NORMA SHEARER - TYRONE POWER. 
3 - KASIRGA DORTHY LAMOUR. 
4 - MARKO POLC G ARY COOPER. 
5 - SENORİTA JEANETTE MAC DONALD. NELSON 

EDDY. 
6 - ŞAHANE ÇILGINLIKLAR. 
7 - ROSALİE 
8 - MANON 
9 - FENA YOL 

10 - SÜT KARDEŞLER 
11 - DELİKANLILAR 

12 - MANUELLA 
13 - NAPOLİ GECELERİ 

14 - KAZANOVA 
15 - SÜVEYŞ KANALI 

ELENORA POVELL - NELSON EDDY. 
MARTHA EGGERTH - JEAN KİEPURA. 

c D ANİELLE DARRİEUX. 
HENRY GARAT - MEG LEMONNİER. 
ROBERT TAYLOR - MAUREEN O'SUL· 
LİVAN 

ı D OROTHY LAMOUR. 
ı J EAN KİEPURA - GLADYS SWAR'r

H OUT. 
ı HANS ALBERS. 

ANNABELLA - TYRONE POWER. 
16 - KADINLAR HAPİSHANESİ: (V enedıik film müsabakasında biTincilili 1 

kazanan film). 
17 - ANALARIN GÜNAHI 
18 - BARONES ve UŞACV 
19 - ÜÇ ARKADAŞ 

20 - BÜYÜK ATEŞ 
~1 - TAŞ BEBEK 
22 - KIR Çf ÇEGİ 
23 - PARİS BÜLBÜLÜ 

r G LADİES GEORGES. 
~ ANNABELLA • WİLLİAM POWELL. 

:ROBERT TAYLOR -MARGERİTE SUL
LAVAN. 

ı CHARLES LAUGHTON. 
JEAN CARWFORD - SPENCER TRACY. 

: SHİRLEY TEMPLE. 
S İMONE SİMONE. 

ı L ORETTA YOUNG. 
S.İMONE SİMONE. 

24 - KADIN OYUNLARI 
25 - ŞANTOZ JOSETTE 
26 - VERTHER (Gothe'nln 
27 - ALTIN MABUT 

meıhur eseri) Pierre Richard Willm . 
: MİREİLLE BALLİN. 

HükO.metimizin sinema vergilerini fn dirmesi üzerine Melek sineması müdü-
riyeti bu sene fiatlarını herkesi şaşırtacak bir surette kırmıştır: · 
HUSUSİ KOLTUKLAR: 50 kuruş - BALKON ve BİRİNCİ KOLTUKLAR: 35 

kuruş - 1K1NCİ: 25 kuruş - LOCALAR: 250 kuruş olarak tcsbit etmiştir. 
Ayrıca Melek sineması şehrimizde ilk defa olarak, sesli makine tertibatını, · 

Amerika ve Avrupanın yalnız en LÜKS,en PAHALI sinemalarının kullandığı 
WESTERN ELECTRİC şirketinin en son sistem tertibatı ile teçhiz ctmeğe ba~ 
lamıştır. Bu yeni tekamülü on beı, yirmi güne kadar hazır bir şekilde görüp din- • 
liyebileceksiniz. , Ôn fimüzdeki Çarşamba Akşamı 

Yeni Sinema Mevsimi M E L E K 
Açacak olan Sineması 
DUHULİYE FlATLARINI ŞU ŞEKiLDE tNDIRDlôlNI SAYIN 

. HALKA iLAN EDER: 

HUSUSi KOLTUK : 50 - BiRiNCi ve BALKON KOLTUK 35 
2 nci 25 Ye LOCALAR ~50 KURUŞ 

ilk Program: HANRI GARAT ve MEG LEMONNfER 
tarahndan nefb bir surette yaratılan 

Fransızca sözlü ve şarkılı 

SÜT KARDEŞLER 



-
Fabrikalar Kara bükte 

büyük bir şehir yaratıyor 
Sümer bank, fabrika ile beraber memur ve müstahdemin 

için bir şehir teıiıine karar yerdi, planlar hazırlandı 

SON POSTA 

Kangahn güzel bir 
nahiyesi : Akpınar 
Akpınarda yeni yollar 
ve köprüler yapıldı. 
Köylerde de ağaçlan• 
dırma faaliyeti arth 

Sıvas muhabırimiz yazıyor: Kanga· 
la bağlı nahiyelerden birisi de Akpınar
dır. Nahiyenin 20 
köyü bulunmak
tadır. Ayrıca üç 
bin üç yüz yirmi 
iki kadın ve 28 7 3 
erkek olmak üze
re 6195 nüfusu 
vardır. Nahiye 95 
kıi.lometrelik bir 
.saha üzerine sıra
lanır... Akpınar 

nahiyesinin 1600 
ve 1 700 metre Fehm! Toraman 
kadar irtifaında bulunan tepelerle ct
raf ı çevrilmiş, tabii bir hisar içinde bu-

Karabük gaz deponı lunmaktadır. Nahiyenin garbı şimalin-

Taşköprü çok eski bir 
tarihi kasabadır 

Selçukilerden Muzaffeı eddin Gazi burasını Romalıhır 
dan alırken, tahta at hilesi ribi bir bile bulmuş, 

askerini ıehre ıokup kaleyi içinden fetbetmiıtir 

Tcı§köprüden bir görünüı 

Taşköprü (Hususi) - Şarki Roma eya- İki yüz kadar kervanın ·ki t r d ki 
ietl,, · d b' · · baki · · ı ara ın a <.'rın en ırının yesı üzerıne ku- sandıklara muha 'bl ı · · ı Taşk" .. .. .. rı er yer eştırmış ve 
ru an opru kazası, son gunlerde ondeki kervanın sandıklarına d · kll 
. f ı· t'ni k a ıpe ımar aa ıye ı arttırml§tır: Ponpollu - umaşlar yüklettirmiştir. 

yusun idaresinde iken şehir (70,000) evli 

idi. Buranın ortasından geçen ırmak şe
hir olan Zımıllı tepesi ile, §iındiki mo
dern evlerin yapıldığı kazayı iki parçaya 
ayırmaktadır. 

Köprüden geçince, Atatürk caddesi 

._M~z~.f~~red.din gazinin kervanı Zağ!ll' 
koprusu uzerınden kale kapısı önüne var-
mış ve şövalyelere Hindden ipekliler ge
tirdiklerini bildirmişlerdir. O gece şen _ 

Karabük (Hususi) - Karabük çok r~nd~ki ormanı~:d~ su.1!<>ll~ğundan ge- de 2674 metre irtifaında Doğmuş namı 
yakın bir geçmişte 13 evden ibaret o- ç!l?1ıyen. Karabuk e ha!a ~ır suyun ge- ile bir dağ rnevcud bulunmakta \'e ce
l~n. bugünkü modern cYenişehir• kar- tırılmemış olması, verımlı çalışmalara nubunda Kamışlı, şarkta Mancılık, şi- başlar ve iki tarafında akasya iidanları 
fısındaki köyün adıdır ... Bu adın pek aykırı düşmektedir. ınıılinde de Havuz memba suları var- sıralanır. Halk çarııya, belediye parkına, 
a~ bir zamanda bütün dünyaya yayıl- Safranbolu ile Karabük arasında dır. Akpınar, ovası her türlü ziraate çok iç mahallelere bu caddeden geçerler. Be

likler olduğu için kale dışına malların 

yığılmasını ve sabahleyin teslim alacak
larını bildirmişlerdir. 

Gece olmuş; muharibler sandıklardan 
çıkmışlar ve Kurban deresindeki Kaba
tepeden gelen kuvvetler de kapıdaki şö-

0 

valyelerin ellerindeki kılıç ve mızrakları 
rnasını temin eden demir - çelik. fahri- muntazam otobüs seferleri temin edil- elverişlidir. kalarının inşaatı, Karabük adının şöh- memiş olduğu halde Safranbolu bele- Geçen yıllar içerisinde na- lcdiye buranın temizliğinde, imar işlerin-
retile mütenasib mahalli büyük bir diyesi garib bir kararla bu işi büsbli- hiyede ve köylerinde 65 kilometre ka- de son derece uğraşmaktadır. 
şehrin kurulmasına yol açmıştır. tü,1 karıştırmıştır. Bu karara göre ~n- dar yol, 2 köprü, müteaddid köy çeş- Tarihi şehir harabeleri üzerine kuru -

Bir buçuk yıllık dar bir zaman içinde düzleri ( 15) kuruşa Safranbo1uya git- meleri ve köy evleri yapılmL~tır. lan modern Taşköprünün devirlerini 
burada kurulan fabrika ile birlikte yük mek mecburiyetinde olan bir kamyon, Bu yıl da köy kanunu ve nü{us esası §imdiki yeni hamamın önünde krala aid 
selen binlerce bina teessüs eden büyük gece saat 20 den sonra gece farkı ola- üzerinde su birikint'lerinin kurutulma- l"'hd' '~- . d h 4 kk dil . ü ' . k ( ı O) k d h 

1 
kt b t .. . w mermer " ın ıu.~rın e " e mıı _ 

şehir, Türk enerjisinin en bariz bır rcı. uruş a a a ma a ser es cma, koy çeşınclerınin çogaltılrnasına, _ _ . 
misalini teşki! edecek kadar muazzam- bırakılmıştır: ~ngi ~üy.~~ Ş~~ir ?r - ahıriar ile evlerin ayrılmasına ve ~öy zum .salkımları,. koş~lerınde koç b~lan 
d•r!.. nek alarak ıttıhaz edıldıgı bılınmıyen yollarının intizamlı bir hale gelmesıne ve çıçek kordelalar ısbat etmektedır. 

Karabükte, sıra ile, Hititler, Kokon- bu kararın hikmeti \'Ücudünü anlamak \'e köy namına damızlık boğalar getiril Surlar içinde 70,000 haneden ibaret o-

almışlar ve demir kapıdan içeri girmişler. 
Şövalyeler mukabil taarruzla oklar al -

mışlar ve paçavralar tutuşturup savur -
muşlar, fakat fazla sarho~ olduklarından 

mağlub olmuşlar. Böylece yedi gün de -' 
vam eden harbde taş taş üzerinde kal -1 

mamak üzere mermer saray, ltil:se, evler 
yıkılmış ve bugünkü metrO.k şehir ha -
rabesi Zımbıllı halini alıyor. 1 

lar, Şarki Romalılar, Pontoslar ve da- "ÜC bir keyfiyet olduğu kadar, bundan r.ıesıne, nahiye ve köyleri daha fazla a- lan Zımbıllı şehrini (750) yıl önce Ro
~ sonraları da Asya içlerinden hicret istifade yoluna sapan kamyonculara iyi ğaç1ıyarak güzel manzaralar verilmesi- malılardan Selçukilerden Muzaffereddin 
eden (Türkman - Türkmen) ler otu- bir fırsat, Safranboluya gitmek mecbu- ne çok çalışılacaktır. 

Zımbıllıyı gezenler görürler ki, yer yt'r 
gazi harbederek almıştır. Truva harbin - duvar ve sütunlar göze çarpmaktadır. 

de kullanılan tahta at hilesi gibi Muzaf- Taşköprü tarihi şehri üzerine yapılan 

fereddin gazi de bir başka hile kullana • beton evlerile şimdi Türkiyenin en mo-

rurlardı. ri::,•etinde olan halka da tam bir eziyet Nahiyenin bütün işleri ile durmadan 

rak şehri zaptetmİ§Üİ'. dern kazası haline gelmiştir. 

Ka rabük'ün iklimi, deniz seviyesin- vesilesi teşkil etmiştir. Saat 16 de işi faaliyet gösteren genç nahiye müdürü 
den 252 metre yü.ksekte

2 
muhitindeki biten bir işci ( 1 O) kur'uş 'gece -zammı al- Fehmi Tö :mnan bütün köy ve köylü iş

dafüarın irtifaına nazaran oldukca mün l'P'lk için hareketini saat 20 ye bırakan bri üzerinde faydalı bir rnesaf sarfet-
h~ b~~rn~ itiliH~ yatl~ a~~ bm~nu b~l~~. hem e~M~i~m~~~~ ~(;~=~==~~~=~~~================~ 
derecede sıcak yapmaktadır. !lt gpç varmak ve hem de on kuruş faz- o· t k ü I ld _ Eskiıehirde güzel bir sergi ) 

Safranboluya on üç kilometrelik bir 1:ı b'r ücret ödemek mecburiyetinde ıme O a panayırı g ze O U _ 
şose ile bağlanah Karabük, Ankara _ kalmaktadır. Dimetoka (Hususi) - Bigaya bağlı 

B ı d
. · t'h b h"l~ lm Dimetpka ?lllhive merkezinde ve Çı-

Zonguldak demiryolu üzerindedir. e e ıye ın ı a mm a a ,Yapı amış " 

Safranbolu - Araç şosesinin ikmalin
de.n sonra civar kaza ve vilayetlerle o
lan irtibat tamamlanmış olacaktır. 

Fabrika inşaatı bir hayli ilerlemiştir. 
Yıl sonuna doğru bir kısmının işletme
ye açılması ihtımali çok kuvvetlidir. 
Sümerbank burada fabrika ile beraber 
ınemur ve müstahdemin için büyük bir 
şehir tesisine karar vermiş ve şehrin 
planları hazırlanm\jtır. Bundan başka 
Karabük istasyonu dV'.annda hususi 
kimseler tarafından dükkan, han, ha
mam, fırın, ev olmak üzere yüzlerce 
bina yapılmıştır. Bu meyanda bir de 
sinema va,rdır. 

Binlerce nüfusun tekasüf ettiği Ka
rahükte içecek bir damla su yoktur. 
Sümerbank Ycnişehirde bir kısım me
murlarına tahsis ettiği apartımanlarm 

lması dolayısile bınlerce halkın bir narlık mevkimde geçen hafta kurulan 
köy muhtarı elinde bulunması, burada eşya ve hay\ an panayın çok kalabalık 
vıyecek, içecek, giyecek ve oturacak olmuştur. Yıllanmış gür bir çınarlığın 
:·ıerlerde tam, manasile ihtikarın de- RÖ!gesinde ve Dimetoka çayı kenarında 
varr;ı ctmc.'!line sebeb olmaktadır. llk defa kurulan bu panayıra on bin-

ierce halk iştirak etmiş, ehemmiyetli 
Beş kişilik bir polis teşkilatı olan Ka- n!ış verişler yapılmıştır. 

rabükte umumi inzibat vaziyeti çok i- Yeni kurulan bu panayıra Biga ma-
yidir. nifaturacı esnafı ehemmiyet vermemiş 

Filyos tenezzüh trenleri burada bir ve salmak için mal götürmemiş ise de, 
hafta bunalan ve yorulan halkın en bü- civarda bulunan Gönen ve Bandırma 
~rül{ bir dinlenme ihtiyacını karşıla- kasabalarından gelen manifaturacılar, 
maktadır. Gençler de spor işlerinde ve- mallarını bitirinceye kadar satış yap

rimli bir surette çalışmakta, ayni za
mc:nda sık sık müsamereler tertib edi-
lerek halkın tiyatro ihtiyacı da temin 
edilmektedir. 

Silivr:de dUglfnde bir delikanhyı 
yaraladılar 

mıslar ve iyi parti vuımuşlardır. Dime
tokalılar, panayır yeni açıldığı için Bi
~a esnafının satılık mallarını kendi a
rabalarile meccani nakletmeyi de teklif 
ettikleri halde Bigadan kimse gitme
miştir. 

Harman ertesi olduğu için bu pana-

suyunu kuyular.dan almaktadır. İstas
yon çevresinde toplanan üç - dört bin Silivri (Hususi) - Silivrinin Selim
işci ve o kadar da sair halk Safranbolu- P<'~a köyünde bir hadise olmuş, Alinin 
mm 18ğımlarını da beraber sürükleyip düğiinünde rakı içen Mustafa Eyüboğ
getiren Araç çayı kıyılarında açılan 'u, Koca Mustafa adında bir gencin ba
kuyuların suyunu tenekesini cbeş» ku- sına eopa ile \'Urarak, onu yere serm·ş
ruc:a temin ederek içmek ve kullanmak 1 tir. Zabıta suçluyu yakalıyarak taki -
ızt~rarmdadır. Bir taraftan halkın sıh- bata başlamıştır. 

yıra gelenler hep paralı gelmişler, İs-1 
tanbuldan gelen celepler birçok hay
\'an nıübayaasmda bulunmuşlardır. ~ç .E~kişehi~, ~Hususi) - Şehrimizde ıen elerdenberi yüzlerce talebe yetiştiren 
gün devam eden panayırda alış verı..ş Dıkış ve Bıçkı hocası Kadriye Galib istasyon caddesindeki evinde bu sene de ta
vapmaktan vakit bulup da esnaf rahat lebelerinin yapmıı olduğu işleri göstermek üzere bir sergi açmıştır. Bu sergı her 
yemek bile yiyememişlerdir. Panayırın senekinden daha güzel işlerle süslenmİf tir. Yubndaki resimde Kadriye Galibi 
üçüncü günü yapılan hayvan sergisin- talebeleri ile bir arada göstermektedir. 
dP iyi hayvan yetiştiren~re para mü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

hati namına yüz binlerce liralık feda- Yarası ağır olan Koca Mustafa İstan
k~fatları verilmiş, muhtar Mustafanm Gemlik köylerinde iki mekteb yapılıyor 
pamıyırcılara sühulet göstermek husu-

karlık yapılırken diğer taraftan civa- bula gönderilmiştir. 
sunda çok yardımı olmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey şaşılacak 
§ey doğrusu .. Bir Avrupa
b kadın doktor ... 

... Erkeklerin yüzde el -
· lisinin kalblerinin sağda 
olduğunu iddia etmiş .. 

... Bu mesele tıb alemin
de bir hayli münakaşalara 
da sebeb olmuş. Sen ne 
dersin? .. 

Hasan Bey - Bayan dok
.tcır haklı olsa gerek.. Er
keklerin çoğu cüzd,!ljlları

nı sağ tarafa koyarlif. 

.. 

Gemlik, (Hususi) -
Muradoba ile Katırlı 
köyleri yeni maarif 
planına gore birer ilk 
okul binası yaptır

maktadırlar. Bu kül
tür yuvalarını önü
müzdeki tedrisat bnş
langıcına kadar ik
mal etmeyi göze alan 
bu iki köy halkı res
men Bursa Kültür 

Dırektörlüğüne mü. 
racaat ederek okulla
rına birer muallim 
tayinini dilemi~lerdir. Resim yapılmakta bulunan Muradoba okulu binasını gös -
termektedir. 
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Çürük çoraplar 
19.fO senesinde c .... > çorap fabrikası 

hissedarları içtima edecekler, hissedar
lar meclisi :reisi söze başlıyacak: 

- Sayın ortaklarım.. 19 36 senesin -
d~ !şlemiye başlıyan fabrikamız dört 
sene zarfında hissedarlarına umdukla
rından çok fazla kar temin etmiştir. Bu 

Diyecek ve gene çantasını açacak, 
fakat pudra kutusu, ruj batonu yerine 
çantasından bir çift çorap çıkaracak, 
ayağını uzatacak, yırtık çoraplannı a -
tıp, çantasından çıkardığı çorapları gi
yecek! 

• fazla kan, fabrikamızda çalışan tek - Bugün: 
nisyenlerin geceli gündüzlü mesaileri - Bir yere giderken ayağıma giye -
neticesindeki ke§iflerine medyunuz. cek bir çift çorabım yok! 

1936 senesinde tezgahlarımızda i - Diye kocasile kavga eden kadın 1940 
mal edilen çoraplar bir gün, hatta iki senesinde: 
gün yırtılmadan giyilebiliyordu. Bu - Bir yere giderken, çantama koya-
yüzden sürüm azdı. Fakat bugün va - cak bir düzüne çorabım yok. 
ziyet tamamile değişmiştir. Çorapları- Diye kavga edecek. 
m•z bir saat bile dayanmıyor. (Alkış - e 
lar). Evli erkek, karısı aleyhine boşan -

Eskiden günde, hattA iki günde T çif rna davası açacak: 
çorap alan müstehlikler bugün günde - Bay hakim, karım çok sefih, be-
en aşağı altı çift çorap alıyorlar. Rakib ni mahvedecek. 
fabrikalar bütün gayretlerine rağmen Hakiın soracak: 
fabrikamızın çıkardığı derecede çürük - Karınızın sefahati nedir? 
çorap çıkarmaktan acizdirler. - Daha ne olsun bay haklın, SO.ıt11k-

- Bravo!.. ta çorap giydiği yetişmiyormuş gibi, 
Sesleri. üstelik ev içinde de çorap giyiyor. 

• Bir bahçede, bir lokantada ve bir 
barda otururken: 

- Pardon! 
Diyip çantasını açan ve yüz.ünün 

pudrasını, dudağının rujunu tazeliyen 
kadmj 1940 senesinde gene ayni yer -
lerdg· 

- Pardon! 

• Doktor söy liyecek: 
- Yaşasın çorapçılar. 
- Niye? 
- Gazeteciler, çorapcılann yaptır -

dığı apartımanlardan, bizim yaptır -
dıklanmızı görmiye vakit bulamıyor • 
lar da .. 

İsmet HulOsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Sokol ne demektir? 

cSokoh un asıl 

manası şahin de -
mektir. Çekoslo -
vak.yada terbiyevi 
ve sportif ınahi -
yette kurulmuş o
lan bir te§kilata 
verilen isimdir. 

Bu teşekküller 

ve hası Sokol di
ye anılırlar. Her 

ULIL 

altı senede bir Pragda top1anan ınuazzam 
Sokollar cemiyetinde dünyanın her ta -
rafına yayılnuJ olan Aza toplanır. Çekos
lovakyada şimdi bir milyondan fazla So
kol vardır. 

Sokol cemiyeti bundan 75 sene evvel, 
Garibaldinin İtalyayı istilô.sı fizerine ku
rulmuş, ve bu hareketin başlıca gayesi A
vusturyadan kurtularak Çek istiklalin! 
tlan etmekti 

Sokol (galibarda) kırmızı gömlek gi -
yerler. 

Dünyanın en 
rüzgarlı yeri kut • 
bu şimali ınınta -
kasında Common
wealth körfezin -
dedir. Burada 22 
aylık bir zamanda 
esen rüzgarın a -
zami sür'ati (360) 
metre ne ( 400) _.:-~~~ 
metre aramda olarak hesablanmıştır. 

Saatte (160), (170) metre sür'atte rüzgar 
estiği ekseriya görülegelen ıeylerdendir. 

* e:r kötürüm 11 saatlik bir 
bisiklet turu yaptı 

Eli ile işlettiği Qç tekerlekli bisikletle, 
Londradan, Brightona 12 saatte gidemi
yeceği iddia edilen kötürüm bir İngiliz, 
bu mesafeyi 11 saat !50 dakikada katede

rek, ortaya konan elli lirayı kazarunı~ır. 

-····-···--···· .. ·•········································ ... ···························· ... ·--························· 

L SLER 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
İzmirde Bay cG. N.> e: 
- Yaptığım birkaç tecrübe bana, 

hatırınıza gelen usulün iyi neticeler 
vermediğini gösterdi. Binaenaleyh 
mektubunuzu aynen dercetmeğe lü
zum görmüyorum. Teklif yapmayı -
nız. Yapılan teklifleri okuyunuz, 
daha istifade edersiniz. 

• Eskişehrrde Bay cY. T.> ye: 
- Vaziyetiniz gerçekten hazindir. 

Fakat derhal tashih edilmesinin im .. 
kAnı da yoktur. Karşısında bulundu
ğunuz ailenin her şeyden evvel para 
canlısı olduğu anlaşılyor. Bu aileye 
hJsden bahsedemezsiniz. Faydası ol
maz, beklemeyi söyliyemezsiniz, 
dfrJemez. Aile haricinde kızla an -
laşmayı tavsiye etmem: cMüşierek 

hayatı idame> ye imkan bulamazsı
nız. Çaresiz, kaderin bir cilvesi de -
yip geçeceksiniz. 

• Ankarada Bay cİ. S.> e: 
- Vak'a hakkında verdiğiniz taf

silat tam bir fikir edinmeye kAfi de
ğildir. Binaenaleyh size herhangi bir 
tavsiyede bulunamıyacağım. Yalnız 
şukadarını söylerim: 

- J\Yni mesleğe mensup iki ka
dın tanının, birisi kendi mesleğinde 
olan bir erkekle evlidir, ve mes'ud
dur, diğeri ise başka meslekten bir 
erkeğe varmıştır, geçimsizliklerine 
şahid olurum. Tanıdıklarımdır, derd 
lerini dinkrim .. 

Fakat müstacelen ilave edeyim: 
bu iki vak'adan mutlak bir ders bir 

' netice çıkarmak da doğru olmaz, yal-
nız üzerinde düşünmek icab eder. 

• Bay ~ Bayan cR. R> e: 
- Bir kan kocanın böyle nazik 

bir mesele~ beni mutlak salfıhiyet
le hakem yapmak istemeleri, itiral 
ederim ki, hem hoşuma gitti, hem de 
beni müşkül bir mevkide bıraktı. 

Bunun içindir ki derhal karar vere -
miyorum. Biraz daha düşündükten 

sonra neticeyi husust bir mektupla 
bildiririm, acele etmeyiniz. 

• Beşiktaşta Bay Kadriye: 
- Erkek çocuğun terbiyesi mün

hasıran babaya aiddir, şeklinde bir 
kaide bulunduğunu bilmiyorum. Me
sPJ e kadınla erkeğin görgülerinin ve 
tahsillerinin yekdiğerine m.isbeti m~ 
selesidir. 
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Yıldızlar arasında 

bir anket 
Odun yığmlannm altmda kalan 

çocuklarm ikisi de öldü 
" Sevmek ve sevilmekten 
hangisini tercih edersiniz?,, 

Müddeiumumilik hadisenin tahkikine başladı ve 
vak'a mahallinde keşif yapılmasına karar verdi 

Marie Antoinette filminde bir Cl§k ıahnesi 

Müddeiumumilik iki kişinin öli.imiyle 
neticelenen bir kaza etrafında tahkikata 
başlamıştır. 
Yemişte Parsek isminde bir Ermeniye 

aid kereste yılmları birdenbire çökmüş, 
bu sırada Yemiş iskelesinde balık tut -
makta olan iki çocuk, kerestelerin altında 
kalmışlardır. 
Yaşar ve Cahid isimlerindeki iki yara

lı çocuk, derhal hastaneye kaldırılarak, 
tedavi altına alınmışlarsa da, Yaşar biraz 
sonra, Cahid de, alınan bütün tedbirlere 
rağmen, dün ölmüştür. 

Cesedleri muayene eden adliye dokto
ru Enver Karan, ölümün kaza neticesi 
olduğunu telblt etmiı ve defnedilmeleri 
için, ruhsat vermiştir. 

Müddeiumumilik bAdisenin tahkikine 
başlamıştır. Vak'ada kimlerin suçlu bu -
lunduğq arqtınlınaktadır. Ayrıca kaza 
mahallinde, bir keşif yapılmasına da lü
zum görülmüştür. 

Bir ölümle tehdid iddiasmm 
tahkikine başlandı 

Müddeiumumilikçe garib bjr tebdid 
hadisesi etrafında tahkikata 00.§lanmış -
tır. 

Hadisenin suçlusu Hamid isminde bir 

3 üncü sulh ceza mahkemesinin kararil• 
tevkif edildiğini yazmıştık. 

Müddeiumumiliğin gördüğü lüzum Gı 
zerine, suçlu hakkında 2 nci sorgu h~ 4 

kimliğince ilk tahkikat açılmı§tır. Ancd 
İhsan, kendisinde frengi hastalığı ve bU' 
nun tevlid ettiği akli bir gayri tabi.llil& 
olduğunu iddia etmiş, sorgu hlkimUJI 
Adli Tıbda müşahede altına alınmasın• 
karar vermiştir. 

Sandah batıran kaptan 3 gün 
hapse mahkOm oldu 

3 gün evvel Yemiş açıklarında Hasa• 
nın sandalını batıran motör kaptanı Ah
med, adliyeye verilmiştir. 

Asliye 4 üncü cezada yapılan ınuhak ... 
mesi sonunda, suçlu 3 gün müddetle hap
se mahkfun edilmiştir. 

···············································-··········-Poliste: 

Bir kadın mangala takılıp yandı 
Yeşilköyde 15 Nisan caddesinde otu'" 

ran Korpela isminde bir kadın mutfak -
ta dolaşırken maf1Sala takılarak düş .. 
müş, dökülen ateşlerle vücudünfin muh'" 
telif yerlerinden ağır bir surette yan .. 
mış ve cankurtaran otomobili ile Hase .. 

Beyaz perdede her zaman zevkle sey
rettiğimiz birçok yıldız ve san'atkarlar 
vardır ki, bunlar bir senaryonun icabı o
larak sever ve sevilirler. Beyaz perdede 
yaptıkları şey sadece bir roldür. Fakat 
bir de onların hususi fikirleri vardır ki, 
bu cidden çok enteresandır. İşte Fransız 
sinema muharrirlerinden biri bu düşün
ce ile Fransız yıldızlarından yedisine şu 

gençtir. Hakkındaki iddiaya 
hadisenin mahiy~ti şudur: 

nazaran, Jci hastanesine kaldırılmıştır. Kazayı :nü

suali sormuştur: 
- cSevmek> ve csevilmek> ten hangi

sini tercih edersiniz? 
Aldığı cevablar da şunlardır: 

Hamid, Malatyada evli bulunduğu ka
rısını, aradaki bazı hadisattan dolayı, üç 
çocuğu ile beraber, anasının yanma bı
rakarak, İstanbula gelmiştir. 

İstanbulda karısının biraderi Zülfika -
c Yakan buseler> filminin kahTamanı 

güzel Viviane Romance'in cevabı: ra bir mektub yazarak, bu mektubda: 
- Ben sevilmcği, hem de çılgınca se- c- Bana 200 ~a p:1:a vereceksin. Ve:-

vilmeği isterim. Ancak beni çılgınca se- rnezsen se~ öldurecegım,. 1~1 sene hapıs 
vebileni sevebilirim. yatmağı goze aldım> demıştır. 

Marie Bell'in cevabı: Ayrıca, §ifahen gönderdiği haberlerde 
- Sevmenin ayrı bir zevki, sevilmenin de, memlekete gideceğini ve orada da ka

de bambaşka bir zevki vardır. Bunları rısını öldüreceğini bildirmiştir. Suçlu, 
kat'iyen birbirine karı~ırmamalıdır... bu iş için, bir de tabanca satın almıştır. 

Ağır başlı yıldız Marcelle Chantal'ın Bu iddia ile ınüddeiupıumiliğ'! ınüra -
cevabı: caat eden Zülfikar, hayatının muhafaza 

- Sevmek bir nevi fedakarlıktır. Uğu- ve emniyet altına alınmasını istemiştir. 
runda böyle fedakarlıklar gösterilen a- Müddeiumumilik şahidleri de dinledik -
dam buna layık ise hiç mesele yok. o va- ten sonra, suçlu Hamid hakkında ilk tııh
kit bu fedakarlık bir zevk, tatlı bir zevk kikat açılmasına karar vermiştir. 
olur. Layık değil ise işte 0 zaman feci bir Ancak, suçlu aranıldıöı zaman Petür-
şey olur. gede bulunduğu anlaşılmış, vaziyet Pe-

Sevilmek te çok hoş, çok derin bir türge adliyesine bildirilmiştir. 
zevktir. Petürgede bulunarak, adliyeye celbe-

Gaby Morlay'ın cevabı: 
- Sevmek kendini harcamaktır. Rina~ 

ena1eyh cdeğerini> bulunca sevmeli. Ak
si takdirde mümkün olduğu kadar tevak
ki etmeli. 

Sevilmek herhalde iyi bir şeydir. Fa
kat insan ckendish için sevilmeli. Acaba 
bunu tefrik etmek mümkün mü?... İşte 
meselenin en mühim noktası budur. 

Danielle Darrieu.x'ün cevabı: 
- Ben az sevdim, çok sevildim. Bu 

yüzden de sevilmekten de çok hoşlan
dım. Başka diyeceğim yok. 

Simone Simon'un cevabı: 
- Doğrusunu söyliyeyim: Ben gencim. 

Üstelik te bir genç kızım. Tabii sevilmek
ten zevk alırım. Evet ... Severim de ... Fa· 
kat sevmek benim için ikramiye da~ıt
mak gibi bir şeydir!.. 

(Bora) filminin kahramanı yeni yıldı? 
Michelc Morgan'ın cevabı: 

- Sevmek te hoş şey... Sevilmek te 
hoş şey ... Candan sevilmek en hoş ş~y ... 

dilen Hamid, ifadesinde hakkındaki id -
diayi kfunilen reddederek, bunun bir if
tiradan ibaret olduğunu söylemişti:'. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Arkadaşını ustura ile yarahyan 
Fethi tevkif edildi 

Ayni kadını seven ild arkadaş arasın
da kanla biten bir hldise adliyeye intikal 
etmiştir. 

Suçlu Fethi Tophanede arkadaşı İb -
rahimle, aralarında bir türlü paylaşama
dıkları bu kaom yüzünden kavga etmiş, 
neticede arkadaşını ustura ile boynun -
dan ağır surette yaralamıştır. 

Dün, müddeiumumiliğe teslim edilen 
suç1u, 2 nci sorgu hakimliğinde isticvab 
edildikten sonra, tE!vkif edilmiftir. 

16 yerde hırsızhk yapan ihtiyar 
müşahede altma ahndı 

16 yerde ' hırsızlık yapan 60 yaşında 
İhsan isminde bir adamın, Sultanahmed 

teakib evde bir yangın başlangıcı da ol
muşsa da, yetişen koınşular tarafındaD

söndürülmüştür. 

Bir işci iskeleden dOıtn 
Ayaspaşa ııeaddesinde Mühendis mek

tebine aid bir inşatta çalışan işcl Süley • 
man, iskele üzerinde yürürken müvaze
nesini kaybederek aşağı düşmüş, baygın 
ve ifadeye gay.:i muktedir bir halde Bey· 
oğlu hastanesine kaldınlmııtır. 

Bir bisiklet kazası 
Şehremininde Aynalıbakkal sokağın

da oturan Tayyar isminde bir genç, bi
sikletle ayni caddeden geçerken 14 ya .. 
şmda Süheyla isminde bir kıza çarparaJC 
başından yaralamıştır. Suçlu yakalan .. 
mıştır. 

Bir çocuk tahtaperdeden düştil 
Kasımpaşada Karaman mahallesinde 

oturan Muharremin oğl9 11 yaşında Ha· 
ıan, tahtaperdeden .düşerek başından ya
ralanmış, Şişli Çocuk hastanesinde te .. 
davi altına alınmıştır. 

İncir ağacından düşen çocuk 
Üsküdarda Tahmlniye sokağında otu• 

ran Hüseyinin oğlu 13 yaşında İsmail, 
incir ağacından dü~ek yaralanmış, te-
davi altına alınmıştır. 

Çöp müteahhidinin ıikAyeti 
yerinde görülmedi 

İstanbulun çöplerini denize döken 
müteahhid, hergün fazla çöp toplanmak
ta olduğunu ileri sürerek belediyeye bun 
dan iki ay evvel şikayette bulunmuştu. 
ŞikAyeti tedkik eden daimt encümen, 
mukave~ mucibince müteahhidin İs • 
tanbul çöplerini dökmekle mükellef ol
duğu ve şartnamede günlük çöp mikda
rı tesbit edilmemiş olduğundan itirazın 
yerinde olmadığı kanaatine varmış, bU 
kararından müteahhidi haberdar etmif'" 
tir. Müteahhid, İstanbulun çöplerini mu• 
kavele müddeti hitam buluncaya kadaJ 
bu şekilde denize dökecektir. 

Korku 1 Bacaksızın maskaralıkları · 
------------------------------~ 
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MahkOmlar arasında bir gün: 4 

1 ralı mah Umlarile 
ptığım ··ıakatlar 

Adada bir de mahkum olmıyan ~ahku~ va~. 
Mahkumiyet müddeti bitmiı, fakat gıtmek ııtemıyor 

tmralı sakinlerile kaTflı kar§t.Y" 
tmralı seyahatinin üç gün süren hikl- tahlil edemedi. Fakat adaletin kestiği 

ye faslını bitirdikten sonra but.in size parmak acımaz. 
mahkumlarla yaptığım konuşmaları an- Ve arkasına bakmadan odadan fırladı. 
!atacağım. u çıkış değil, adet! bir kaçıştı. Bir daha 

* - Rica ederim beni mazur görünüz. 
Onu mezarında tazib, beni de burada 
müteesir etmeyiniz! 

Bu orta boylu, elmacık kemikleri çı-
kık, gözleri derine kaçmış, donuk bakışlı 
zayıf adam karısını öldürmekten suçlu
dur. 

Bir adam öldürmüş olmak .. bu, bu ada
da ender tesadüf edilir bir cürüm nevi 
olmadığı gibi cürmün sahibi de ilk ba
kışta üzerinde ısrarla durulacak bir tip 
değildi. 

Fakat onu bana adanın en şayanı dik-
kat ve üzerinde durulmağa liiyık bir sa
kini olarak tanıtmışlardı. Bunun için 
(cezaevi) müdürlüğünün küçük odasın
da mesleki tecessüsün elinden yakamı 
kurtaramıyarak: 

- Siz de konuşmaz mısınız? .•• Hangi 
ıebebdir ki, sizi buraya getirmiş bulu-

nuyor? 
Diye sormuştum. 
Bunu göilerimi fersiz gözlerinden ka

çırarak, başımı önüme eğerek kekele
miştim. Çünkü muhatabım, diğerlerin
den geniş farklarla ayrılıyordu. Eğer o
na vadetmemiş bulunsaydım ve yaz
mamda da kanuni mahzur mevcud olma
saydı da hüviyetini şuraya yazabilsey
dim, onun karşısında ;duyduğum iki 
misli ıztıraba hak verir, siz de iştirak e
derdiniz. Karısını öldürmekten suçlu o
lan karşımdaki vakur yüzlü, geniş alınlı 
mnhkitm, mevkii içtimai sahibi, yüksek 
ve teknik kültüre sahih, istikbalinin da
ha yükseğe doğru dönemeç çevirdiği bir 
noktada elini kana bulamış bir adamdı. 

- Rica ederim, beni mazur görünüz! 

aiye tekrarladı. 
Gözleri yaşarmıştı. Kelimelerin üze-

rine basa basa ilave etti: 
- Onu mezarında tazib, beni de bura-

aa müteessir etmeyiniz. 
Zalim bir ısrarda fayda bulmadım. 

Bu fnydadan okuyucular hesabına vaz
geçebilirdim, fakat şahsi merakı.mı tat
min etmek o dakikada beni avucu . içine 
alan ve mukavemet imkanı ol.mıyan bir 
kudret oldu. 

- Size söz veririm, dedim. Yazmıya
cağım .. arkadaşca konuşalım ister .misi-

• ? 
nız .... 

Hayretle gözlerimin ta içine baktı: 
- Arkadaşça .. 
- Evet, arkadaşça .. 
Yüzünün hatları keskin bir istihza ile 

genişledi: 
- Nasıl olur? Aramızda şerefli ve şe

refsiz, masum ve günahkar telakki olun
mak gibi büyük fark yığınından mürek

keb bir mania var. 
- İste.r sizin lehinize benim aleyhime, 

ister benim lehime, sitln aleyhinize ol
sun bu maniayı bir kenara devirelim. 

Ben sanıyordum ki, içini boşaltmak, 
günahı itiraf etmek insan için bir ihti
yaçtır. Çünkü diğerleri karşımızda gü
nah çıkartma odasına girmiş İsa ümme
tine mensub bir insan tevekkülile seyyi
atlarının yapraklarını birer birer çevi
riveı mişlerdi. 

Birdenbire ayağa kalktı. Elini uzattı: 

- Bu bir kaza idi, dedi... Adalet iyi 

onu hiç görmedim. 

* İstanbul saylavı General Dr. Hakkı Şi-
nasi, Üniversite Hukuk Fakültesi dekanı 
Ali Fuad, ceza profesörü Tahir Taner, u
sul profesörü Musta!a Reşid ve bir iki 
avukat (cezaevi) müdürlüğü binasının 
önündeki gölgelikte dinleniyorduk. Bir 
memur oradan geçen bir mahktlmu işa-
ret etti: l 

- Bakınız bu adam adanın en bedbaht 

Bir mahktlm başından geçenleri anlatıycw 

rnahkfunudur, dedi. İki insan öldürmüş
tür. Biri dışarıda, diğeri hapishanede. 

Çağırdılar. Yanımıza geldi Yorgundu. 
Anlaşılan adliye erkAnına müstantiklere • 
taş çıkartan gazeteci arkadaşlar onu da-
ha evvel bir hayli sigaya çekmişlerdi. 

Uzun boylu, 35 yaşında bir adam. Adı 
İsmail Yenişehir1i. 80 seneye mahkOm. 
Birinci cinayeti yirmi beş yaşında işle

miş. Bu cinayete sahne olan yer meyha
ne, içmişler. Yanlarına gelen ikinci bir 
sarhoş grupile kavgaya tutuşmuşlar. Bu 
bir tokat yemiş, işte bu bir tokat c.na bir 
hayatı söndürtmüş, kendisinin de on beş 
seneye mahkOmiyetini intaç etmiş. İki 
kardeş üzerine hücwn etmişler, o da iki
sini de vurmuş. Biri ölmüş, diğeri ağır 
yaralanmış, profesörlerden biri: 

- Peki oğlum, dedi. Bundan sonra in
san akıllanmaz mı? .. İkinci defa ellerini 
kirletmekte ne mana vardı? 

O, birincideki ve ikincideki manasızlı
ğı çoktan ' anlamıştı. Geçen ıztırablı yıl
lar birer tokmak olmuş, günahını ve ira
desizliğini kafasına indirmişti. İndirmek
te de devam ediyor. 

Başını önüne eğdi. İdrakimizin ifla
sında ve her izahsızlık karşısında yaptı
ğımız gibi: 

- Mukadderat! 
Dedi. 
Sonra ancak işitilir bir sesle sözün!! 

yürüttü: 
- Talihsiilik, alın yazısı. Hapishanede 

dondurma yapmamıza müsaade ettiler. 
Dondurma yapıyordum. MahkUmlardan 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Kapalı tabire 
açık cevap 

- Bay Zakir Aksaya -
Merhum İbrahim Hakkının kabri 

hakkında yazmış olduğunuz iki mek -
tubu gördüm .. Biri Cumhuriyet gaze -
teslne gelmlş, diğeri de Son Postaya. 
yollanmış, elime geçtı_ İkincisi: Nazik 
ve terbiyell bir ifade ııe yazılmış, uKa
bira hakkında öğretici malümat ve -
rllmlş .. bundan dolayı teşekkür ede -
rlm .. Fakat Cumhuriyette çıkan ya -
zınızın bir tarafını halledemedim .. 

· Anlnyamndığun tarahnı izah ede -
yim: 

İbrahim Hakkının kabri hakkında 
çıkan yazımın hfilAsa.sı şöyle ldl: 
•Hasankaleden geçerken, İbrahim 
Hakkının oralı olduğunu blldl.ğlmden, 
~ehrin kabristanında merhumun kab
rini aradım_ Şehir ~ında olan bu 
kabrin yanında da bir adama tesadüf 
ettim. Etrafta batta tımseıer yoktu
Tatil r:ıımanında bir seyahat yapmak 
ve bu vesile ile iranı görmek nlycWe 
yola çıkmıştım. Tedkikat ve tetebbüat 
1çin ne zaman ve ne de yorgun kafam 
mtlsald olmadığından, tekrar şehre 
dönüp merhumun kabri hakkında 6 -
teden beriden maalesef malümat top
lamağa da lmkluı yoktu .. Bu çaresiz -
llk içinde rastgeldlğlm adama 
dum: 

- Buralı mı.sın? 
- Evet .. 
- Bu mezarlık lçlnde İbrahim Hak-

tı lsmlndc Evllyaullahtan bir znt.m 
kabri yahud türbesi varmış, bakındım 
göremedim. Acaba nerede blllyor mu
sunuz? .. 

- Vallahi bilmem« Bu şoseyl yeni 
açtılar. Yol üstüne gelen bazı kabir -
lerl yıktılar. Belki. o da onlann ara -
sında gibnlştl.r_ 

İşte o adamla aramızda geçen mu
havere 1. Bu ihtimal karşısında çok 
mfitccs.slr oldum .. Dedenize hürmetim, 
slzlnlı:l gibi, bir kan ltarışılı:lığından 

ibaret olmadığı lçln yaJculuk esnasın
da beni hayli d~ndürdü. İ§ln esasını 
tahkik etmcğe de imkCın yok.. Yanım
daki defterime bir 1k1 satır not al -
dım. Sonra o iki satın mektub şekline 
korken dedim ki: Bu habere üzüldüm. 
Hasankaleyl idare edenler eğer bu ha
tayı yaptılarsa yazıt etmişler .. Çünkü 
meznr demet şu demektir. Onun tür
besi §U m{ınadadır. Zannetmem ki bu 
işi yapsınlar. inşaallah duyduğum 
yanlıştır .• 

Oörfiyorsunuz ki: Yazımda bir id
dia yoktur. Şu halde benim suçlu ta
rafım neresi, dü~ndüm düşündüm 
bulamadım! .. 

Gazetenin birinde bir şlkl'ıyet mek
tubu görürsünllz: Falan idarenin teş
kllfltından, yabud tııa.n dairenin be -
cerlksizllğinden derd yanar.. Bu blr 
dddlaa olduğu halde iki gün sonra, n- ı 
ld olduğu dairenin bir tekzibini ynhud 
izahını gazetenin aJnl sütununda o -
kuruz .. Ama edeb n terbiye dalresi:ı
dc_ Hiç bir zaman o idare veya dal -
renin müdürü, şllı:~yet sahibi için ter
biye harici tııbirler kullanmaz ... Hlk -
mctl hüda: Şarka ald çıkan yazılnn
mın bazılanna dalr .ne kadar mektu!:> 
aldım, yahud gar.et.elerde cevablar o.
kudum.sa, ekserisi izahat veyahud bır 
cevabdan ziyade: Tecavüz_. Sebeb? •. 
Ben söyllyeylm ml?. Buna görgü ve 
terbiye noksanı derler .. Buna, aşiret 
ve çetec1lik terbiyesinin bugünkü me
deni hayata adaptesi derler_ Küfret -
mek kolaydır .. hele alay etmek, işin 
gfilftnç cihetlnl bulmak, bu biraz da 
benlm mesleğimln çerçevesi içine gi
rer .. Bu yolda yazı yazmağa kalksam, 
herhalde daha iyilerini bulur bulU§ -
turur önlerine torum .. Fakat alzln gi
bi. bir şehrin be.!ed.lye relsllğlnl yap -
mış, sonra da clbrahlm Hakkı• gibi 
bir zatın kanını damarlarında taşı -
dığını iddia etmiş bir insanın kale -
mlnden böyle hoppa tabirler, basma 
kalıp espirller çıkacağını hlç zannet -
mem .. 

Bent bu satırları yazmata sevke -
den şey nedir blllyor musunuz? 
cCumhurlyeh de çıkan yazınızda 
hakkımda kullandığınız ckomlk> tabi
ridir" bunu eğer aslındaki mn.tıasın -
da kullandınızsa teşekkürler ede -
rim .. yoksa, bazı §arklı nllktedanın 
sarfettlğl cgillünç• bir şokllde ise. izah 
buyurmanızı rlca ve bu vesile De, cgil
lünç• ün ne demek olduğunu gön -
derdlğiniz reslmlerle anlat.rnağıı. çn -
hşmama müsaade buyurmanızı rica 
ederim efendim" ..,P 

Vasfi R. Zobu ! 
• .. 

Sayfa 7 

Artık T e brizdeyim ! 
Bizim. şoförler sevinç içinde ..... Efendi, Tebrize geldik,, 
diye tekrar tekrar müjdeliyorlar. Geniş bir meydandan 

çok geniş bir caddeye girdik 
Merent denilen §irin ve oldukça mamur 

bir köyün kahvesindeki misafirhanede 
gecemi geçirdikten sonra sabahleyin er
kenden uyandım.. çok yakınlarda olan 
Tebriz'e bir an evvel girebilmek tellişile 
alaca karanlıkta yola çıkmış bulundum ... 

Tebriz, Tahrandan sonra İranın en bü
yük şehridir .. ticaret bakımından da, garb 
eyaletlerinin başında gelir... Bugünkü 
bu yüksek mevkiini, pek eski zamanlar-

danberi muhafaza eden Tebrizin başına 
gelmedik iş kalmamıştır_ tarihte, onun 
saadetten felakete, refahtan sefalete dü-

şüp kalkması arka arkaya gelmişti.. Her 
kurulan yeni devletin, ya payitahtı, ya
hud en ehemmiyetli bir şehri olmuştu. İ-
çindeki insanlar: köşklerinde, sarayların
da yan gelip ahklm etmeğe hazırlanırken 
yeni bir istila ordusunun ateşi altında 

kalmış. Bir yığıntı haline gelen Tebrfz, 
bu gelen devletin de en büyük şehri ol
mağa namzed bulunduğundan: yıkılan 

binaların, yer yer, tekrar yükseldiği gö
rülmüştür. Mütemadiyen dul kalan, her 
kocaya varışında süslenip teller takan 

kadınlar gibi, Tebriz de, ölen devletten 
sonra mateme, gelen kuvvetten sonra da 
saadete kavuşarak bugüne kadar yaşa.mı~ 

bir şehirdir .. Tebrizin en şerefli zamanı 
öyle zannediyorum ki, cHülagu Hana m 
cİlhaniye. devleüni kurduğu ve Tebrizi 

de bu devlete merkez yaptığı sıralarda 
olsa gerek.. cAbaka H:m• zamanındaki 
maarifin terakkisi meşhurdur .. fen ve ki
tabette c Veziriazam Şemseddin>, musi
kide cAbdülmümina gibi dfthtler yetişti
ği gibi, felsefe ve felekiyatta, hat san'atın 
da da en ilerde varlıklar gösterUmişti .• 
cF;mir Çoban> dan sonra inkıraza uğra-

yan cİlhaniye• devleti yık.ılınca, Tebrlz, 
tarihte gene ehemmiyetini kaybetmemiş. 
İsyanların, harblerin meydanı olmuş, Os-

manlı devletinin muhasımı olan Şah İs
mail bile plfınlarını burada hazırlamıştır .. 
Umumi harbin sonlarına kadar Osmanlı 
İmparatorluğu askerlerinin gezip dolaştı

ğı bu şehir şimdi .Aıa Hazt'eti Şehinşa
hına kurduğu, genç İran devletinin idare
sinde refaha ve saadete do~ıı geniş a
dımlarla ilerliyen, mamur bir ticaret 
şehri olmağa çalışıyor. 

İşte, güneşli bir sabahın, ~rken saatin
de bu meşhur fehre girmek bana da m:i
yesser oldu .. 

* Bizim şoförJer sevinç içinde.. durup 

lTan. yollannda 

hakkak başkonsolosumuzun lutüfkAr de
laletine ihtiyacı vardır_ 

* İstanbulda gazino ve bar gibi mfiessc
seler işletmiş, sonra Tebrize gelip yerleş
miş bir İranlının, cCihannüma. isimli bü
yük oteline yerleştim.. bizim paramızın 
çok kıymetli oluşundAn, her şey, öyle be
davaya mal .oluyor ki.. lokantalar, ır.ağa
zalar gibi oteller de ucuz .. bu kaldlğım 

yere oda kirası olarak gecede on üç riyal 
veriyordum ki; bizim paramızla yetmış 
beş kuruş filan eder .. halbuki; İzmirde bu 
tcrtib bir otelde (150 - 200) kuruştan aşa
ğı yatamıyorum .. 

Hüli'isa: Tebrize iyi bir şeraitle girdim. 
Konsolosumuz gibi iyi bir dost kazanıp, 
bu tarihi şehirde iki gün iki gece, pek gü
zel şeyler görüp rahat bir otelin temiz bir 
yatağında bütün yorgunluklat'ımı çıkar
dım .. 

V<ı$.fi R . ..ZObu ............................................................... 
iktısad Vekilinin 

tedkikleri 
Dün şehrimize gelmiş bulunan İktı -

sad Vekili Şakir Kesebir, yann Türko -
fis İstanbul şubesinde ve Ticaret Oda -
sında bazı tedkiklcr yapacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
şubesi faaliyete geçti 

durup: Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul 
- Efendi! Tebrize geldik! şube.si faaliyete geçmiştir. Devir mu -

Dl. •e b'ı · b .. lr,,.,. -teki .. 'd 1. a-:neleleri hemen hemen ikmal edilmiş ) , rı ır ...... .I:' o muJ e ıyor.. . . . 

G 
· b' d k . b' vazıyettedır. Ofıs, buğdaylarunızın ti· 

enış ır mey an, ço genış ır cadde- . . . . . 
ye girdik.. sokakların iki larafındaki pının ıslahı ışıne ehemmıyet verece~ 

bu suretle dış piyasalarda iyi alıcılar 
bulunacakbr. carka lardan akan sular ve su kenarları

na dikilmiş ağaçlarla 6Ü.Slenmic; şehrin 
hemen hemen butün binaları topraktan... Buğday alım fiatlarını tayin etmek 
Taş, çimento ve kiremidli binalar bura- iizere geçenlerde şehrimize gehniş o
da görülen ebniyelerden değildir.: halk, lan Alman hey'etinin ikinci reisi ya -
ctnş:ı> dan binaya o kadar alışık değildir kında tekrar gelecek ve Ziraat Ban -
ki, bir irad sahibinin yaptırdığı k!rgir kasilc ~aşladı.ğı temasları, Ofisde inki
iki üç dükkanın bulunduğu semte cTaş şaf ettırecektır. 
mağaznlara ismi verilmiştir ... Bizim kon- Diğer taraftan mübayaa merkezle -
solosluk da bu cTaş mağazal:ır. mahalle- rine hareket etmiş olan ekibler derhal 
sindedir.. f ı· t k d · 

1

1 1 · i aa ıye e geçere , evır munme e erm 
İlk defa gördüğüm bu yabancl şehirde, bir an evvel bitir:mPğe çalışmaktadır -

ilk işim, kendimi konsolosluk binasına a- lar. 

tıp, ba~konsolos Bay Ragıb'a iltica etmek 
oldu .. emsalsiz bir misafirpen•cr olan 
Bay Ragıbı, bütün Tebriz yolcularına 
tavsiye ederim .. 

Onun nezaket ve iyi kalbini suiistim11l 
etmeden, her türlü müşküllerini hallet
miş olurlar.. Tebrizden Tahrnna gitmek 
için otomobil bulmak.. otomobilin şoför 
yanındaki rahat yerini temin etmek, şeh
rin gezilecek ve görülecek yerlerin sfilik 
almak; öyle kolay işlerden olmadığın

dan, Tebrize gidecek her yolcunun mu-

Bu hafta tiftik piyasası 
hr.reketsiz geçti 

Son bir hafta içinde tiftik piyasn -
lnrımızda ehemmiyetli bir hareket ol -
mnmıştır Alrnanyadnn gelmesi muh -
tem l olan sipariş ve teklifler de, he -

nü gelmeğe başlamamıştır. Sovyet -
ler de şimdilik beklemeği tercih et -
mekte, İngilizler ise fiat soruşturmak
tadırlar. Son bir hafta içinde kayda de -
ğer bir tiftik satışı vuku bulmamıştır. 



•• 
Orgii mevsimindeyiz 

Örgü kazak kadınlar arasında olduğu kadar erkekler 
arasında da taammüm etmiştir. 

Saçın rengini koyulqbr
mayan briyantin 

Saça .Urlilen her yağlı madde, on'llll 
rengini koyulaştırır. Halbuki birçok k:ı-

Zarif bir 
kadın mı sınız ? 

Yalnız kendiniz ·için değil kocanız için d11 ÖT Ün Üz dınlar için briyantin kullanmak b~ za-
ruret halindedir. Saçın rengini (brıyan-

Hakkınızda yanlış hüküm 
fJlrmemelerini istiyorsanız 

aıatıdaki hareketleri 
gapmagınız 

tin) e rağmen muhafaza edebilmek için 
ya mayi halinde briyantini azar azar ser
piştirmeli, arkasından ıslak tarakla ta
ranmalı.. yahud mümkünse esası zeytin
yağı olan bir briyantin bulmalı. Çünkü; 
zeytinyağı, sag rengini bozmıyan yegAne 
yağdır. 

* Kolay kaş almanın ~l 
Tüylerin diplerine bol -yazelin iiÜrmeli. 

·Biraz beklemeli. Vazelin deriye iyice it
leyince kaşları almıya başlalnalı. Terci
han ucu yuvarlak bir cımbız kullaımialı. 
Maamafih bu, biraz da alışıklık meselesi
dir. Sivri veya düz bir cımbıza çoktan a· 

' 
bşmı§ bulunuyorsanız deii~eyı mec-
bur değilsiniz. 

; 

* Göz kapaklarınıza sO.rdiiğünüz boyanın Yemek ve okumak... Bir defa hazma 
bir çizgi h~llnde. görünmesini menetme- İevkalAdı zararlıdır. Bundan ba§ka, o
nin yegine çaresı: kuınak için boı vakltleri olmı.yanlarm 
Boyandıktan ~om:a pudr~aktır. Bu yalnıs bapna yapmaları ne ise ne ama, 

pudra boyanın üstünü hafifce sıırar. Hu- yanlarında başkası varken hi de iyi b.tr 
~udunun belli olma:ıa mani olur. tesir yapmaz. ç 

Rujunuzun çarçabuk çıkmaması ve 
dağılmaması elinizdedir 

Dudaklarınızı boyamadan önce pudra
lanınız. Sonra ruj sürününüz. Yüzünüze 
sürdüğünüz pudradan dudaklarınızın üs
tünde hafif bir tabaka hasıl olmuştur. Bu, 
boyayı tesbite yarar. Fazla olarak du-

Örgtl modasının gerçekten pek §irin, pek 11k bir hal aldılını Size bugünkü. modelimizi ııklık esaslarına uyan bir örgü. o. daklanruzı bir de tildbendle hafifce si-
anlamak ıçin şu gı1zel avcı biçimi ceketi görmek kAfi değil mi? larak veriyoruz. Biçimi son derece k:ullanıflı ve giyileceği !erseniz geri kalan ruj kolay kolay ~
Onda bu senenın her husUBiyeti var: Boyu, kalçaları saracak mevsime son derece uygundur. Örgüsü tam bir erkek giyece· mu ve yayılmaz. 
kadar uzun, yakası, tayyör yakası gibi ve ufacık, kolları, arka- lfne yakışacak derecede sadedir, düzdür. Ve gene erkeklere 
sı, göğsü hemen dümdüz, iki iri cebi en büyük süsünü teşkil pek uyacak tekilde tam.amile spor tarzıdır. Bununla beraber 
ediyor. Bütün bunlar bu sene modasının getirdiği güzellikler değişikliği de yok değil. Yakası, erıtek kazak.larında timdiy• 
değil de nedir? kadar hemen hiç rastlanmıyan biçimde: Yuvarlak, kapalı, sol 

Örgü olarak yalnız düz ve llstik örgüler kulhnılmış. Şık omu.Za konulan bir fermetürle açılıp kapanıyor. Bu ıekil, 
bir örgü ceket için en iyisi de budur. Göze çarpan bir ku.mat düğmeye nazaran daha kullanışlı, açık yakaya nazaran daha 
gibi karmakarışık bir örgü, biçimin zarafeti kaybolur. Bina- ısıhcı, binaenaleyh soluk mevsimlere daha uygundur. Şimdi
enaleyh mümlriin olduğu kadar düı vı düze yakın örgüleri den sonra örülecek bir kazak da zaten sıcak hava için hazır

beğerunek şıklık namına yapılacak en muvafık hareket olur. larıacak degildir. 
örgüsü: Ba§tanba§a listiktir. Kol ağızlan, yaka ve etek ke-

Lastilt örgü bir ters - bir yüz yapılmıftır. Arka yaka, kol bi· narı için (iki ters - iki yüz) ince bir lastik, diğer taraflar için 
lezik.leri ve cebler bu örgüdendir. Bel yerinde d.e ayni örgü- (6 ters. 6 yüz) geniş bir lAstik kullanılmıftır. Bu örgü çizgili 
den (3) santim kadar örülmüştür. Bu kısım, ceketi tıpkı sen- tesiri verdiği için hem büstü uzun gösterir, hem de örgüyü bu 
türlüymilş gıbi gösteriyor. Ve bele incelik veriyor. Bu da bot senenin erkek kumaşları modasına benzetir. Bu cihetten de 
bir değişiklik değil mi? sevilmeye !Ayıktır. 

* Ellerhıizbı bembeyaz oJn•annı 
isterseniz hel'(ÜD fU Ola 

sti.ribıtiz 
Huile d'amandes douces 
ldiel blanc 

100 p. 
in p. 

Jus dı citron 
Alcol de lavande 
Eııance de pergamote 

20 ır. Bqımz afrıyor. Bir yandan illca koşar
~O p. ken bir yandan . yüzünüzü ekşitip, alnı-

~ · '.(1) damla mzı tutmayınız. Sık sık iliç almak fena .. 

* Kaflanmzm uzamam» Wlyonanuı 
ıu pomaddau her •kfN'l lllrtlnılls 

Huile de ricin 10 p. 
Rhum . 19 fi· 
Amınoniaque I p. 

dır, bu muhakkak. Fazla olarak asık yü .. 
ztbrllzttn ltarşınızdakinde yapacağı tesil'l 
dÜfÜDünüz. 

Yeni rob 
Modelleri j ~ t::b~:~!~e b::::~~;:n ~~pl=r0~~~;~, 

S bh tt b• k d v d x,. Soldaki genç bir 
l a e ır ÇOCU Og Ug U ka~a u ar, Çünkü: 
" d .k. ı· y gun en ı ı yaıına ge ınceye Yakasının açıklı'ğ~ 

k d 1 ? dolgun, fakat narin 
a ar ne er yapar bir dekoltede güzel 

Her anne çocuğunu büyütürken muh- görünür. ön çizgileri 
teli! devirlerde muhtelif endişeler geçi- bu genç vücudü geng 
rir. cAcaba çocuğum neden hilt yürü- kızlığının inceliğine 

medi?>, cNeden hlll konuşmuyor?>, cNe- yaklaştırır. Drapesi 
den oturamıyor?>. Ue iğnesi de, ona 

Bütün bu dü§{lnceler bazan haklı ol- genç kadınlığına ya· 
raşan sade birer s'.is maltla beraber ekseriyetle, sıhhatte bir 
olur. 

çocuğun geçireceği istihalelerin muayyen 
Ortadaki genç bjr 

zamanlarını bilmemekten ileri gelen kız içindir. Çünkü bu 
yersiz birer telAştır. kapalı yaka ancak 

Normal surette büyüyen çocuk ancak pek narin bir boyuna 
altı ayında kendi kendine oturabilir. Et- yaraşır. Bu genig 
rafındaki §eylerle alakası da 0 zaman kravat henüz tama .. 
başlar. Minimini ayaklarının pembe kü- mile inkişaf etmemiş 
ÇÜk kı k f tt. ~· ' bir göğsü doldurur. 

parma arını e§ e lgı ve onlarla bi- ıı. daki Belin aşa6ısın 
rer oyuncak gibi oynamıya başladığı de- yuvarlak kesikler za-

vir, bu devirdir. yıf kalçaları yuvar· 
Sağda: On aylık olunca ayakta durabilir ve ilk laklaştırır. Korsaja 
Mevsimlik elbisenizi çizgili kumaştan hecelerini telaffuza başlar. bolero biçimi veren 

yapacaksanız bu modelden istifade ede- Bir yaşına basınca tutuna tutuna yü.- çizgiler göğsü teba .. 
bilirsiniz. Düz kumaşta basit ve pek düz rümeye başlar. Bardağını kendi tutabi- rüz ettirir. Belin in
görünecek olan bu biçim, yolları verevi- lir. celiğini meydana çı-

ne konulan çizgili bir kumaşt::ı değişik ve İkinci yılında oyuncağa karşı alakası karır. Bütün bunları · 
hoş bir hal alır. uyanır. Kitab karıştırabilir K l l vri daha serpilme devrinde olan Dir gen9 kız drape bunda daha barizdir. Çünkü giye-

Neyi nereye koyduğunu unutan birçok 
kad.ınlarıı hatırlamak için ilk yaptıkları 
jest parmak! mnı ağızlarına koymak O• 

lur. Bu zava ı ., ırmağı ısırmanın insana 
ne faydası varl Ustelik ı - t! hoşa git
miyecek u.1.1· tavır takınmış olursunuz. 

• 

Solda: b .. v .. 1 . bilir" tt · 'k'a em e eg vücudünde bulabilir ve yalnız ona uy- cek kadın daha yaşlıdır, daha çok süsle-
ugru şey er çıze ç mı b " ti" t 

İki kumaşı karıştırarak yapılan elbise- · .. .. .. a ı us :ıs e durabollrsinfz. nebillr. Bolerosu tam bir bolero gibidir. Dişlerin arasına bir şey sıkıştı. Rahat-
lerin şu model kadar pratik ve güzeli az koyarak ev yapmayı duşunur. Sağdakine gelince: Aşağı yukarı ayni Bu da onun göğsünün taşkın ıişmanlığını sız oluyorsunuz. Bu, dayanıl!tlaz bir ıztı
bulunur. Çiçekli kumaştan bir korsaj, düz İşte'. anneler. ~kseri~etle normal büyü- tarz olmakla beraber ufak tefek farklar gizler. Ucu yandan sarkan uzun sentür-l rab değildir. Biraz sabrediniz. Sofra ba
kumaştan, önü korsaja kadar çıkan bir yen hır çocuk ıçın tabü olan bu devreleri bu elbiseyi dolgun ve olgun bir vücude hem boyunu uzatır, hem de modele daha şında diş karıştırmak hiç de nazik bir hal 
·~~~~~m~~ın~~~hl~~~~~~~~afi~~ h~ .~w~~~~~~~~~·----~~~----------------
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Yeşil Bursa nasıl kurtulmuştu? 
Asker gözile on altı yıl önce 

bugün neler oldu ? 
( 30 Ağustos) - ( 17 Eylôl ) tarihleri 
arasındaki vakayie toplu bir bakış 

Bursa halkının kahramanlıkları 
Bursanın. düşman işgali altında bu-1 

lunduğu müddet zarfında ;ehlr halkın
dan en büyifk vatanı hizıneti yapanlar
dan biri de mahallebici Mustafa dayıdır. 

Mustafa dayı hatıralarını ıöyle anla-

tıyor: 
_ Mücadele günlerinde milli orduya 

mensub birçok insan ve if benim elim
den geçerdi. Parolamız vardı: cSema>. 

Orduya cebhane taşırdım. Kolayını 
bulmuştum. Benim eşeğin semerini tadil 

1 ettirdim. İçerisine güzelce cebhaneyi ıs
tif eder, üzerine otu basardim. Tıkır, tı
Jcr giderdik. 
Karım da ellinize geçirdiğimiz kumaş· 

}arı iyice vücudüne sarar, b~n cebhane 
götürürken o da kumaşları orduya ulaş
tırırdı. Bazan gelen mektubları yerlerine 

() götürürdü. 
Milli ordudan gelen mektubların çoğu 

buraya gelirdi. Ben dağıtırdım.. buradan 
gidecek olan da bana gelir, icab edenlere 

ben tevzi ederdim. 
Bazan da oduncu gibi eşeğimi önüme 

katar, u.tganlan semere bağlar, Uludağ
da Karabelende milll ordu adamlarile 
buluşurduk. 

* Bursanın Dağdibl köyünden 70 yaşın· 
da İbrahim oğlu Ahmed Karakuş anla· 
tıyor: 

- Bursa havalisine düşman girdiği 
günden itibaren ben de işe başladım. İs
tihbaratçılarm topladığı havadis bana 

Mustafa. dayı ile kansı. Fatma 

gelir, benden Türk ordusuna ulaşırdı. 

Uludağ cihetinde, milli ordu mensubla

rından herhangi bir surette düşman ara

sına girenler evvela beni bulur, benim 
yardımımla vazifesini yapar, gideceği ye
re giderdi. Milli kuvvetlere iltihak et-

mek istiyenler de gene benim elimle dağ, 
taş aşar, arzusuna kavuşurdu ... 

Çok zaman bizzat bana teslim edilen 
evrakı milli orduya götürdüğüm oldıJ. 
Bu yüzden de bir gün koştura koştura 

1 
iki yüz liralık atımı çatlattım. 

Bir gün de üzerimde çok kıymetli ve 

1 mühim kağıdlar olduğu halde düşman 
1 eline geçtim. Fakat Allahın yardımile 

J 
bir tek kAğıdı düşmana teslim etmeden, 
bir tek sözlük üade vermek fırsatını ka
zandırmadan dört süngülü arasından 
kaçtım, kAğıdları yerine t eslim ettim ... 

İhtiyar KarakUJ bu vak'a üzerinde hiç 
durmuyor. Fakat hakikatte bu firar hA

' disesi çok ıayanı dikkattir. 

' Dört süngülü ortasından yay gibi öyle 
fırlamış ki, düşman neferleri bile neye 
uğradıklarını anlıyamamışlar. Onlar ken
dilerine gelfnciye kadar Karakuş gözden 

, kayboluvermiş. Arkasından patlıyan si
l Wılar boşa gitmiş, Karakuş uçmuş. 

İhtiyar yanındaki köylüyü göstererek 

diyor ki: 
_ Bu, Süleyman da beni korumak için 

düşman çetelerile çok müsademe etti. 
Yaralandı, sakat kaldı. Bizim karı Fadi
me de bana az yardım etmedi. Ben olma
dığıni zaman eve gelen kAğıdları, alır, 
beni dere, tepe arar bulurdu. 

Bir gün de 150 kişilik bizim akıncılar 
gelmişti. Bunları saklamıştım, bir müd
det öyle icab etmişti. Üç gınfFadime on
lara yemek pi~rdi. Yedirip içirdi. 

Bursaya ilk giren 
kahramanları dinleyin ...... 

«Bir ıece lelör,üleri lıuerelı Jii,,,.anın ıığınJıiı tahkimata ıiriyo
na. Athfımu havai li,.lılerle hep.inin bitab ayadulılarını görüyoruz. 
Fakat iglerinden 6lr ltagı uyanıyor. Bir anda ettalta: «Baaıld"!» 
leryadı lıopuyor. Diiftllan aalıerl•ri aafa aola lıopncıja, çupınmağa, 

6irblrlerinl ölJürmeie bqlıyorlm •.• » 

Süvari mü.14zimi Cel41, neferi Mehmedcikle 

Bursaya ilk giren süvari alayına men· bayırına attıtumz günün gecesi idi. Alı4 
sub ihtiyat süvari mülhiml Bay Celll nan ke§if kolu raporlarından, halkın ifa· 
anlatıyor: delerinden, düpnanın Kazancı bayırında 

- Şu vak'ayı hiç unutmam: Taarruza tutunamadıfı anlacıılıyordu. Saat 21 e 
geçip te dü§Illanı. İneg8lden (Kazancı) (Devatm 13 ilnciL • ayfamml.a.) 

Borsanın daQ yollarmda düşman 
avlıyan bir akmcmm hikayesi 

" Bir gün Doma köyünde Boşnakdere köprüsünde bir 
silah arkadaşımla pusu kurduk. Düşmanın beı erzak 

kamyonunu imha ettik, telefon tellerini kestik ! .. , 
Üçüncü süvari fırkası akıncı efradın

dan Rıdvan oğlu Ali Hak.bilir anlatıyor: 
- Milli mücadele başlarken ben de ije 

başladım. Birçok cebhelerde, '.Atatürkün 1 

muhafız kıt'asmda bulundum. Nihayet 
izin alarak cebheye gitmek istedim. Ü-

1 çüncü süvari fırkasına iltihak ettim. Bu
rada müteaddid akınlar yaptım. Kara
sevkedildik. Divanıharbe verildik. Hiçbir 
şey saklamadım: 

Bir gün Duma köyünde Boşnakdere 

köprüsünde silah arkadaşım Haydarla 
bir pusu kurmuştuk. Orada düşmanın 

erzak yüklü beş kamyonunu imha ede
rek Uludağa çekildik. Fırsat buldukça 
inip düşmanın böyle nakliye kollarını, 

perakendelerini vuruyor, telefon, telgraf 
tellerini kesiyorduk. Düşman artık usan
mıştı. Üzerimize dini bozuk, adı müslü
man Cidago adındaki Hacı İsmail çetesi
ni musallat etti. Bir gün pusularına düş

tük. Son kurşunu, bombayı sar!edinciye 
kadar çarpıştık. Nihayet Haydarla bera
ber e ... ir oldum. Evvela bizi keseceklerdi. 
Sonr .. vazgeçtiler. Düşman ordusuna tes
lim ettiler. Kütahya mahpushan<'sine 
sevkedildik. Divanıharbe sevkedildik. 
Hiçbjir şey saklamadım: 

- Üçüncü süvari fırkaııındanız. Kazan
larınıza zehir dökmek için geldtk. Her 
tarafımız zehir dolu! dedim. Cezamızın 
ne olduğunu sordular: 

- Kurşuna dizilmek! cevabını verdim. 
Yüz seneye mahkfun olduğumu bildirdi
ler ve hapse attılar. 

Günlerden bir gün, hükfunet binasının 
temizliği için angaryeci lAzım oldu. Ben 
gönüllü: olarak talih oldum. Bana neza
ret etmekte olan süngülü düşman aske
rini haklıyarak pencereden atladığım gi-

l ç4ncil rivari fırkası akıncı efradrndan 
Ali Hakbilir 

bi saVU§tum. Beş gün, dağ taş koştum. 
İki kuru peksimedle beş gün kendimi i· 
dare ettim. Nihayet Uludağda Dumbay 
çukuru mevkiinde akıncılara iltihak et• 
tını. Beni yakalamak için gene Cidagoyu 
saldıklarını öğrendim. Pusu kurdum. Ci-o 
dagoyu yakalıyarak cezasını elirnllı ver• 
dim. 
Yiğit Ali Bursaya girişini de ıöyle an .. 

latıyor 

- Dağdan gördük ki bizim ordu cAk:. 
su11 boğazından ilerliyor. Toplarımızın 

gümbürtüsü bize düşman mevcudiyetini 
unutturmuştu. Hemen Bursa üzerine in· 
dik. Mukaşsem köprüsüne dinamit koy. 
makta olan düşman müfrezesini iş üzerin 
de yakaladık, ikisini ele &eçirdik. Dinumi~ 

(Devamı 13 üncü sayfamızda) 
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•Son Posta n nnı tefri.kası: 13 

Mari Valevska 
-----

Bir 
RADYO 

ISTANBUL 
ll Eylfıl 1938 Pazar 

ÖÖLB NEŞRiYATI: 

Haftalık 

PROGRAMI 

E,yW l1 

-----
ark:ıdaılan tarafından, 22.50: Son haber • 
ler ve ertesi günün proğramı, 23: Saat 9.ynn. 

1'7 Eyldl 19l8 Cumartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

Na olgonan aşk romanı 
12.30~ PlClkla Türk musiklsl. 12.50: Hava

dl!I. 13.05: Kadıköy Halkevl Koral hey•eu 
Hultlsi Öktem idaresinde. 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dls.13.05: P!Akla Türk muslkJsL 13.30: Muh
tcnı plft.k neşriyatı. 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Harb meydanındaki ölüler 
AKŞill ~EŞRİYATI: 
18.30: Dans mualklsi (Plak>. 19: Türk mu

sikisi CPlAk>. 19.30: Dans musikisi CPlAkl. 
20: Saat Ayarı: Grenv19 ruadhanelllnden 
naklen. Müzafter Güler Yt arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Bcssieres'le Da\roust'un müdhiş hü- ..-,-..-~-,.._...--------,------~---...:._., AJa111 habederl I0.4'1: ömer Rısa Doinıl ta-
cumlanna, Beningsen 80 bin aslteri ile rafından arabca IÖylev. 21: Saat Ayan. Or-

18.30: Dans musikisi CPlA.k), 19: Konfe -
':ms: Prof. Salih Murad (Fen musahabele
ri), 19.30: Dans musllclsi (Plft.k), 19.55: Borsa 
haberleri, 20: Saat flyarı: Grenv.ç rasadha
neslndeıı naklen. Nezihe Uyar ve arkadaş -
f!\n tarafından Türk muslkisl ve halk şar .. 
kıları, 20.40: Ajans haberleri, 20.f7: Ömer 
RıZ& Doirul tarafından arabca s(;Jlev, 21: aııc:>k 12 saat karşı koyabildi ve niha- kestra. 21.JG: Suad Gün ve arkada.şları tara-

fından Türle muslld.Sl ve balk tartıları. 22. S:ıat !yan: Orkestra. 21.30: Hecmeddln Rı
ıa ve arkadqları tarafından Türk musik.W 
ve halt şarlaları, 22.10: Hava raporu, 22.13: 

yet akşamın sekizinde Fransız hatların- 10: Hava raporu. 22.13: Keman koruıeri: Liko 
da yakılan meş'alelerin aydınlığında Amar, piya.noda Sabo. 22.50 Son haberler 
Ru:.ların ric'ata başladıklan gözüktü. ve erteal ginün protramı. 23: Saat O.yan. Karadenl.I saati: <Halit haftlan 'kemençe 

Ue. 22.SO: Son haberler Te ertesi ıilnln proı
ı-amı. 23: Saat ~yarı. 

Ölülerle baştan başa kaplı koca mey- * 
dar 1 , yağan kar, çoktan örtmüştü.... 12 Eylil 1918 :Puartesl 

Napolyonun emri üzerine Lehistanın ÖÖLE NEŞRİYATI: """"""" 
bir çok kiliselerinde cTe Deum•lar 12.!0: Pllkla Türk musikisi. 12.50: hava- ANKARA 
okundu ama hiç kimse neş'ell değildi. dls.13.05: Plikla Türk mmlklsl. 1uo: Muh-
Resmi teblig~lerin itiınad verici ifadesi- telif plA.k neşriyatı. 

11 Eylül 1931 · Pa.zar 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

AKŞill NEŞRİYATI: 
ne rağmen mesele bitmemiş, gene de ıs.30: Dans muslkLsl (Pllk). 19: Konfe-
barbi sona erdirebilecek kat'i ve nihat rans: Fatih Halkevi namına, Dr. Suad İsma-

12.30: Karışık plftk neşriyatı, 12.50: Plikla 
Türk mus1k1sl ve halt tartılan. 13.15: Ajans 
haberlerL 

zafer elde edilememişti. n Gürkan <Diı etlerinin <llşler üertndeki e- AKŞAM NEŞRb'ATI; 
Bundan sonra kış karargahlarını kur- hemmlyetU. 19.30: Dans muslldal CPllk). 19. 

mak, orduların boşluklarını doldurmak 55: Borsa haberleri. 20: Saat lyarı: Grenvtç 
rasadhaneslnden naklen. B:amlyet Yüce.ses 

18.30: Plakla dans muslklsl, 19,15: Tilrk 
muslklsi ve halk tarkılan: (Makbule Çakar), 
20: Saat lyarı ve Arabca n.ıyat, Z0.15: in
ce saz faslı, 21: Edebi konuşma (Bebce' 
Kemal Çağlar), 21.15: Stüdyo .salon orkes • 

ve alınacak yeni tedbirleri geciktirme- ve arkada.şlan tarafından Tü;t maaWsl ve 
mc1\: lazım geliyordu. halk p.rtılan 20.40: Ajana haberJerl 20.47: 

Mari Valevskaya, bu sefer haber, ömer Rıza Doğrul tarafından arabca ıöylev. trsın, 22: Ajana baberlerl, 22.15: Yarın .. 
mektubla yollanmadı. Düro bizzat 21: Saat lyan. Orkestra. ıuo: Fuıl su he-

geldi. Harbe tekrar baŞlanıncaya ka _ ~ti: İbrahim Unun ve artadqlan taratın-
program. 

* dAn. 22.10: Han. raporu. 2US: :partıttallm 
dar Finkenştayn'a yerleşen imparator mmikt heyeti: Fahri ve arltadqlan taratın-
sevdiği kadını yanına çağırtıyordu. dan. 22.50: Son haber~r ve ertesi günün prog 

U iEJ'lil 1931 Puartesl 
Mu NEŞRlt.&.TI: 

Kederli, sinirli ve biraz da hastaydı. ramı. 23: Saat lyan. 
•art VaJenlm fl•hMJea:• * lUO: Ka.np:t plA.k Defrlyatı. 14.50: Pllkla 

l'ürt mu.sik1s1 Te halk prkılarL 15.15: AJaM 
haberleri. cOnsuz yapamam!• diyordu. 

Mabeyn müşürü hakikati yalancı Napolyon RUIJIGnı" km-lı bozkırl4nnda ıs iEJ'lül UJI Salı 
renklere boyamasını bilmiyor, vaziye- öfkesiz bir halde buldu. Vatanını kim - Duracak, muhakkak duraca'k! di- öt.LE NEŞtdYATI: 

&If.&11 NEŞRiYATI: 
18.30: Karışık plli.k neşriyatı, 19.15: Türk 

mu~lc1si ve hal.it ıarkıluı (Halftk Recall, 
20: saat Ayan ve Arabca netrlJ'&t, 20.15: 

ti dosdoğru söylüyordu. Onun indince bilir ne kadar seven bu ihtiyar, nccib ye atıldı. 12.30: Pllkla Türk muslkisl. 12.SO: Hava-
Eylo harbi bir muzafferiyet sayıla - ruhlu adam, ~k asil, kibar bir eda ile Kont başını salladı: dls.13.05: Plikla Türk mmWm. lUO: Mah-

mazdl. ona şunlan söyledi: - Hükümdarlara güveni1mez. Ama telif pllk nepiyatı. 
AJ[ŞAJI NEŞUYATI: 

Tii!'t mmlldsi ve halk tarkıları (Sad.1 Boş -
ses. Radife Neydik), 21: Şan plltlan, 21.15: 
3tür1yo salon orkestrası, 22: AJans haberlert.1 
22.15: Yannkl program. 

Baharda, üzerine yeniden mechtll - Anlattıkların bana çok ıztırab şayed dediğim gibi, sözünde durursa, 18.30: Dans mmltisi CPllt). 19: Konfe
kuvvetleri saldırtmak üzere hazırlan- verdi, Mari. Seni biliyorum. Adi bir se- ve ben de ölmeden Lehistanı birleş- n.ns: Şlşli Halken namına, Dr. Fehml Ay-
dıldan o içine girilmez koca Rusyanın ı..-b .. ·· d bö ı b' h k ti _ miş, istiklalini elde etmiş mes'ud bir b<.'rg <Göz hıfzıssıhhası>. 19.30: Dans musiki- * • ut" yuzun en Y e ır are e ya .. _ .. . .. - sı CPllk) 19 ss· Borsa haberleri. 20: Saat l-
karsısında asıl kendi temelinden bu - d • B Ik" haldP. gorursem, böyle bır gunun bana · vl. · d'----... -d kl 8 

13 Eyliıt 19SI Sah 
' _ pamıyacagına a ınanıy-0rum. e a • var.: aren ç rasa ·~ en na en. u-

kada r uzaklarda kalan Napolyon, om - b"t- 1 b"t nl rd ben' d ne pahasına mal oldugunu unutmıya un ve arkadaşlan tarafından Türk muslki-
öt.LE NEŞRİYATI: 

ründe ilk defa olarak endişe duyuyor- u un ° an ı e_ e e . ım e su_ç~ çalışının. Seni tutmağı, yanımda alı- sı ve halk şarlalan. 20.40: Ajans haberleri. 
du.. . · var. Çok gençtin. Sem almamalı ıdım koymağı ne isterim, ne de bu elimden 20.47: Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca 

DUro bunları söy1erken, Mari de kal- ben. Sonra da ne kadar yalnız kaldın. gelir. Bundan sonra artık ayrı yaşanz. ~ylev. 21 Saat lyarı. Orkestra. 21.so_: Cemal 

H.30: Karışık plrtk neşriyatı. 14,50: PlA.kla 
Türk musikisi ve halk prkıları. 15.15: Ajans 
hıı.berlerl. 

· d"l A:m" mazeretin ne }ursa olsun ismimi B .:i k lm k b · . · b"l .. ı Kfı.mll ve ark:adqlan tarafından Turk mu-binin çarpıntısından, 1mparatorun ı e- ... 0 - uraaa a a , enım ıçın ı e guç e- slltisl hallı: şarkıları. 2lıo: Hava raporu. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Karışık plfUt neşriyatı, 19.15: Türk 

musikisi ve halle p.rtıı.arı (IDtmet Rıza) 
20: Saat ayarı ve Arabca neşrlyat, 20.15: ğinc karşı koyamıyacağmı hemen anla- zi lekelemiş sayılırsın. Belki çok son- şeceğinden, yakında Romaya gitmeğe 22.ı3 : ~pera ve operet parçalan CPlfı.k). 22. 

dı. ra, eğer imparator sözünde durursa... karar verdim. so: son haberler ve ertesi günün programı. 
Muzaffer olsaydı belki reddedebilir- Mari: (Arkan var) 23: Saat ayan. 

* 
Türk musiklsl ve halk §arkıları (Mustafa 
Çnğlar ve Müzeyyen Senar), 21: Keman so· 
ıo: Prof. Necdet Atak piyanoda, Prof. Georg 
Markovitz, 21.15: Sti.ldyo salon orkestrası, 22: 

di, çünkü böylece Varşovadan çıkıp 
gitmek ,evini barkını büsbütün bırak
mo.k, şerefine sürdüğü lekeyi tamamen 
aç ğa vurmak demekti. • 

Bahtsızlık icinde bulunan Napolyon, 
birdenbire onun gözünde daha kıymet
lendi. 

Derhal kararını verdi ve Düroya, er
tesi sabah beraber gitmek üzere hazır 
olac::tğmı söyledi. 

O gider gitmez de, kontun odasına in
di. 

Bu son ve en güç işi görmek için, ne 
bir duraklama., ne de bir baygınlık his
setti. Din ve gaye uğrunda işkenceye 
uğrayanların, ıztırabla kanşık sevinci 
onun da :ruhunu vecde getiriyor ve ko
caruıa nihayet her şeyi itiraf etmekle, 
hatanın kefaret borcunu biraz olsun ö
demiş olacağına seviniyordu. 

Evvela şaşıran, sonra da yeisten ezi
len ihtiyann önünde hef şeyi anlattı, 
sakin bir sesle kendini alçalta alçalta 
söyledi. 

- Beni, kabahatini itirafa gelmiş, 
kapınızın en aciz bir hizmetkarı gibi 
dinlemenizi niyaz ediyorum. 

Daha şimdiden ne emrederseniz onu 
yapmıya hazırım. Kararınıza şimdiden 
boyun eğiyorum. Artık bana karınız, 
famir.izi taşıyan bir insan gözile değil, 
en sefil bir mahllık nazarile bakınız. 
Size karşı, Allaha karşı, kendi şerefi
me karşı günah işledim... Dinimizin 
emrettiği, namus kaidelerinin dışına 
çıkarnk kendimi kirlettim ... İmparator 
beni istedi. Melekler şahidimdir, ne 
gurur hissi, ne de aşk yüzünden ihtiyat 
sızlık ve zaf göstermedim ben. Kendi
mi, jffetirni feda etmekle, memleketimi 
kurtarabileceğimi düşündüm. İşte hep
s1 bu kadar. 

Dlz çöktü Ye hükmü bekledi. 
Kont geniş bir koltukta oturuyordu. 

Sırtında rob döşambr vardL Yüzünde 
sousuz bir kederin yorgunluğu gözükü
yordu. Epey bir zaman, sesini çıkarma
dan, öylece baktı ve sonra: 

- Kalkınız yerden. Beni yalnız bı
rakınız. Sizi çağırtırım.. dedi. 

Mrri odasına döndü ve bir saat, dua 
ede.ek bekledi. 

Kontun yanına çağırıldığı vakit, onu 

Mahkumlar arasında birgün 14 Eylül 1938 Çarşamba 
Mu: 11o"EŞR.iY ATI: Ajans haberlcıi Te hava raporu. 22.15: Ya • 

.rmkl program. 

(Baş tarafı T inci sayfada) 
etrafı haraca kesen biri vardı. Dondur
ma yer, para vermeZı üstelik kafa tutar
dı. Bir zaman da dondurma satmaktan 
beni menetmeğe karar verdi. Bir gün a
lacaklarunı istedim. Bana bir tokat ya
pıştırdı. - Zavallının talihi hep tokat -
Kapıştık. Yirmi otuz kişi birden bana hü
cum ettiler. Kendimi müdafaa zorunda 
kaldım. Nasıl oldu bilmiyorum, elime 
geçen demirle birkaç yerine vurdum. 

Profesör Ali Fuad: 
- Aman oğlwn sen asabi bir şeye ben

ziyorsun, dedi, sakın çıktıktan sonra bir 
daha yapma. Temkinli ol 

Mahküm cevab verdi: 
- Aman bayım bu bir cehalet eseri. 

On iki senede bunu anlamadıksa yazık o-
lur, ölen senelere .. 

Ceza profesörü Tahir Taner sordu: 
- Nasıl, attık akıllandın yat. Sokakta 

biri kaldırsa sana bir tokat vursa ne ya-
parsın! .. 

30 seneye mahkum İsmail omuzlarını 
kıstı. Yüzünde tevekkül çizgi halinde di
le geldi: 

- Yüzümün diğer tarafını çeviririm. 
Öldürseler ne yapıyorsunuz demem. 

* Adada bir de mahkum olmıyan mah-
kum var. MahkUmiyet müddeti bitmiş. 
Adliye Vekiline bir mektub yazarak in
sanların içine karışmak. istemE'diğim, ce
miyetle karşı karşıya gelmekten kaçın; 
dığını bildirmiş, kendisinin adada kal
masına müsaade istemiş. San'atı inşaat 
ustalığı. Adliye Vekili onun hu arzusunu 
yerine getirmiş. Şimdi devletten kırk 
beş lira da maaş alıyor. Onun niçin bir 
daha cemiyete avdet etmeği istemediği
ni hepimiz merak ettik. Onun bu husus
ta ileri sürdüğil esbabı mucibe tahminin 
tamamen aksine. İnsan zanneder ki, o 
herkese bakacak yüzüm yok ben sabık 
bir günahkarım diye dönmekten, fosan 
içine karışmaktan çekiniyor. Halbuki me
sele tamamen bunun tersi. Bedbaht. in-

kii. anası, kardeşi. r.evcesi bir olmuşlar, 
bir iftira ile onu damgalatnuŞiar. Ken
disinin i!adesine göre masumdur. Ana
sına bakmadığı, zevcesinden ayrılmağa 

kalktığı için ona bu oyun oynanmıştır. 
Çalıştığı fabrikada bir müddet evvel ya
pılan hırsızlık ona isnad edilmiş ve o üç 
seneye mahkum olmuştur. En y~kınla
rından bu darbeyi yiyen bir insanın tek
rar insanlık içine kanşmarnak. hususun
daki tereddüdünü kendi hesabıma ben 
haklı buldum. .. 

12.30: Plikla Türk muslk:J.sl. 12:50: Hava-
dls.13.05: Pllkla Türk muslkist. 13.30: Muh- * 
telif plik neşriyatı. H Eylfal 1931 Çarşamba 
AKŞAM NEŞRİYATI: öCiLE NEŞ&İYATI: 
18.30: Dans muslkls1 CPlflk). 19: Konfe- ı4.30: Kar141k pJAk neşriyatı. 14.50: Pllkla 

'1"3ns: Fatih H:alkevi namına, Ercümend Ek- Türk musikisi ve halk şarlaları. 15.15: Ajana 
rem Talu <KomfUinm Romailfa). 19.30: haberleri. 
.o:ıns muslklsl (Plak). 19.55: Borsa haberle- AKŞAM NEŞRİTA'R: 
:-1. 20: Saat ayarı: Grenvlç rasadhaneslnden 18.30: Pllkla dans muslkisi, 19.15: Tilrk 
mı.kle:1. Falda n arkadaşları tarafından muslkisl ve halk f&I"kıları (Makbule Çakar>, 
Tfırk musik1sl ve hal kşarkılan. 20.40: Ajans 20: saat tıyan ve Arabca neşriyat, 20.15: 
haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doğrul taratın- Türk musikisi ve halk şarkıları {Muzaffer 
dan arabca söylev . .21: Saat lyan: Şan, Bed- tıkar, safiye Toltay), 21: Sıhhl konuşma:' 
eye Tüziln. Stüdyo orkestruı refatatlle. 21. (Doktor Vefik Vassaf), 21.15: Stüdyo salon 
30: Necdet ve arltadaflan t.arafından Türk orkestrası, 22: AJans haberleri ft han ra
mu~iklsi ve halk şarkıları. 22.10: Hava ra- poru, 22.15: Yarınki program. 
poru. 22.14~ Darüt.talim musiki heyeti, Fahri * 
ve arkadaşları tarafından. 22.50: Son haber
ler ve ertesi g{lnUn programı. 23: Saat Aya-

Mahkfunlann hepsi buradaki rahattan, 
hiirriyetten memnunlar, yalnız bir tek 
arzuları var. O da: Ziyaret. Senede bir n. 
defa olsun diğer hapishanelerde olduğu 
gibi ailelerini görmek istiyorlar. Bunu 
Adliye Vekili de düşünmemiş değil. Yal
nız ve~ait meselesi bu işi şimdilik geriye 
bıraktırmaktadır. İlk fırsatta mahkum
ların bu arzulan yerine getirilecektir. 

15 Eylfll 1938 Perşembe 
ÖÖLB NEŞRiYATI: * 14.30: Karışık pllk nefrlYatı, lUO: Türk 

15 BJ16I 1931 Peqemı.e musikisi ve halk ıarkıları, 15,15: Ajans ha· 
berlerl. 

ÖÖLE NEŞR.lYA'R: AKŞAM NEŞRİYATI: 
12.30: PlWa Tilrk muslklsl.. 12Ji0: Hava- 18.30: Knn§ık pllk neşriyatı, 19.15: Tilr• 

dls.13.05: Pllkla Türk muaWsl. 13.30: Muh- musikisi ve halk §arlnları (SalClhaddln .,., 
telif pllk neşriyatı. semahat>. 20: Saat Ayan ve Arabca neşri • 
AKŞAM NEŞRiYATI: yat, 20.15: Radyofonik temsil, Siyah gW 

Sordum: 
- Nasıl burada birbirinizle iyi geçini

yor musunuz? 
Hepsi birden cevab verdiler: 
- Kardeş gibi geçiniyoruz. Çünkü he

pimiz feliketzedeyiz. Biz burada birbiri
mize dışarıdakilerden daha çok balhyız. 
Boş bulundum, beraber bulunduğumuz 

gruptaki mahk&rilara sigara ikram et
tim. 

Almadılar: 

- Yasaktır! dediler. Ancak yemekten 
sonra bir tane içebiliriz. 
Diğer davetliler de garib bir ısrarla 

mahkumlara zaman zaman sigara paket
lerini sundular ama, il Uf at eden olmadı. 
Dönüşte bir arkadaş şöyle diyordu: 
- Adamcağızları baştan çıkarmak, ah

laklarını bozmak için yapmadığımız kal
madı ama. muvaffak olamadık. 

Mesela ben kendi hesabıma bana bil
tün gün mihmandarlık eden 4.54 Mehmed 
Huçna bir tek sigara içiremedim. Hattft 
gece beni kayıkla vapura döndürürken 
bile ... 

JS30: Dans muslklsl CPlik). 19.20: Spor (Gençler arupu tarafından), ıı: Pllk n~ -
:nuc:ahabeleri: Eşref Şefik tarafından, 19.30: rlyatı, 21.15: Stfldyo salon orkestrası, 22: A
şan· İnci ve arkadaşları tarafından, 19.55: J:uu haberleri T• hava raporu, 22..15 Yannk1 
Borsa haberlerl 20: Saat 1.Jarı: Grenvlç ra- program. 
!lldh:meslnden naklen. Belma Ye arkadafla-
n tarafından Türk mu.~ n halk prkı -
ıarı. 20.4D: AJam haberleri, I0,4'7: ömer Rı
n. DGlrul tarafından arabca 8ÖfleY, 11: Saat 
§.ya!"l: Orkestra. 21•0: Rlfat n arkadqları 
tarafından Türk musiklsi n hallt ıarkılıırı, 
22,10: Hava raporu, 22,13: Keman konseri: 
Orhan Borar, piyano refakaWe. 22.50: Son 
b:ı.b~rler ve ertesi günün programı, 23· lilaat 
lyan. 

* 11 EJlill 1938 c ... 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
H.30: Kanflk pllk neşr1Jatı. H,50: Pllltla 

Türk mwılkisl ve halk ıarkıları. 15.15: AJan.s 
?ıaberlerl 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
lS.30: Plft.k neşriyatı, 19.15: Tllrk muslıwt 

ve halk şarkıları (Hikmet Rıza), 20: Saat l· * yan n .Arabca neşriyat, 20.15: ince us. 21: 
18 Eyltll 1938 Cuma Çocuk Esirgeme Kwıımıı namına konfera111: 

OOLB NEŞRİYATI: mr. Raşlt Osman Olcay), 21.15: Stüdyo sa-
12.so: Pllkla Türk mua1kis1. 12Ji0: Hava- lon orkestrası, 22: Ajans haberleri, 22'.15: 

dls.13.05: PlA.kla Türk muaiklsl. 13.30: Muh- Yarınki program. 
l.elif pllk neşriyatı. * 
AKŞAM NEŞRiYATI: 11 Eylül 1931 Camartesl 
18.30: Dans musikisi (PlClk), 19: Konfe - ÖÖLI: NEŞRiYATI: 

rı:ms: selim Sım Tarcan, Puşklnden: Taban- 13.30: Karışık plAk neşriyatı. 13.50: PlAJd& 
ca kurşunu), 19.30: Türk musiklsl, CPIAk>, Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: AJanıı 
19.SS: Borsa haberleri, 20: Saat lyarı: Gren- haberleri. 
vıç rasadhaneslnden naklen, Vedia Rıza ve AKŞAM NEŞRİYATI: _ 
arl:a.da.şları tarafından Türk mustk1sl ve 18.30: Plakla dana mustkW. 19.15: Turk 

şaat usto.sı bilakis içine knnşacağı insan- Yazımı bitirirken bu muvaffak cser
ların kendisinden utanmıyacaklarmı he- den dolayı Adliye Vekilimizi tebrik ct-

halk şarkılnrı, 20.40: Ajans haberleri, 20.4.7: musiklsi ve halk şarkıları CSalfıhaddin), 20: 
öırer Rıza Doğrul tarafından arabca söy - saat ı\yan ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk 
lev. 21: Saat ayan: Orkestra, 21.30: Saz e • musikisi ve halk §arkıları: (Müzeyyen Se -
!"erleri: Tanburt Renk Şemseddin ve arka - nar, Sadi Hoşses>. 21: Şan plliltlan, 21.15: 
daşları tarafından. 2.2.10: Hava raporu, stüdyo salon orkest.Tası. 22: Ajans haberle • 
22.15: Darüttallm musiki hey'eti: Fahri ve rı, 22.15: Yarınki program. sabladığı ~ihetle dönmek istemiyor. Çün- mek isterim. Nusret Safa Coşkun 
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11 EylUI 
SON POSTA· 8qfa 1r 

Avrupada harb havası esiyor 
(Ba§ tarafı ı inci sayfamızda) ı nota vererek, Çekoslovakyaya karp ~s-ı olduğunu isbat ederdi. Fakat bu hareke-

"Şehir meclisi azası 
olsanız ne yaparsınız?,, 

Başvekil, bu sabah tekrar Lord Hali - kert bir hareket vukuunda, bunun ~etı - timW.n feyizli icraatında ancak bir baş-
faks, Slr Con Saymon, Samuel Hor ve ha- cesi olarak ortaya çıkacak umum.1 bir ih- !angıç olmuştur. • Belediye seçiminin arifesindeyiz. Def- Diyor ki: 
rlciye nezareti daimi katibi Kadogan ile tilaftan İngilterenin hariç kalmasına im- Başarmamız IAzım gelen işler öçüsüz- terler asıldı. Birinci ilkte§rlnin ilk cu - - Şehir Mecll.s1 Azalliınn yeniden ıntı --ı 
umumi vaziyet hakkında istişarelerine kan bulunmadığına Hi~leri iknaa çalışa- dür. Ancak müttehid bir milli varlıkla martesi günü reylerimizi kullanmağa baş hab edilirsem, her şeyden evvel yapıldılf 
devam etmiştir. cağını kaydeylemektedir. onları yapmak kabil olur. Bugünkü Al - lıyacaAız. Her gönülde bir aslan yatar ~~d;i bir tfirlü Meclisten çıkamıyan zabıta! 

F d 
m ·ıı . de l Ki b li e ye tallmatnameslni çıkarmak için :ııl-

Raporlar tedkik edildi ranaa a an mı etı mukadderat, hayat ve ölüm r er. m l r kaç kişi bu lzfı adedi ra{ırını. Şehrin ilk plAnda gelen noksanlarııU 
İki saatten fazla süren bu istişareler Paris 10 (Hususi) - Kabine pazartesi birliğini bulmuştur~> 68 

den 70 e çıkan müstakbel şehir mec - tamamlanması bu talimatnameye vabeste .. 
esnasında, Berlin sefiri Sir Nevil Hen - günü toplanacaktır. Hariciye nazın Bone Göringin sözleri llslnde bir sandalyede hlç olmazsa bir dir Bugüne kadar ~lde İatanbulun lhtlyao-
dersonun Ribbentrop ile dünkü mülakatı bu sabah İngiltere büyük elçisini kabul Mareşal Göring de Nümberg kongre- devre için postneşin olmak arzusu hülya- lannı karşılayacak, Istanbulu ort.a çağ aebı-• h kkmd sındadır Biz b - _ . r1 manznrasındıın kurtaracak bir tallmntna-
hakkında gör ılerdiği rapor ve diğer si - ederek umumı vaziyet a a görüş- sinde bir nutuk söyliyerek, Çekoslovak- · u gonullerınde aslan ya - me mevcud değildir. Bugünkü kasap dilk ~ 
yasi merkezlerden gelen raporlar tedkik müştür. ya meselesine ve Ren mıntakasında ya - tanlan keşfetmek kerametini gl>stermek- kô.nı, bugünkü tavukçu dfikkdnı, bugüntt! 
edilmiştir. Amerikanın Taziyeti pılan tahkimat işlerine temas etmiştir. ten izhan ac.z ettiğimiz cihetle, sadece balıkçı dilkkftnı çok iptidaidir ve maaleset 

latiıareler Nevyork 10 (A.A.) - Reisicumhur Giirlng ezcümle dcml§lir ki: arasrra belediyeye kalem uzatnn muhar- buna rnfimasll noksanları tamamlıyacak o-

R l 
...:·· k t ·ı . k b l cÖnüne gPllilınesın· e •-'-~n olmıy"n rlrlere somıağa karar verdik· lan tnllmatnııme de Meclise geldiği zamaıı 

Başvekil Çe.ınberlayn bilahare muhale- uzve t 'Uun a şam gaze ecı en a u e - -,.. J.üJ.Aıt u S . . . . şiddetli itirazlara u~radı. Tehir edildi, ve. 
!et lideri Atliyi ve muhafazakar partisi derek, Amerikanın Bitleri durdurmak hadiseler bekliyoruz. Almanyaya şere- - iz şehır meclisı Azası olsanız ne ya- çıkamadı. 
şeflerinden Çürçili kabul etmiştir. için Avrupadaki harekette Avrupa de - fini ve emniyetini iade etmek için ne la- parsınız?. İlk planda akla gelen ~eyler Romancı Mahmud Yesarl de sualimize şı1 

al f ta A 
mokrasilerile bağlı bulnup bulunm"d.•ğı zım geldiyse yaptık. nelerdir?.. knrşılı~ı verdi: 

Hariciye nazırı Lord H i as me - ... B rlka büyük elçisi Josef Kenedile görüş - sualine, Amerikayı Hitlere karşı Fransız Bütün entrikalara rağmen Berlin - Ro- İlk ka.r§ınw:a çıkan milnekkld Nurullııh 1 "b una şimdi cevab veremem. Çünkü blr 

m

n.,tur. ve İngiliz cephesine idhali siyaset ha - ma mihveri her zamandan ziı.•ade sağ- Ataç oldu. Sualimizi kendlslnc tcvclh ettik: ş aşına geçmekle 
0 

liten uzak iken yapıla• ~ " Bayın T'l\il ...... d dedi.. E,. cak şeyler hakkında dfi§ilnmek kar~r ver .. 
b ·ı · · ·· d - h t lı b" t fsi i lam bulunuyor - ... ne,,..., a.. 

6 er Şehir Mec- mek bir d ır.11 ' Bir tebliğ neşrecildi ercı crının yuz e yuz a a ır e r t . . 11.ıılne Aza seçlllrsenlz ilk iş olare.k ne yapar- Cı; dir. Ynlnız, iklncl derecede de olduğu, cevabını vermiştir. ngıltcre sulh üzerinde o kadar geve- .nnız?.. ols~ yapılabllecek şcylerı birinci derccedf 
Öğleden sonra başvekalet tarafından zelik yapıyor ki bizzat kendi eski Yahu- Nurullah Ataç ıözlüklerlnln üzerinden fnk:ıt çok ağır ve hattA 1mkAruıız şartıanıı 

bir tebıı.ğ nesredilmı"ştir. Bu tebliğde İn- Askeri hazırlıklar b:ıltlı s:eylere terclh d rl ~ di dünyasında sulhu tesis ederse daha iyi bakarak ceva.b verdi: .... e e m. Ynpabllcc~ 
gilterenin Almanya nezdinde yeni teşeb- Londra 10 <Husust> _ Muhtelif memb:ı- en musbet oey §udur: Şehri mütem:ıdiye~ 

fi 

. s· etmiş olur. - Derhal 1stlfa ederimi gezerJm. Şehirle yakından sık "ık tem'"' _.~ 
büsatta bulunduğuna ve Berlin se n ır lardnn blldirlldi~lne göre Almanyanın, eski Alın İ İkinci muhat b Nl ""dl ı ... ...., u.,, anya ve talya Avrupada ve Ja - a nnız zam""' n Nazlr m yen bir ~hlr meclisi Aznsı h"·•--ını yok• 
Nevil Hendersona yeni talimat gönderil- Avusturya - Çek hududunda büyük mikyas- ıı. _ • • _ olda. Şöyle löyledl: lam d be ....,~ , fınd da askeri tabşldatta bulunduğu görülmn .. _ ponya .nbyada bol§evıkliğe karşı yegane a an ~z re reçete ynznn bir dokt-Ora miş olduğuna dair gazeteler tara an tür. ..., sed teşkil ediyor. - Ben belediye !zıw ol!nm cancnğızım, benzer. Boyle doktor olamıyn~ğı gibi ehrl 
verilen haberlerin hakikate uygun olma- enelA .. .,,,.. seferber eder, blltOn arka - tanmuyan tehir mecıı.ı 11= d 

1
' 

ed 

Bu vaziyet karşısında Çekoslovak askeri Almanya • her türlü ablokaya karşı datlan Evkafa karşı UA.nı harbe tetvik eder- Şeh•r Meclisi. dzalığı, muayy,,.n bir a.proogar~ 
dığı tasrih edilmekt ir. makamları da l~zım gelen ihtiyat tedbirle- mu-e di H k d d dl 1 "'~ "' .. ....,... mmen r. ava, ara ve eniz or u- ın. Bu şehir, ya b'l1 asrın şehridir, bu tak- a t;ünecek blr iş değildir. Çünkü achrln ih• 

lngı·liz sefiri Hitlerle gl>rllşmedi ri"le tevessül etmışlerdlr. larınuz zafere sarsılmaz bir iman besll- dh'de bu şehrin bir tek mütevellisi o - tlyaçlnrı her gün deği .. ı..-. 
Ya rı resmi Alman kaynatlanna göre, Al- ı b d bel ~ Diğer taraftruı Sir Nevil Hendersonun m:ın kıt'aları tarafından herhangi blr fev _ yorlar. Almanya hiç bir zaman biltlln ta- ur. u 

11 
edlyedlr; ynhud bu harbi Ev- Şak Orhan Sey!l şu cevabı verdi: 

Bitler ile görüştüğü hakkındaki haber - knlAde har~et yapılmamıştır. Esasen mn _ rihin müddeti;ıce bugünkü kadar .ağlam :~k:~~~\~eı:.man biz bu asra veda et- ~ - ~lnönt\ l.sttmlft.klnl bltir1rlm. 
lerin de tamam€n asılsız olduğu anlaşıl - ncvralar henüz devam etmektedir. Avustur- olarak tarsin edilmemiştir. - Istanbul soknklnnnı aarnıt yaparı_ k "b yıının ilhakından sonra, Alman ukerlertnln Şehıimizde belediyenin girletı~ bütün neri 3 - Birkaç tane de hastane açıırım. zı., 
mıştır. Sefir bizzat bu haberleri tc zı daim! surette Çek hududlarından 

15 
kilo _ Çok geni§ müstahkem bir mıntaka Al- hamlelerle hızlı yürümeme.sinin aebebl Evkaf rn buna çok ihtiyacımuı vardır. 

ederek, kendisinin ne Hitlerle görilştüğü- metre uzakta bulunacaklarına dair Mareşal manyayı her türlü taarruza karşı masun frenldlr. İstanbul ~ehr!nln kendl.!lle bir dost Osman Cemal Şehlr Meclisi n.za.sı olursa 
nfi, ne de böyle bir teşebbüste bulundu- Görlne tarafından 

0 
Taldt Terilen tcmlnatıı bulunduruyor. Hiç bir devlet bundnn iuk mukavelMl yapmağa mecbur olduğu bakınız neler. yapacak: 

ğunu söylemiştir. riaye~ edilmekte olduğu tasrth olunmakta _ böyle bu memleketi ~iğneyip öteye ge _ hasmı da Nafiadır. Narıa, foseyi İstanbul - Evvela Istanbulun çıplak yerlerini a .. dır. çemez.. .ruruna kadar getirir, dayar. Şehrin dışın _ ğnçlandırmnğa çalışının. Anın, ne ağacı 0 ., 

İngiltere noktai nazarını Fransız _ Alman hududa bütün hava ttakt bütün yollar mfiltemmeldlr. İçinde do~ lursn olsun -yalnız incir değil-. Rastgelen 
Almanyaya bildirdi seferlerine karşı kapanıyor Çeklere hücum ru <'l1r&t bir tane yol yoktur. Kale - :lstan- ~ıphık yere diker ve dlktirlrlm. Bu a~ao .. 

d G- i bul yolunun başlangıcı Kale, Manı de.nld _ lama meselesinden önce arsız, yüzsüz ma .. 
Londra 10 (Hususi) - Nürnberg e Londra 10 (Husus!) - Eylt\l ıo den ltl - or ng, bundan sonra Çeklere hficum ntn kenandır. Bu yolun Türklyedekl ucu hnJle ~aklarının her tarnrtakl ağaçlarda 

bulunan İngiliz sefiri Sir Nevil Ilender- barPn Fransız - Alman hududunun. batün etmiş ve onları asla tutmadıkları bir ta- Eı1lrnckapınnda ~· surlardır. Prenmp itıba _ yaptıklan tahribatın önüne geçmek üzere 
sonun hnriciy~ nezaretine gönderdiği ra- hava sererler! için kapatılacalı Berllnden kım vfıdlerde bulunmakla itham eyle _ r1le bu yolun tabll sonu Eminönü mey"ft _ bu haşarıların kulnltlannı adamakıllı çeke-

blldlrfimektedlr. '"' t1 :lrl 

P
ordan anlac:ıldığına göre sefir, Çekoslo- miştir. :ımda lebl deryadır. r: m. Gene bu gibi afacanların o blzınt 

-s Bütün hudud boyunda han karakolları çok &ki mı l 
vakya hakkında İngiliz hükfunetinin bü- ikame edilecek ve münhasıran yolcu tayya- Boncşin nutku Blzlm verdlğtmız yol mtikellefiyetı para- l ve n mlnl dostlarımız olan scrç~ 
tün düşünce ve temayüllerini sarih bir releri için birkaç dar .. ,ıt İıımkılacaktır. lan ıehrln dıfmdakl Jolu imar eder Şehrin '"' haltA kı.lan1Pçlua knroı reva gördük ..: 
ifade ile Alman hariciye nazın Fon Rib- Fransız donanm&Sl l'tlan• denirlnd'"' Prag 10 (Husust) - Cumhurreisi Be- içine on para sarfetmenln imkA.nı . yoktur lert lmtllA.mın önüne geçmeğe çalı§ırnn. ..... " ncc: bugu" bekl .

1 
Bu takdirde yolların İstanbul içinden geç ~ Şehir Mecilsl &.zası olsam asıriardıınbA?t. 

bentropa bildirmiştir. Parls 10 (Hususi) - Bütün hazırlıklarını -s n enı en nutkunu Çekçe, Ultı kabul edilirse bütün yollar kendiliğin _ frner, Uı.~ba, ışık yUzü görmiyen Edirne~ 
Sir Nevil Henderson, Ribbentroptan tamamlamış olan Fransız donanması, bu _ Slovakça ve Almanca olarak üç manda dPn yapılır. pıdan Eyub yoluna hiç değilse beş on lAm· 

maada diğer Alman ricalile de kıymetli ~Un Brest limanından Manş denizine do~ru söylemiştir. B~~ Şehir Meclisine lza olsam bu 1kl me- :amfük .. tirirlm . Ve yolun tamirin! de unut ~ 
ve mlihim görüşmelerde bulunmuc:tu.c. aı:ıtmıştır. Donanma, bu denizde bir müd - Hatib, halkı sükfıneti muhafazaya d"- sele uzcrlnde dururdum 'lııı.. ır det kalacaktır. " · S ki S !"akat Bitlere mülaki olmamıştır. i vct etmiş ve bazı müşküller arzeden mil- N1zamedd1n Nazıtten sonra Sellmi İzzet anırım • amntyn hayvanat cemiyet! 

lngiliz kabinesinde """' donan....,••• ~....ıan liyetler meselesinin de hilkOmet tarafın- Sed•'1 bulduk. Bay Sedes elycvm Şohfr ve tadlroln.. .Bdlmot&ptldar ve Eyfibllileo Diğer taraftan İnglltz anavatan donan - d.an tanzim edilmi11 olan proJ"eler saye - Meclfm. Azıısıdır. Fnkat ikinci defa olmaması artık Omıan Cemall bir §Chlr mecllsl Azımı 
Londra 10 - İngiliz kabinesinin son mıı.sının mımevra.ları da ştmal denizinde de ,.. için de sebeb de }'Oktur. yapıverirler. 

müzakerelerinden başlıca dört dominyon vnm etmektedir. sınde halledileceğini söylemiştir. 
hükQmeti haberdar edilmiştir. Bugün birkaç yeni filo, mannralara l~- .. Çekoslovak reisicumhuru, nutkunu fU 

•i:-ak etmek üzere §tmnl denizine vasıl ol _ sozlerle bitirmiştir: 
İyi malumat nlan mehafilin intıbaına muştur. . cMemleket halkına bugün bu suretle 

eöre, ittihaz olunacak tedbirler hakkın- t•v:~~~~nb~~~~~·J~:ı m~ gemlslnl 1b - hitab edişim istikbalden korktuğumdan 
da İngiliz kabinesi azası arasında henüz c~dcı. çıkarılacaktır. a ro.ru tam mev- dolayı değildir. Hayatımda asla korkma-
tam bir mütabakat yoktur. İnglltereye relen n.purlar dım, dalma nikbin -davrandım ve benim 

Plebisit Parls 10 (A.A.> _ Flgora ıazetest, Lon _ bu nikbinliğim, bugün her zamandan zi-
Siyast mehafil, İngiliz matbuatından dradan istihbar ediyor: ynde kuvvetlidir. Devletimize, onun sıh-

bir kısmının iltizam ettiği pilebisit fik - İngiltere hUkOmetl, Almanyada aon as _ hatine, canlılığına, kuvvetine, mukave _ 
rlni ulu orta reddetmemektedir. HatH\ iter! hareketler hakkında sarih raporlar al- metine, muhteşem ordusuna, n~mağlCıb 
hükt1met partisinin nüfuzlu mehafilinde mış~.: raporlar İng!Uz nazırı zihniyetine ve bütün milletin ihlasına 

ı · · h 11" • l • annın endişe _ Çekoslovakya mese csını a ıçın P e - lerini arttıracak mahiyette ve Alman bil _ sarsılmaz imanım vardır. Devletimizin 
bisitin en muvafık şekil olduğu mfüalea- k0met1nln Çeko3lovakyaya karşı Ant bir şimdiki müşküllerden muvaffakiyetle çı
sı vardır ve bu fikir gittikçe taraftar kn- bnskln hazırladığı faylalannı teyid edecek kacağını biliyorum. Şu halde hepimiz, 
zanmaktadır. Bu hususta Snr'da yapıl - mahiyettedir. bugünkü müı::küUıtı iktiham edeceğimiz 

Ab:ıan harb ordusu kumandanı h .• mış olan pilebisit bir misal olarak göste- Bcrlin 10 (A.A ) Kara d ususundaki ımanımızda sabit kadem o-. - or usu kmnan-
rilmektedir. dnn• General Fon Bravçlç, dUn akşam Nüm lalım.> 

İngilterenin karan berg'e gitmlştır. 
Henlayn•ın hücum kıt'alan 

Londra 10 (A.A.) - Deyli Meyl gaze Prag 10 (A.A.l - Burada temin olundu-
tesinin siyası muharriri yazıyor: ğunn göre, Henlayn1n hücum kıt'a.lan .se _ 

İngiltere hükumeti dün gece yarısına fcrbrr halinde bulunmak için emir almış _ 
doğru verdiği bir kararda, eğer Çekos - !ardır. 
lovakya askeri bir taarruza uğrarsa, !n- M3lnm oldu~u üzere bu kıt'alar Hen _ 
gilterenin bir kenarda durmıyacağuıı ıayn'in yan askeri teşekküllerldir ve Alman 

hfıcum kıt'cıları örneğinde teıltll edllml' _ 
kat'i ve açık bir lisanla Alman hüku - ıerdir. 
metine bildirmeği kararlaştırmıştır. Cezafr Fe!Wılan hazır 

İngiliz büyük elçisi Henderson, hemen cezalr ıo (A.A.) - Felllhlar federuyonu 
bugün Bitlere bu hususta ağlebi ihtimal cezair umumi vall3ine bir te.ıgraf göndere _ 
bir nota vc.re.cektir. • rek FellAh.ların Frnll8a davuına bağlılıkla _ 

İngiltere büyük elçisi dün Berline gi - rınt ve tıpkı 1914 de olduğu i1bl anavatanın 
davetine kütle hallnde icabet edeceklerini 

deceği esnada Londradan bir telgraf a - ve vc.ılfelerlnl kahramanca yapacaklarını 
larak kendisine Nürnbergıde kalması ve bildirmişler ve bunun Fransa bükllınetıne 

P.ragda miizakereler 

Prag 1 O (Hususi) - Başvekil Hod
za bugün Südet mümessili Kund'u ka
bul etmiştir. Morovskadaki M.diseler, 
S;.idetleri tatmin eden bir şekilde tas -
fiye edilmiş olduğundan, Parti ne hü
kfunet arasındaki müzakerelere tekrar 

başlanacaktır. 
Bidiseler 

P.rag 1 O ( A.A.) - Dün gece Bo -
denboch'da halkı Almanlara karşı tah
rik için tertlb olunan bir komlinist 
toplantısını protesto için nümayişte 

yeni talimatı beklemesi bildirilmişti. lblfığını rica etmişlerdir. 

Dün akşam başvekalete gelen malumat, Hitlerin nutku 

bu!nnan Almanlara polis ve jandarma 
sopa, kılıç ve süngülerle hücum et -
mişttr. 8 Alman yaralanmiştır. Südet 

nihayet Çemberlayni merkezi Avrupa -
da her hangi bir taarruza karşı koymak 
için İngilterenin Fransanın yanında yer 
alacağım Almanyaya bildirmeğe sevket

• partisi Azasından biri ağır surette ya -
rnlanımş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Derlin 10 (Hususi) - Bugün Nürnbcrg 

miştir. 

Hitler nutkunu s6ylemeden evvel 

Londra 10 (A.A.) - Bütün İngilız ga
zeteleri, Hitl<!rln pazartesi günü siyasi 
nutkunu söylemeden evvel İngilterenin 
Çekoslovakya meselesindeki hattı hare -
ketini tamamile öğrenmesi lazım geldiği
ni yazıyorlar. 
Tıpkı Deyll Meyi gibi, Deyli Ekspres 

ve Mançestcr Guardian gazeteleri de İn
gilterenin bugün, yarın Almanyaya bir 

Nibnavi•l-
de Hitlcr ve Mareşal Göring birer nutuk J • ~ 
söylemişlerdir. Prag 10 (A.A.) - Dün akşam komü -

Hitler gençliğinin toplantısında söyle- nist senatör Kreibich Bodenbahda bir 
diği nutuktıı Hitler, ezcümle demiştir ki: konferans verecekti. 

cHer ne olursa olsun, Almanya bir ola- . Daha toplantı olmazdan evvel ü.n.ifor -
caktır. Bizim neslimiz bir olacaktır. Bi - malı iki bln Henlaynci lronferaruı ıalo -
ziın neslimiz milletimiz araaında büyük nunun ~nOne toplanarak, cyaşasın Al -
işlerin başarıldığını görmüştür. Daha bü- .manys, tek Almanya, tek halk, tek Füh
yük işler de başanlacaktır. Bunu, kar - rer dfye baykırmağa ve Alman mlW mar
deşlik ve hürriyet gevezeliklerile yap - §ını söylemeğe ba§latnl§lardır. Poll! bal
madık. Almanyayı zillet mevktinden kur- kı dağıtmak isteıicen bir polis memuru 
taran imandır. Nasyonal sosyalistlik mOn- yaralanmıştır. 
hasıran 12 ve 13 martı yapmış dahi ol - Nümayişçiler arasında ye~ He.nlaynci 
saydı daha bin sene için yaşamağa hakkı nazır doktor Kreis de bulunuyordu. 

.. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
· Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Z~aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannd 
.5~ lır~sı bu.lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki a pe;1A az 
gore ikramıye dağıtılacaktır: na 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 • 250 ., 1,000 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 : 
120 ,, 40 " 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3,200 " 

d_DİKKAT: Hesaplarındaki paralar . bir ene içinde 50 liradan aşağı 
ü.şmi;enıere ikram.iye çıktığı takdırde % 20 fazlasile verilecektir .• 
~ur alar ıenedo 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birinci kanun, 1 l'tfart ve ı H • 

tarihlerinde çekilecektir. azırnn 
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"Son Posta,, nın Hikayesi Antalya Nafıa Mtldürlttğtinden: 

İTFAİYE MANEVRASINDA 
il 
1 
1 

Eksiltme işinde talibi zuhur etmiyen Elmalı hükılmet 
inşaatı bu defa pazarlığa çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk kısmın inşaatı. 
Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi. 

konağı üçünd klsım 

- Ne? .. Tabii itfaiyeciyim canım .. kı

yafetimden anlamadın mı?. On senedir 
itfaiyede çalışıyorum .. evet, zor iş... Fa
kat ne yaparsın? .. Nasıl mı vakit geçiri
yoruz? .. Basbayağı işte .. yangın olursa 
yangınlara gidiyoruz.. bunun haricinde 
tllimle vakit geçiriyoruz.. ayrıca mev
sim rnanevralarımız da var .. evet, evet, 
yangın manevrası.. farkındayım, bu bi
raz sizin tuhafınıza gitti.. ortalıkta ne a
lev. ne durı an, ne de yangın olmadığı 

halde biz ha babam evlerin damlarına 
tırmanıp duracağız, değil mi?. Ne faydası 
mı var?. Amma da yaptın ha!. Bunun de
ğil yalnıı: biz itfaiyeciler için, fakat ahali 
için de büyük faydnları var .. anlamadığı
nı görüyorum. Dinle bak. Geçen hafta 
falan caddedeki büyük apart.ıınanlardan 
birine manevı·a için, gittik .. caddenin ls
mi lfı.zım değil.. fakat manevra için seç
tiğimiz apartımanın yüzden fazla daire
si, bin kadar da kiracısı vardı .. neyse, biz 
tam takımla ;ı'artımanın önüne geldik .. 
adeta ciddi bır yangın karşısındll bulu
nuyormuşuz gibi tertibat aldık.. merdi
venleri vira ettik .. hortumları birbirine 
geçirdik.. işte tam bu sırada hatırımıza 
bile gelmiyen bir yığın sürprizle karşı
laştık. İlk ö.1ce yanımıza yaşlı bir ::.Cadın 
geldi .. tıkana tıkana: 

- Ne o, dedi, on yedinci daireyi mi 
söndürmeğe geldiniz?. 

Biz ona: 
- Neden bilhassa on yedinci daireyi 

söndürmeğe gelmiş olalım?. dedik. 
- Çünkü aparbmanımızda yangın çık

sa çıksa ancak bu daireden çıkabilir .. lıcn 
malımı bilmez miyim?. Ben kendim de 
on yedi numaralı dairede oturuyorum .. 
bu dairenin mutfağında beşten fazla gaı 
ocağı var.. bizim dairenin kiracıları bu 
ocakları fayrab eder, mutfak kapısını ki
lidler, kapının önünde saatlerce çene ya
rıştırırlar .. btı dairede de yangın çıkmaz 
da nerde çıkar?. 

Biz ihtiyar kadının anlattıklarını henüz 
tamamen kaydetmeğe vak.it bulmadan 
yanımıza kerli ferli, gözlüklü, keçi sakal
lı bir adam geldi. İtfaiye kumanpanının 
omuzundan tutarak: 

- Siz onların söylediklerine inanma
yınız, dedi.. 

Kumandan hayretle sordu: 
- Kimin söylediklerine inanmıyalım?. 
- Düşmanlarımın. Bunlar mütemadi-

yen aleyhimde bulunurlar .. vakıa benim 
odamda on beş - yirmi teneke benzin var 
ama, bunlar benim değil ki ... Muvakka
ten birisi bıraktı .. yakında gelip alacak .. 
şayed yangın çıktıysa emin olun ki ge
ne kabahat benim değildir .. benim Redis
kin isminde b.ir komşum var .. eminim ki 
o benim odama sigara falan atmış ola
cak .. 

Bizim itfaiye kumandanı şikayetlerin 
tevali ettiğini görünce: 

- Anlaşılıyor ki, dedi, bütün bunları 
kaydetmek için bir adam ayırmak icab .. 
edecek. Hey Ponemarev, eline kalem ka-
ğıd al da şu şikayetleri kaydediver!. 

Ponemarev, kalemini kağıdını çıkıırdı .. 
fakat adamcağıza yazı yazmak imkanını 
bile vermediler .. koltuğunda kocaman bir 
çanta bulunan başı kasketli bir adam Po
nemarev'den şunları sormağa başladı: 

- İtfaiyeci arkadaş, ben şimdi sigorta 
şirketine gitsem de eşyalarımı falan si· 
gorta ettirsem bu yangının yapacağı za
rar ve ziyan parasını alabiEr miyim?. 
Yoksa bundan sonra gelecek yangını mı 
beklemek lnzım gelecek?. Ne dersin, ha?. 

Ponemarev halkın üstüste yağdırdığı 
bu sorgulara cevab vermeğe, enteresan 
bulduklarını not etmeğe çalışırken, itia
iye kumandanı da bo~ durmuyor, o da 
kendisine müracaat edenleri tatmin et
meğe uğraşıyordu .. genç bir kadın, elin· 
deki nüfus kağıdını kumandanın burnu
na doğru uzatarak: 

- Rica ederim, dedi, ben şimdi sokak
tan geliyorum .. şahid olunuz!. İşte hüvi
yetim .. yangın başladığı zaman ben evde 
yoktum.. bunu bilhassa tesbit etmenizi 
çok rica ederim. Çünkü komşum Anna 
SemenoYna önüne gelene yangını benim 
çıkardığımı söyliyecek .. 

Genç kadın sözünü bitirmcğe vakit 
bulmadan, dazlak kafalı, tişman bir a
dam kadını dirseğile bir yana iterek it
faiye kumandanının yanına sokuldu: 

- Muhterem kumandan, dedi, yangı
nın caddenin kar§ı tarafına geçebilece
ğini .umabilir miyiz? .. 

Kumandan hayretle muhatabının yü-

H. Alaz 
-
~ 

zilne baktı: 
- Bu sizinkisi de ne acaib bir arzu?. 

diye söylendi. 
Dazlak kafalı şişman adam: 

b - Mukavele projesi. 
c - Bayındırlık işleri §artnamesı. 

d - Hususi fenni şartnameler. 
e - Keşif cedveli. 
g - Proje. 

- Ah halimi hiç sormayın, diye derd 
yanmağa başladı .. ben falan şirketin mu
hasibiyim .. bizim muhasebe binası da nah 
şuracıkta, şu yanan binanın karşısınd:ı

dır .. siz bana açık olarak söyleyin, şayed -

İstekliler bu evrakı 5 lira mukabilinde Antalya nafıa dairesinden aldırabilir· 
ler. Bu evrak bilabedel dairede de görülebilir. 
İhale günü 26/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Antalya nafıa dairesinde kuru

lu komisyonda yapılacaktır. Taliblerio )haleden sekiz gün evvel müracaatla 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. c6119. 

yangın bizim einaya da sirayet edecekse - - - - • • • - - • • -
o zaman ben hesabımı başka türlü tuta-
cağım .. yQk sirayet etmiyecekse o zaman 
da gelecek bir yangına kadar işi idare e
deyim .. 

Dazlak kafalı muhasib sözünü bitirme
ğe vakit bulmadan, meşin ceketli, meşin 
kasketli bir adam telaşla itfaiye kuman
danının )anına yaklaşarak sordu: 

- Rica ederim bana çabuk söyleyiniz: 
Acaba yangın hangi bacadan başladı?. Ev 
kumandanı bu1unmam hasebıle bunu be
hemehal öğrenmem lazım .. söyleyin ba
na, yangın hangi bacadan başladı?. 

İifaiye kutnandaru alaycı bir sesle: 
- Yangının mutlalta bacadan başlamış 

olması mı lazım?. 

- Canım ben malımı bllirim .. ben bu 
apartımanın kaç yıllık ev kumandanıyım .. 
beş senedcnberi bacalardaki kurumlar 
temizlenmemişti .. 

İtfaiye kumandanı Ponemarev'e döne
rek: 

- Bunu da nok et dedi.. 
' 

Halbuki Ponemarev'in kaydetmeğe 

hiç de vakti yoktu. On beş ya.şiarında bir 
çocuk adamcağızın etrafında fırdönüyor: 

- Amcacığım, deyip duruyordu, ne o
lursun, içerde yananlardan birisinl bırak 
da ben kurtarayım .. bu suretle ismim ga
zetelere geçmiş olur .. 

Ponemarev çocuğu menetme~e vakit 
bulmadan, yanına genç bir kız sokuldu. 
Mahzun bir eda ile: 

- Kuzum ne olursunuz, dedi, bana şu
nu söyleyin: İpek infillktan müteessir o
lur mu?. 

itfaiye kt mandanile Ponemarev >bir a
ğızdan sordular 

- Nasıl infilak?. 
- Basbayağı işte.. benzin patlamasın-

dan. Dün, öte - berimi temizlemek için iki 
yüz elli gram kadar benzin almıştım. Ne 

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

• • • İcabında günde 3 kaıe alınabilir. - • • 

denir, talihsizlik Yangın çıkıverdi. Şimdi 
bana şunu söyleyin: Şayed bu benzin in
filak ederse benim yeni ipekli entarime 
bir zarar gelir mi? 

Genç kızı teskin etmeğe henüz. vakit 
bulmuşlardı ki, yanlarına koşa koşa üç 
çocuk geldi. Tıkanarak, üçü bir ağızdan 
şunları sordular: 

- Bu yangındaki kıvılcımlar hep ayni 
renkte mi çıkıyor?. Yeşil, mavi, beyaz, 
eflatun kıvılcımlar daha görünmedı mi:'. 

İtfaiye kumandanı şaşırarak: 

- Ne münasebet renkli kıvılcımlar u-
çuşsun?. diye sordu. 

- Kuzunm amca anneme söyleme: Biz 
bu kı_ş elimize geçen para ile hep havat 
fişek aldık.. yaz için annemin karyolası 
altına sakladık.: bunun için §imdiye ka
dar yüz yirm\ ruble sarf ettik.. 

- Ponemarev bunu da kaydetti!. 
İtfaiye kumandanı başını yana çevir· 

diği zaman sakallı bir adamla burun bu
runa geldi. Sakallı adam itfaiye kuman
danını bir kenara çekerek bir sır tevdi 
eder gibi: 

- Aman dikkat edin, dedi, yangın e
vin sağ kısmına sirayet etmesin!. 

- Neden?. 
- Neden olacak; evin o kısmında oda· 

nın birini tarak imalathanesine çevir
mişler .. selliloid'den tarak yapıyorlar •. a· 
tcş oraya sirayet ederse halimiz harab
dır. Muhakkak infilak vukua gelir .. 

- Yaz Ponemarev! 
- Acaba seksen dördüncü daire yandı 

mı?. Yanmadı mı? .. Çok yazık.. bu dal· 
rede Sidoruhin isminde aşağılık bir adam 
vardır. Onun ne mal olduğunu bilseruz 
bu adamı kurtarmak şöyle dursun mu
hakkak diri djri yakardınız!. 

İşte azizim, manevra münasebetile bu 
evin yanında durduğumuz müddetce, bu 
ve buna benzer bir yığın şeyler öğrendik.. 
bir de siz diyorsunuz ki: cManevralardan 
ne fayda çıkar? .• Bunların ne kadar fay-

dalı olduğuna, eminim ki timdi m d• 
kani <ıldunuz!. 

TARDftd ~&: 

Den~zin dibinde .. 
Yazan: Jack Mac Loren 

Çeviren: Fııik BeT"CtUR 

bh· beyit di[,rne: cEy canımın içi, güzel SON OST A N - Buraya mı ineceğiz? 
- Bu, ot filozofıdir. Şimdik, Uıyik p N I İfakat hanım sordu: 

Ağa\ni! Öldür - EDEI? {20t'\AN\ - Yok! Daha nerede? Bizim bir bu 
dün, mafettin, çuk günlük yolumuz daha vardır. Bu-
nazmla beni. E- , , r :ısı Macaristanın kapitalidir. Bizim gi· 
ğerleyim biraz ol- ,~ df'ceğimiz yer ise Fransadır. Ara yer-
sa mecalim; kar- de sabık Avusturya ilen İsvitserya 
şılık ederdim ben var. 
de mezalim., YAZAN: ErcUmend Ekrem Talu Bu haberden İfakat hanımın canı sı-

Torik birdenbi- kıldı. Oturduğu minder yumuşak ol -
re sözünü kesti : yı başında tutan ö- gezer? Hatırın kırıl- ınakJa beraber, bir geceyi daha dimdik 

- Takvor be! küz mutlaka bunla- masın diye, demin - geçirmek hiç işine gelmiyordu. VakıA., 
- Buyur. tın cinsinden ola - denberi ayı kaval kompartimana 'kendi~erinden h.şka 

- Sen şimdi boştasın, değil mi? cak.. mütalcasını dinler gibi dinJi - kimsenin gelmemiş olmasından cesaret 
- Gibi.. komisyonculuk edoorunı.. yürütmüştü. yor.. alarak, kocasına: 
- O dii, bosta gezmekle müsavi. Takvor, Macarla • Takvor suratını - Soyun, dökün, rahat et. Gecelik 
- Tut ki öyledir. Ne olacağıdı? rın Türklerle ayni astı ve sustu. Hep - entari ile şıpıtık terliklerin büyük 
- Sana bir teklifim var. ırktan oldukkırını, sine de bir rahavet torbanın içinde .. takken de orada .. 
- De bakalım. Macar dilinin za - gelmişti. Kızgın gü- Demiş ise de, Takvor şimendifer ni· 
- Ben mükemmel .keten helvası mania tağyire uğ - neşin her taraftan zamlarının Avrupada böyle liübalilik· 

dökmesini bilirim. Madem ki sende de ramış bir Türk birden nüfuz eyle - lere müsaid olmadığını ileri sürerek., 
böyle kolay kolay beyit düzme marifeti lehcesinden başka diği vagonun içi ce- buna mani olmuştu. 
var. Ben yapayım, sen sat, alimallah bir şey olmadığını, henneme ?önm~ştü. zaten Torik de böyle vaziyetleri çc-
dünyanın parasını kırarız. hala Macar dilinde Kafal~r bırer bırer, kemiyordu. 

- Alay edoorsun? T ü r k c e p e k göğüslerin üzerine k .. lh b . 
- Neden alay olsun? Sana dobra çok kelime bulun - düştü· g .. ı açıla - Bana u an eyı derler ama, ge-

dobra bı·r teklı"f. d w k ' 
0ih~ er k ne de benim kadar medeniyet icapla-ugunu söylediği apana B ayet a- . B . dowd 

\ r 1 k b k' G d k k 1 rına nayet etmezler. em, g um - e a in, enimkisı· lı"teratu··rau-r .. va ıt urabi efendi panma a arar ı -
d T . d st doğalı sokakta entari ile gören olma -helvacı beyitleri değildir. Teyesüf ede- de olsun, karısıntla ı. ız en va pe en t h r M h d. C f l d-

rim!. olsun bu millete yükselen horlama - mış ır .. ra mk ebt .ı d efş ed 1 ab~r e u~-
T k . A d · b" 1.. Torik: cSana bir teklifim var!> dedi. ~ h . t . 't y:ıyı dolaştı , ır e a a ter ıyeye sıg-ren es ı vusturya - Macaristan • karşı erın ır a a - ıar, arıc en ışı en b' . ı· . . k' .kl .. 

d kt. 1 . mıvan ır vazıye ımızı ımsecı er gor-dan Romanyaya miras kalan toprakla- k[• ve teveccüh uyandı. 1 Alına, Espanyolca cCan> eme ır. lere, ıçerıde bır org (ergenun) prova e- w • 

0 
b d d 

1 rı asmış, şimdiki Macar hududuna da· İstasyonda, yaşlı bir köylü karm Belli ki onlar da Arapların celma'» diliyor hissini veriyordu.. med.ı. ' .. aşk~ a am ı, o .. 
hil olmuştu. Pe!1cereden, dışarısını yemi~ satıyordu. Pencereden eğilen yaniya ki «SU• kelimesinden almışlar- Dıye soylenıyordu. 
sevretmekte olan !fakat hanım, gördü- Gurabi efendi, küçi.ik elma sepetleri.1- dır. Su, her şeye can veren nesnedir. - 20 - Herhtjkle, böyle iki ce?heden bio-
ğü hcı· yeni şeyden hayretlere düşü- elen birini almağa heveslendi. O sırada, ~lına da, içerisindeki vitamin ihtibari- den gelen itirazlar karşısında gerek 
yord ı Transilvanyalı köylülerin kıya- kadın: 'en bir can kaynağıdır.. - Buda-Peşt!. Peşti Hirlap!. Az-Eşt!. kocakarı ve gerek Gurabi efendi, o ge-
feti pek hoşuna gitmişti: - Alına! Alma!. diyordu. Torik, ermeninin sözünü şıpadak Peşti Naplö!.. ceyi de. bir çift .terb~ye~~ maymun gibi, 

- Baksanız a. püfür püfür .. dizlerine İfakat hanım, Macarcada elmadan kesti: Matbaalardan taze taze çıkmış gaze- mum dırek geçır:mege onceden katlan-
ka far hılalı bır gömlek.. altında bol pa- başka bir mana ifade etmiyen bu keli- - Amma da fırsat yoksulusun, be teleri haykıran müvezziler, yolcuların mışlardı. 
ç 'ı p ti ka bir cakşır .. inşallah İstan- meyi ters anlndı. Kocasını dürterek: adam! dedi. İnsan bır laf etmeyi gör - eşyasını kapışmağa koşan hamallarla Peştede tren yarım saat kadar dura-
bul" d nü timüzde tıpkısını sana yapa- - Bak, kadın alma diyor .. herhalde sün. Soyunu, sopunu, sinsile, sülalesini, Leraber trenin etrafını sarmışlar, pen- cağı için, aşağı inip de şehri üstünkörü 
yı n da, efendi, sıcaklarda rahat rahat iyi olmıyacak ki malını snna satmak yedi cettini sıralayorsun.. Alma, Ma- cere önlerini, basamakları tutmuşlardı. olsun gezmek ve görmek istediler. U-
giv, ez.. istemiyor .. dedi. carrada da, bildiğimiz elma demekmiş.. Torik: k;n treni kaçırmak endişesi bu isteğin 

n·yerek, kocasına bir de cemile yap- Takvor gene izahata girişti: Bu kadarı güzel. Alt tarafını haspi geç - Mühim bir yere geldik galiba!. yerine gelmesine mani oldu. Pencere -
mıştı. - Alma, alınarnak mastarından emri gayrı. rliyerek gözlerini açtı; Takvoru, Gurabi d211, istasyonda gezinen kalabalığı ve 

Gene o diyarın öküzfori de hayranlı- hazır değil, elına denilen meyvai l"ati- - Malumatınızı artlroorsam, fena efendiyi ve İfakat hanımı uyandırdı. oradaki lokantada oturanları seyret • 
ğını celbet.mişti.. bunları görünce: f 0 nin Macarcada telafuz çeşididir. Ana- edoorum? Ermeni eğildi, baktı: mekle iktifa ettiler. 

- Hil81 gibi boynuzları var .. dünya- dolda bir çok yerlerde de böyle derler. - Bizim kocakarıda malümat ne - Peıtee gelmişiz! .• dedi. (Arkllft tHlf'J 



tı EylM SON POSTra 

Kırık iii8dil~a. 
Yazan: A. R. 

Leylinın geçtiği dağ yolları 
Azadlı kalf.alarından birinin kocası, 

zaptiye nezaretinde oldukça sözü ge-
Çen bir k:Atibdi. Onun vasıtasile, bir 
(nıürur tezkeresi) ele geçirmişlerdi. 

Leyla, en küçiik seyahatlerini bile 
en büyük vapurların en lüks kamara -
larında geçirdiği halde, bu . Giresun 
Yolculuğunda - nazan dikkati celbetme
tnck için - halle arasına karışını~; vapu
run üçüncü kamarasında seyahate rıza 
göstermişti. 

Giresunda, ancak bir gün, bir gece 
ka'1ınışlardı. Hakkı çavuşun annesine 
bol para bırakmışlardı. El altından 
kuvvetli birer at bulmuşlar; çifte ro
Volver !erle silahlanmışlardı. 
Yaptıkları program mucibince, mec

buriyet olmadıkca umuml yollan takip 
etnıiyecekler- dalına kestirme dağ yol
'larından ~cana meceklerdfr. Ve 
icap ederse, köylerde bile yatmıyarak cSen bıı geceyi tanıdıklardan 
kırlarda geceiiyeceklerdi. 

Leyla, yolda ve Erzincanda göze veıa; resmt ve askeri bir müessesede 
çarpmamak için siyah çizgili bezden k~d.m yatmasına nizam müsaid değil
bir dokuina a af gı"yıru"şti. Böylece, eli ... Sonra, zamanın taassubu da bu-
Ka ç rş .. ·a· B' b. 1 . k b rahisar dağlannı aşarak altı gün n~ ~anı ı. ır ır erme arşı u kadar 
zarfrnda Erzincana inmişlerdi. buyuk fedakarlıklar gösterecek dere-
Hakkı çavuş, Leylayı bir hana yer- cede sevişmelerine rağmen, aralarında 

leştirdikten sonra gitmiş, miralay Ka- henüz meşru bir rabıta mevcud değil-
2m1 beyi bulmuş, meseleyi nakletmişti. di. Böyle bir rabıta mevcud olmadiğı 
Kazım bey, bu cür'etkarane macera- halde, geceyi beraberce nasıl geçirebi-

ya o kadar hayret etmişti ki: lirlerdi? . . . 
- Mümkün değil.. bu nazlı kızcağız, Zeki bey, bu mahzurlan birer birer 

böyle meşakkatli bir yolculuğa dayana- Ley laya anlattıktan sonra: 

ın~fy0e, LeylAyı bu fikirden vazgeçir- - Şimdi.. ancak şöyle yapabiliriz, 
mek istemişti. Fakat Leyla ile de temas seYgilim. · · Sen, bu geceyi tanıdıklarım
edip de onun azim ve kararındaki me- da.n bir ailenin nezdinde ~eçirirsin. Ya
tantı!ti görünce: rın, ilk iş ofarak bir imam ve bir de ev 

- Hay Allah müstahkınızı ver- tedaril< ederiz. Niliafümızı kıydırır, e-
lin. Sizin bu roman hayatınıza nereden viınıze geçeriz. 
de karıştım. İhtiyar ettiği fedakarlıkları hiçe sa-

birinin evinde geçirirsin Leylô.J, 

- Zarar yok. Buna da tahammül e
derim, Zeki... demişti. 

Zeki bey derhal Faris Çelebiye ha
ber göndermiş .. vaziyeti kısaca ona an
lattıktan sonra, kendisinden yardım is
temişti. 

Ortalık karardıktan sonra, Leyla, Fa
ris Çelebinin evine nakledilmişti. 

Zeki bey de, Hakkı çavuşu, Ali çavu
şun yanına yerleştirmiş .. sinirlerini yay 
gibi geren heyecanını teskin etmek i
çin kendisi de, od.asına çekilmişti. 

* 
KORKUNÇ VOLKAN 

Zeki bey, o geceyi, çarpışan hislerin 
dalgaları arasında, adeta hummalı bir 
hasta gibi geçirmişti. Felaketlerin en 
düşkün devresinde, birdenbire saadete 
kavuşan insanlar gibi, daiına kalbinde 
ince bir endişe acısı duya duya sabahı 
etmişti. 

Demiş; o büyük ve ~tin seyahat için yan, ve sevgilisinin yüzünü görür gör
Ley la ile müzakereye girişmiş .. hattA, mez bunların hepsini unutan Leyla; bu 
takib edeceği yolun haritasını da çize- mecburiyet karşısında çok acı bir ıztı
rek ona vermişti rab hissetmişti. Fakat, başka türlü ha-

Le]lAnm bu şerait altında Dersim reket imkanı olmadığını anlayınca: 
~~~~~~~~==e======.~,=k==.===k~~h=======d=.=,~=.=~ 
mümkün değildi Onun için Kazım bey ursa ya 1 gıren 8 ramanları 10 ayın 

(Arkası var) 

onlara (Kemah) üzerinden (Eğin) e, o
radan da, Arabkir, Harput, Ergani, Di
yarbakır tarikile fMardin) e inmeleri
ni tavsiye etmişti. Oradıa, alay kuman
danmı görecekler.. Zeki beyin akraba
ıı olduklannı söyliyecekler, onun tayin 
edeceği yollardan kestirme olarak Du
rak kasabasına ineceklerdi. 

Miralay KAzım bey Leylaya karşı o 
derece şefkıat ve alaka göstermişti ki; 
her telgraf merkezinden geçtikce, Hak
kı çavuşun imzasile kendisine telgraf 
Verilmesini rica etnriştl. 

Leyla ne Hakkı çawş, miralay Ka
zun beyin programını aynen tatbik et
tniş1er; Erzincandan Durak kasabasına 
ancak yirmi sekiz günde gelebilmişler
di. 

LeylA, bu uzun yolculuğun meşak
katlerine, hayrete şayan bir surette 
lnukavemet göstermişti 

İki defa, eşkıya çetelerine rastgel
nıiş ler, müsademeye girişmişlerdi. Hak 
kı çawş, maharetle idare ettiği tüf ek 
ate~i sayesinde eşkıyaları oyalamıştı. 
Kuvvetli atının üstünde, dağları ve de
releri yel gibi g~n Leylayı, böylece 
iki büyük tehlikeden kurtarmıştı. 

Fakat en büyük müşkülAta, kasaba
ya girdikleri .zaman tesadüf etmişler
di. Bölük merkezini öğrenebilmek için 
epeyce sıkıntı çekmişler; bir hayli mü
tecessis halk tarafından merkeze kadar 
takib edilmişlerdi. 

* Leylanın anlattığı bu macera saat-
ler~e devam etmişti. O kadar dalmış
lardı ki, zamanın geçtiğini bile farke
dememişlerdi. 

Ortalık, iyice kararmıştı. Ancak o za
man vaziyeti idrak edebilen Zeki be
:Yin kafasında, birdenbire bir sual can
lann:ııştı: 

- Leyl8, nerede yatacak? .. 
Evet .• Leyl8, nerede yatacaktı. Ev-

(Bcı~tartıfı 9 ncu sayfada ı 
geliyordu. Fırka kumandanı, albay Hacı 
Arif; sabırsızlanıyor, yerinde duramıyor, 
hep kol başlarında, ateş hattında gezini
yordu. Düşmandan bn havadis gelince 
derhal (atbaşına!) emrini verdi. FıFka 
yürüyüşe geçmiş bulunuyordu. 

Öncülük sırası bizim alaydn idi. Uç 
bölüğü nöbeti olan ikinci bölük kuman
danı yüzbaşı Abidin hemen ileriy~ atıl

mış, N ef'i kumandasında kuvvetli bir uç 
çıkarmıştı. Kazancı bayırını vaktile düş
man, çok kuvvetli tahkim etmiş. munta
zam boy siperleri, örtülü ağır makineli 
tüfek ve top mevzileri yapmıştı. Önümüz
den hiç durmadan cebri yürüyüşlerle ka
çan düşmanın yorgun, bitkin kıt'aları 

çok güvendikleri tahkimat içine kendi
lerini atmışlar ve gaflet uykusuna dal
mışlar ... İşte bu sırada uç müfrezesi 
telörgüyü keserek bu tahkimat içerisine 
giriyor, attıkları aydınlatıcı fişeklerle 
nöbetçilerin dahi uyumakta olduğunu 

~örüyorlar. Btraz sonra uyanıp ta Türk
leri karşılarında bulan düşm:.ı.n askerleri: 

- Basıldık! feryadını kopararak sa
ğa, sola koşnıağa, çırpınmağa başlıyor
lar. Bizim süvari de derhal çekiliyor. 
Düşman ordugahında ise bir vaveyladır 
kopuyor. Düşman makineli tüfekleri, 
topları faaliyete geçiyor. Ne olduğu, ne
reye atıldığı belli olmıyan ateş baş gös
teriyor ve sabaha kadar dev:tm ediyor. 

Sabahleyin yaptığımız şiddetlı bir ta
arruzla Kazancı bayırını ele geçirdiğinuz 
vakit yüzlerce düşmanın akşamki müsa
demede birbirlerini öldürmüş olduğunu 
görüyoruz. 

Esirlerden bir nefer çıldırmış gibi öte
ye beriye koşuyor, önüne gelen Türk ne
ferinin ayağını öpüyordu. Sonra ayağa 
kalkarak resmi selam icra ediyor: 

- Sen Mustafa Kemal Paşa! diye ye
niden eiiJ.ip ayak öpüyordu. 

Sigarasından bir nefes çeken muhata
bım gözlerini yumdu. O günleri tekrar 
yaşar gibi gözleri daldı, sonra yeniden 
anlatmağa başladı: 

- Kazancı bayırından düşmanı attık
tan sonra Bursa istikametine yürüyoruz. 
Düşmanla temasımız gayet sıkı ... Arka
daşlar arasında Bursaya ilk girmek şere
fini almak için büyük bir heyecan var. 
Sıra, nöbet mevzuu bahsolmaksızın her
kes ileri atılmak istiyor. Düşmanın, Bur
sa §arlondaki clşı.klar> tepelerine yer
leşlirdiği top mermileri etrafımızda infi
l!k ediyor. Fakat kalbleriroizdeki aşk ve 
heyecan o kadar kuvvetli ki hiç kimse 
gözünü bile kırpmıyor. Nihayet şeref pi
yangosu birinci müiazim Rüşdüye isabet 
ediyor: Bölüğile beraber Bursa istika
metine yürümek emrini alıyor. Biz de 
cHacıayvad. çiftliğine yakın kestanelik
lere giriyoruz. Buradan cHamidler• kö
yüne, oradan da Bursaya doğru istika
met alıyoruz. Zaten arkamızdan Kocaeli 
grupu yetişmiş 'bulunuyor. 

Gemlik taraflarında bulunan düşma
nın 11 inci fırkası sıkıştırılmış olduğun
dan o da Mudanya istikametini emin bu
larak oraya teveecüh etmişti. Mudanya 
yolunu bizim fırka tehdide başladığından 
bir düşman süvari kıt'ası üzerimize sal
dırmak istiyor. Makineli tüfek ateşimizle 
fena halde bozularak selameti kaçmakta 
buluyor. Bunun üzerine düşmanın on bi
rinci fırkası, cFiladau mevki.ine çekildi. 
Bu suretle Bursadaki düşman kuvveti 
irtibatsız ve imdadsız olarak çevrilmiş 
bulunuyordu ve panik te başlamıştı. E
mir ve kumanda kaybolmuş, herkes ka
çacak yer ~ıyordu. Arka arkı:ıya düşman 
efradı pusumuza düşüyor, akın akın tes
lim oluyorlardı. 10 eylfil 922 günü akşam 
üzeri tahminen saat 17 raddelerinde 
38 inci süvari alayından birinci ffi'Ulazim 
Rüşdü Bursaya girmiş bulunuyordu. 

.. 

Sayfa 

Asker gözile 16 yıl önce 
bugün neler oldu? 

(Baş tarafı 9 uncu sayf ado.) 
rülen keşif kolları~ akşam üzeri düş
manda ric'at hazırlıklarını gördüklerini 
bildirdiler. Tahkim ettiği mevzü terket
mesine rağmen cenahlarını Marmara ve 
Keşiş gibi aşılması güç iki kuvvetli mani
e istinad ettire• bu düşmanın cenahların
dan dolaşarak önüne düşmek suretile ric
atini tevkif ve bir muharebe ile imha bu
rada imkAnsızd1. Bilnıeoburlye hemen 
bütün cebheden takib için kıtaatın ha
zırlanmaları ve takib edecekleri istika
metler emredildi. 10 eylfil sabahı şafakla 
takib başladı. Süvari fırkamız saat 9 da 
Bursa şark mahrecinde düşmana yetiş

mişti. Düşman burada bir alay ı>iyade ve 
iki batarya ile bir dümdar muharebesi 
yapmak niyetinde idi. Süvari brkası bir 
maniin karşısında durup kalamazdı. Ge
rilerine düşecek vechile bir medhal aç
mak lazımdı. Binaenaleyh Bursadak.i düş
manın mevcudiyetine ve faaliyetine rağ
men süvari fırkası hemen düşmanın geri
lerine düşecek ve (Bursa - Mudanya) şo
sesini kesecek .surette (Samanlı - Ömer
bey) üzerinde Nilüfer vadisine doğru sev-

vetler tefrik etmek lazımdı. Belediye da· 
iresine eşrafı belde toplandı. Bu toplanan 
meclisin intihabile Türkiye Büyük Mil· 
let Meclisi hükfuneti namına krayi umur 
etmek üzere (Numan) bey ve hürriyet ve 
adalet üzerine müesses hükumet makine .. 
miz faaliyete geldi. Sokaklarda Yunanlı· 
larla Türke düşmanlık etmiş olanlar hak .. 
kındaki halkın galeyam bu suretle bastı· 
rıldı. Ve firaı;i Rumların emval ve em· 
lakini tasnü ve tesbit ve muhafaza et· 
mek üzere komisyonlar teşkil edildi. Şeh
rin asayişi için kolordu emrindeki Büyü)[ 
Millet Meclisi muhafız taburu tahsis e· 
dildi. Bu esnada Bursaya birçok gcntillil 
teşkilat dahil olmuştu. Bunların da jgzi-
batsızlığına mani olmak üzera Bursada 
bir de merkez kumandanlığı teşkilatı ya .. 
pıldı. 

Vakıa Bursa şehri işgal edilmişti. Fa
k~t harekatta asıl hedefimizi teşkil eden 
duşmanı yakalamak ve imha etmek ga• 
yesi henüz istihsal edilmemişti. Düşma· 
nın Marmara ile bataklık arasındaki. ak
samı bu sabah dahi henüz Filadarın şarkı 
cenubi sırtlarında idi. Kocaeli grupu ve 
on sekizinci fırka bu düşmanla rıkı te· 
masta idi. Yalnız düşmanın Mudanya is .. 
tikametinde bir ric'at yolu ihata çembe· 
rini sıkıştırmak için henüz kuvvetli ka• 
panmamıştı. Bu maksadla ufak süvari 
fırkası bir sabah erkenden Tepederbendi 
işgal etmiş, ve Gemlik istikametinden sa .. 
hil boyunca Mudanyaya doğru gelmelt 
istiyen düşman kıtaatının ve perakc>nde
lerinin şiddetli bir topçu ateşil~ Mudan· 
yaya ilerlemesini menetmişti. Yalnız sü ... 
vari fırkasına Bursadan ve Mudanyadan 
kaçan diğer düşman aksamını tevkii va· 
züesini vermek lizımdı. 

kedildi. .. 
Kolordu karargfilu öğleyin Kestel ce

nu bundaki yüksek bir tepeden vaziyeti 
şöyle görüyor ve gelen raporlara göre 
şöylece haritaya tesbit ediliyordu: 
cSağ cenahtaki Kocaeli grupu iki kol 

(Gemlik - Umurbey - Tepederbend) is
tikametinde ve (Adliye - Muradoba) is
ti~ametinde düşmana taarruz ediyor, on 
sekizinci brka Dişkaya dağında tutunmak 
isteyen düşmana hücum için hazırlanıyor. 
Düşman Gemlikte ve cenub sırtlarında. 
Dişkaya dağında halen tutunmağa çalı
şıyor. Topcusile on sekizinci fırkayı ateş 
altında bulunduruyor. Bir alay piyadesi 
ağırlıklarla beraber Iğdır ile Kazıklı ara
sında garba doğru yürümeğe, kaçmağa 
çalışıyor. 

Dimboz - Kestel - Bursa yolile ilerliyen 
61 inci alayımız Iğdır - Kazıklı arasın
daki düşman piyade alayının yolunu kes
mek üzere Susığırhk üzerinden Kazık1ıya 
tevcih ediliyor. Ve burada bu iki kuv
vet arasında yeni bir muharebe başlıyor. 

Bunun yerine zevale kadar Bursa şi-" 
malinde toplanan birinci fırka Mudanya 
istikametine sevkedildi ve süvarı fırka
mıza da Uluabad istikametinde düşma .. 
mn takibi emri verildi. 11 eylul akşam 
üzeri vaziyet şöyle olmuştu: 
Düşman FiUdar şark ve cenub sırtla· 

tında, Maskarahasan - Aksungur • Göy • 
nükler mıntakasmda taşkın bir vaziyette 
şarkından, cenubundan ve garbından 
kıtaatımız tarafından sıkıştırılmış ve mu• 
harebeye icbar edilmişti. Binaenaleyh bu 
sırtlarda bugün ve bu geee düşman son 
bir ümidle çarpışıyor ve çırpınıyordu. 

12 eylfil günü sabahı kolordunun yap
tığı taarruz, düşmanın dört alaylık 11 in• 
ci fırkasının ~sm-etile nihayet buldu. 
Bunlardan başka Mudanyada düşmandan 
~lyonlarca lirahk muharebe vesaiti: 
(cebhane, erzak, her türlü vesaiti nakli
ye, otomobil, kamyon araba mekkarl 
d"" , ' , 
ort top, yüzlerce makineli tüfek ve bi:ı· 

lerce sillh) ganaiın etmişti. 
Bu vesaiti orduya, esirleri de Bursaya 

hediye ettik. Fakat bununla kolordun\!Jl 
vazifesi bitmi§ olmuyordu. Henüz mem· 
le ket düşmandan temizlenmemişti. Ban. 
dırma istikametine kaçan düşman kuv .. 
vetlerini de yakalamak veya imha etmeJi 
llzımdı. Binaenaleyh bu düşmanı takiti 
için kolordu 13 eyl6lde mezkur istikamete 
harekete geçti ve 17 eylfü günü Bandır· 
mada yapılan son .bir taarruzla düşmım 
Bursa vilayetinden ve tekmil sevgİli 
.memleketimizden tardedilmişti 

«Bursa salnamesinden, -

(Aksu - Kestel) şosesile Bursa istikame
tinde ilerliyen birinci fırkamız pişdarile 
Kestane karakolu hizasında Bursaya doğ
ru ilerliyor. Süvari brkamız verilen emir 
vechile Ömerbeyköy, Panayırköy civa
rında, düşmanın otomobil kollarını tev
kif etmiş ve Bursadaki kolordusundan 
Gemlikteki fırkasına otomobille emir gö
türen bir erkinıharb zabitini yakalamış, 
ondan düşman hakkında bizce pek ehem
miyetli malUmat alınmış bulunuyc-du. 
Şimdi kolordunun önünde iki mühim he
def belirmişti Biri düşman tarafından 
yakılmadan kurtarılması :rA.zım gelen Ye
şil Bursamız, diğeri ve askerli.kce daha 
mühimmi ve ehemmiyetlisi ve imha edil
mesi lazım gelen, Gemlik ile Deliçay ba
taklığı arasındaki bir düşman kuvveti 
vardı. Binaenaleyh kıtaatı ona göre sev
ketmek lAzımdı.Sağ cenahta yani bataklık 
ile Gemlik arasında taarruzu ~iddetlen
direrek düşmanı itelemek; onu kaçırt
maktan başka bir netice veremezdi. Ev
vel beevvel düşmanın gerilerine düşmek 
ve onun yolunu kapamak lazımdı. Halen 
kolordunun vaziyeti buna müsa{d idi. Sü
vari fırkam1z bu düşmanla Bursadaki 

~.~:di~i~;;:;~:~:.ısı;~ ~:::iv;,~~~: e~;~~~·;;·d;fiy·;jj;;;;·d;···diiŞ;;~ 
fırkamız da bu düşman sağ cenahı hiza- avhyan bir akmc: nın hikayesi 
sını geçmiş, Bursaya doğru yaklaşmıştı. ( Bqtarah 9 uncu sayfada ) 
Düşmanın firarına mani olmak maksa

dile süvari fırkası Bursadaki düşmana e
hemmiyet verilnıiyerek Mudanya istika
metine tevcih edildi. Ve birıı:lci fırkaya 
da Bursa isti~ametinde düşman dümdar
larını tard vazifesi verildi. 

leri çözdük, attık. Balıkpazarı semti ya. 
myordu. Hemen oraya koşarak, halkı 
topladık, yangının sirayetine mani olduk 

Sonra fırkama iltihak ettim, orada gör· 
dürn ki künyemin üzerine cşehid:. işare· 
tini çekmişler. Annem birkaç kere ruhu· 
ma mevlftd okutmuş. 

Ali derin bir nefes aldıktan sonra il6v~ 
ediyor: 

- Benim şehid haberim gelince anacı· 
ğımla kız kardeşimi Cumalı f'abrikatöı 
Yusuf Ziya himayesine alınış, bin müş 
külatla doyurmuş, bu iyiliği hayatımdı 
hiçbir zaman unutmıyacağım. 

Düşmanın Işıklarda yerleştirdiği ba
taryalarının şiddetli ateşi piyadelerimizin 
ilerlemesini tehir etmişti. Ancak akşam 
üzeri birinci fırkanın bir kısım kıtaat1 
Bursanın cenub aksamını ve §lmendifer 
istasyonunu işgale muvaffak olmuştu. Bu 
itibarile 10 eyHH alşanu Bursa düşman
dan tahlis edilmiş oluyordu. Süvari fır
kamız bu gece Bursa - Mudanya yolunu 
işgal ederek bu yol üzerinden geçmek ts- .............................................................. . 

teyen on beş zabit ve dört yüz nefer ka- Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
dar düşmanı kılıçtan geçirmişti. Gece Bu gece 
Bursa civarında geçirildi. Ve alessabah (BUyUkdere) de 
on bir eyltU 338 de kolordu karargfilıı Yarın gece Suftdiye 
Bursada belediye dairesine gelmişti. (Şenyol) da 

Şehirde AsAyişsizlik vardı. Hemen bir-
hükfunet tesis etmek ve inıibat için kuv- KARMA KARISIH 

' 
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. ayyare pıyangosu 
-

1 evle kapısında el i yıl 
L Yazan: Eski Dahiliye Nazırı. ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

25 inci tertibin "5,, inci keşidesi bngün başladı 
kazanan numaralara aşağıdaki sütunlarda bulacaksıoı~ - 10,0DD 11.ra kazanan 24936 20336 23521 13714 30424 29~ 

34165 4741 38655 29156 20851 ısSSI 
17706 30301 27823 26529 !l.5230 sı48l 

t Bir gün Dedeağaç iskelesine çıkan İngilt~re vis konsolosu bavullarını muayenesiz 2· 1873 6042 33324 2sııo 33482 

geçirmek istemiş, bu yüzden gümrük memuru ve jandarma ile çekişmişti. Bu 30 Jira kazananlar 
~ arada jantlar nanın istemiyerek :savurduğu b:r yumrukla gözlüğü parıçalanmıştı 3000 lira kazananlar 14564 31918 5211 24562 25021 uo~ 
-1\.füsteşar beyin arzusu vechile: Hayri efendi ise kendisini, harfıyen edilmesi muvafık olur mütaleasında- 28340 35971 3812 16278 10547 10019 
cHazım bey·n Dedeağaç mutasarrıf- şöyle müdafaa ediyordu: yım. 26246 377 96 18683 16270 26364 13475 lOOM 12822 

lığında bulunduğu esnada hale ve ada- ·- Çok şükür vüs'at sadaya malikim. Bu sözleri renkten renge girerek elin- . 27381 37640 7876 :.2525 39185 ı16 
lete pek muvafık bir surette halledil- Ben Ayasofya camiinde vazederken 1000 ıı·ra kazananlar 31559 17922 30971 3196 SOil 16'4' 
mis olan münakalatı bahriye ve dizbar- SulUma.hnıed meydanında işitilirdi! leyen Mösyö Suhur: 1124 8202 39303 llOS2 ..20310 3992~ 
ko :neselelerinin eskı şekline ircaı mü- Mösyö Suhur ile yanyana komşu <ll- - Zatialinize büyük hürmet ve iti- 26246 25} 67 , 19569 22126 33028 4:406 9709 ısso:1 
nakalat üzerine gene ağır bir (vapur duğumuz için, hemen hemen hergün nıad:m vardır. Nasıl münasib görürse· , 1352 !3090 9381 32428 2.%2.36 3671' 
ajanları vergisi) tarh ve bütün mavna- birbirimizi görüyoıduk. !li7 öyle yapalım, dedi. ' 500 lira kazananlar , 22908 22489 24005 28054 170~ 1-
cılanmızın vaktile 8-9 sene devam et- Kendisini bizim eve davet ettim. De- Cevab verdim: ı • 27050 18714 24583 33864 lVOO IJ11 
miş olduğu vechile fakrü sefalete mah- din· ki· 1 8600 27943 6892 17913 21870 24269 17752 12316 S44 llUB 31880 3303ı 
kum edilmelerinı· ı'ntac edecegıy · için as- • · - Cereyan eden ahvale nazaran, 10912 28889 22643 07dlı s· • k a k a·y· · bT d ef , 514 2oao 36167 28834 25644 " 'Jll 
la caiz olmadığından elyevm cari olaıı . -:- lZI ne _a ar ço . s~v ıgımı _ı ır- mahkeme reisinin değil, Efremi i en-! 200 ı· k ı 36470 8545 15556 17026 !Sil29 11~ 
usulün tamamile muhafazası elzem- smız. ~~ .t~rzıye talebın1:11 ba~anagmız dinhı mahkemeye giderek reise tarzi- j ıra azanan ar .209.W 10822 21112 20162 i892 6693 
dli· .. • Efremıdı ıçın pek fena bır netıce vere- . ikt" d d b" .. 1 J 

-· · · hAı· h b · d t ye vermesı ıza e erse e ız oy e 29971 26371 4983 16043 34758 66351 16389 17557 17846 7308 30809 1252 cegmı sıze a ısane a er vermeyı os - . . . . . ı 1 Şeklinde yazdığım müsveddeye müs- luk lazimesi gördüm. EvYela, bu adam yapmıyalı.m. B~ meseleyı, ıkisını barış- 27593 19401 21211 14689 17004 7949 , 10621 1()252 23323 38599 12103 2l31 
teşar bey bir kelime bile ilave etmiye- Yunan tabiiyeti iddiaS1nda bulunarak tırarak halledelim. ' U057 '343 31530 35894 31020 1.7962. 11611 6208 12265 14401 1'7863 ı~I 
rek beyaza çektirmiş ve dahiliye nazırı vermek istemediği halde, sonra Osman- (Ark~'ı var) 5756 2263 27241 11477 1851 33446 9738 17232 4493 30643 3'i60 9rP 
Talat bey imza etmişti. lı teb'aS1ndan bm sıfatile istida vere- ...... ~ ....... --................. - ................ 19705 5098 10227 5428 16342 17795. 5322 2058 24402 17131 21052 '366o9 

rek mavnalar yaptırmıştır. Nizamen, ~ N b . 
1 

..,. 5074 22857 23334 36172 15835 V.526 18238 23408 38610 ~ 
-53-

AVUSTURYA SEFARETİNİN 
İSTEDİGİ TARZİYE 

reji memurları benim gibi devlet me- ö etcı eczane er 100 ı·ra kazananlar ' 19405 19156 28%7~ 33627 23926 i-
muru sayılır. Hatta tütün rejisine aid __ .,.,__ 1 ı 3353 37921 21716 25665 ).168S 1~ 
yolsuz bir muamele görülürse, muha- Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 15659 14934 35956 5547 19069 36258 5100 25350 .24255 9556 27907 s7S' 
kemesi benim riyasetim altındaki idare istaıılml cıüıethıd.eldler: 34752 1621 14079 2692 32701 39603 33271 12519 11902 12039 ıl086S 37(J'tl 

Aksarayda: (Sarını), Alemdarda: 2044 21190 <><>n9s 101"6 5~)170 91'.!9 
meclisinde icra edilir. Bizjm bir memu- 2593 28534 19 02 2181 881 11 10589· ' ~ .!I. " "JI"-. . (Sırrı Asım), Beyazıdda: (Belkis), Sa - u J: 1 ru:ı4 

Dedeağaç bidayet mahkemesi reısı rumuz demek olan bir adamın, girer- matyada: (Teofllos), Eminönünde: CA - 16175 8387 34684 30840 2440 19135' 17915 19952 .33989 • 10965 2083 111' 

(ikinci meşrutiyetin Malatya meb'usu) ken ve oturduğu yerde şapkasını çıkar- mina.sya), Eyiibde: {Arif Beşlr), Fener • 2727 4820 2900 9776 1964'2 lSG72 36609 19980 17502 18043 396fi2 21899 
Hcıvri efendi~in A'::1sturya, Al~n!~ mryarak mahkememtze bir hurmetsiz- de: (Vitall), Şehremininde: (Nazım>, 38862 10249 11210 13051 31330 20714 7010 13894 36944 39319 3879:l 171)41 

kor.soloshanesı tercumam Efremıdıyı likte bulunması ve bu çirkin hareketi- Şehzadebaşında: (Ünlversite), Kara- 27255 37636 24331 23823 3318 12322 6589 36910 
hk •Y• "dd" ·1 t l b 1 ta gümrükte: (Kemal>, Küçükpazarda: 391 39471 24867 3307 532 37605 9790 26845 .33766 :31770 

ta ir ettıgı ı Yası e a e 0 unan r- ni haklı olarak ihtar etmiş bulunan (Yorgı), Bakırköyünde: (Merkez>. 25925 15400 12471 1881 30746 29458 . 
ziyenin verdirilece~ini. meselenin .n~~ mahkeme reisini bir ecnebi konsülato- Beyofla eihetintlekiler: 16954 25437 !9604 24484 35782 .31000 
sıl. vukua .geldi~~ni ~~kik ~tmeksızın suna tarziye verdirmek için Avustur- İ.stiklA1 caddesinde: <Kanzuk>, Dai - 20330 25440 32125 9910 37~ 
Edırne valı vekilı Muşur Anf paşa, E- ya Eefirini vilayetimizin valisine taslit rede: (Güneş>, Topçularda: (Spoddis>, 50 lira kazananlar .................. --·--·· ... -...... -·-... -····' 
dir~edeki konsolosa vadetmiş bulunur. ettirmesi dogyru mudur? Alelhusus Taksimde: (Nizruooddin), Tarlabaşında: Alman milli lak•mıam maçlar• 

(Nihad), ŞLşlide: {Halk), Beşlktaşta: 13274 24881 37347 20794 14587 19157 ~ FDkat Hayri efendi tarziye vermek- menfaati icabına göre ga.h Osmanlı, gfilı (Süleyman Receb). 18 EylUlde Polonya ile brşıl~c 
ter kat'i surette imtina eder. Evvelce Yunan tabiiyetini kullanması gibi pek Boğar.içi, l[adıköy ve ~blarClak.iler: 13582 26552 16464 32667 23409 17654 ıolan Alınan milli takımı kadrosu bildi ' 
de izah olunduğu vechHe mesele uzar, çirkin bir hareketi, maahaza kendisi- Üsküdarda: CSelimiye), Sarıyerde: 21431 4464 1008 21246 32041 5125 rilmiştir. Takımda ancak iki Viya!'ıl1 

sefir, hariciye nt'zaretini, nezaret de nin saygısızlığı ile meydana çıkacağı i- (Osman), Kadıköyünde: (Saadet, Os ~ 6964 39586 36243 6958 7566 -6978 , vardır. Bunlar Hahnemann ve Pesse!'' 
1 b l man Hulfisl), Büyükadada: (Halk), Hey- 11438 10957 3621n 19160- 8879 668:; · ' Arif paşayı tazyi \.C aş ar. çin, her şeyden evvel reji müdürlüğü- v " dir. Hücum hattının sol 1arafında be 

Arif paşa, İstanbulda kıdemli ve pek nü kaybeder~Binaenaleyh, şu netice -... l:'ellde: (Halk). 11971 51'72 3463 21857 32571 l9418 
K r ·ı _J 116507 30456 28728 4103 6605 336 nber oynıyaeaklardır. 

nüfıızlu bir sefir olan Baron a ıs le, ~iınciiden düşünülerek ona göre hareket · 
6688 

Bundan başka 25 Ey1ulde Bük~' 
söz dinlemek sanından bulunmıyan a- 26532 30504 30244 2571 21912 ~0664. Romanya ile, sekiz gün sonra da Sofyş· 
fif V(' hayli mütaassıb bir hoca olan ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -t ,.. Toptan hal fı.atları ... 18362 30611 34181 9415 30670 .: da Bu1garistanla, Kralın taç giyme se ' 
mahkeme reisi arasınd kalır. Bir tara- ~~~ Gunun Bulmacası 1 t 12021 9430 .iı3560084 341206781 36961 2129377329 nei devriyesi münasebetile birer maç 1' 
fa vadetmekte ist'ca ettiği, diğer tara- r ' 29601 22192 09 21152 pıI---ı........ 

.. 10/91938 sahşlan 3 1 5517 84771 ~u~-. ra ~öz geçirmek imkanını buıamadığ1 ~~ - - - - - - - - - - - ', 15456 s2415 1326 18 5 s3r;4 Toy siklet Avrupa s. ampiyonJufi• 
için sıkıldıkca sıkılır. - - -1 2- 3 4 5 -6 - 7 - 8- 9 10 - qatı •il yün~k 1910 12062 8306 24188 12491 v :. 

11.~·h et ben Dede"'gyaç mutasarrıf1ı- Cinai Emıali Kr. s. Kr. s. 28557 22175 38589 21075 32871 27383 Liej'de yapılan boks maçında Belçi ~ 
ı,ı ay ' ·• • ı • - - - - - - 17486 12742 18381 35296 3322 809 kalı Dolhen İsviçreli Dnbois'yı bir haY>' 

ğına tayin olununca önce bana hiç açma ,__, __ -ı--ı--ı--ı---- Bamya Kilo 9 - 13 - 4540 22736 830 38061 .27556 hırpaladıktan sonra on birinci ravuntt' 
dığ: bu meselenin halline mutlaka bir 2 • Saklzkabaltt ll fi - 6 - 28351 29339 3013 30325 35!145 4683' abandone ettirerek tüy siklet Avr111'' 
ça:c bulmaklığımı pek ziyade rica et- 3 a--ı--r--f--ı il =~~:ıber = ~ 50 - ! = ~~::; H610 14!42 22659 33139 22128 şampiyonluğuna ~mıştır. 
ii. 4 ' • • =============~===~=============-='="--Kır domatesi • 2 50 4 -

Paşaya: 6 • • • • • • 1 Sırık domatesi • ~ - 5 - Nafıa Vekı·ıı· bugu·· n - Meselenin nerede, nasıl cereyan --------,-- 12 _ 6 • ' , Çalı fasulya > 8 -
etliğini bilmediğim ·çin bir vtdde bu-

7 
- _,_______ Ayşekadın fasulya. » 8 - 9 - h • • ld.~.--

lunamam. Fakat düşünülür, ihtimamla ,_ - Kırmızı barbunya > 9 - 11 - şe rımıze ge 1 - .. ·-
aranırsa bir çaresi bulunmaz mesele 8 • • ,~ Asmakabağı aded 4 - 13 - Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, bu sabah Açılıt• kapaaq fiatlan il.O .j. ıt3' 
ıı~dir ,hatta enderdir. Her halde çalışı· 9 • • B · Patlıcan baş • 1 25 1 50 ~ 

10 
1--ı--1--------+--1----t-ı-·ı--11 _ 75 1 _ , Ankaradan şehrimize gelmiş, Haydarpa- 1--------------

rmı, dedim. • ' » orta. • • ufak a _ 25 _ 50 şa istasyonunda nafıa erkan.ı ve dostları Ç B K L B 8 
Al'Ü paşanın, ,Fransızların dedikleri SOLDAN SAÖA: Bo.tuı pa_tlıepı • 1 25 1 75 tarafından karşılanmıştır. 

gibi çekiç ve örs arasındaki sıkıntılı va- ı - Erkek yüzünde çıkan tüyler - Akçe. 
1 
Hıyar • - so ı 25 Nafıa Vekili şehrimizde bir müddet Açılı' Kıps•f 

ziyetten mümkün olduğu kadar çabuk 2 - Sevdalı - Kaz yavrusu. .Mısır > _ 75 ı 25, kalacak ve Tramvay şirketinin satın a- Londl& 1 '·°' 6,-06 
kur.ulması için en önce tedkike koyul- 3 - Saygı ve sevgi - Şüyu bulmu~. Maydanoz demet - 50 _ 75

1 

lınması, Sirkeci ve Eminönü meydanla-! Hn-Ym , 12ö.G876 126 5876 
duğum işlerden biri bu tarziye mesele- 4 - Dost ve kom§U bir devlet - Taraf. Çekirdeksiz üzüm ktlo ., _ 12 Parla S,'9875 3,39676 
si oldu. s _ İsimlerden sıfat yapmak için isimle - Çavuş üziimü » 8 _ 18 ı ırnıın açılma işleri ve diğer hususlar hak- Mlllno 6,eooo 6,~ 

Avusturya - Almanya konsolos vekili :L sonlanna getirilen lahikalardan :~z::1 !z:ıu : ~ = i~ : kında tedkiklerde bulunacaktır. . =.. !;:!: ::~: 
Mösyö Suhur ile tanışmı~tım. 6 - Ziraat. Amasya elması )) 18 - 30 - , Burdur melıtisu Mustafa ; Berlin 1 ~.3~5 tlO,Jüli 

Tarziye istenilen hadiseyi hem bun- ~ = ~~~~~1t~ 1;a~:::.1 - Çok olmıyan. İnebolu elması " 5 - 15 - 1 Seref vafat etti ' =ı 2~:~~~6 ~~:i~,ıo 
dan, hem de Hayri efendiden dinledik- 0 __ Yük.sek _ Ne iş görür. ', Bardak eriği ,, 5 - 12 - . , Botya 1,495 1 . 4~6 
ten sonra, Hayri efondiyi tarz.iye ver- 10 - Üzüm suyu - Hoş. Şeftali » 5 - 15 - Ankara, 11 (Hususi) - Burdur mebu- Pra• 4,2876 C.:2.3.76 
miye zorlamanın doğru olmıyacagw mı YUKARDAN AŞAÖI: üvez " 

5 
- 8 - ' su ve Meclis büdce encümeni reisi, An- Madr1d 6.06 .6,06 

Ayva 11 6 - 15 23 S97o 2s 3976 
anladım. ı - Deniz kenarında - Yemek. .. Taze inelr 11 4 _ 8 - kara Hukuk Fakültesi profesörlerinden ~~::;:tte ~: '31ro 

24
.·7350 

Vak'a şudur: 2 - ı:ıc:sı.maı - Yedi günden biri. Kestane • 8 _ 12 = Mustafa Şeref Özka,n, dün öğleden sonra B1ttnt 1l,'90öO 0 060 
Mösyö Suhurun bacanağı ve Avus- 3 

- ~~~:; 0;:~a~~d!~ne mü:::t~ : Ceviz » ıs - !2 - gözlerini hayata kapallll§tır. Belırad , i.1176i isı76 
turya kqnsoloshanesi dahilindeki Os- çüncü şahıs müfred. Eevebi limn _,.., eded ~oo - 400 - Mustafa Şeref öğleden soru·a Kamu-. Yo.tatıaına 30.3775 S6 3776 
m:ı.nlı ve Osmanlı hükfunetile menfa- 4. - Hucum - Hangi in.san. Karpuz Yenidünya baş aded ıo - 13 - tayda bir müddet oturmU§ ve arkadaşla- Btoklmlm. 31.2450 St,.2461' 

5 - Yerde sürünen uzun hayvan. » » orta > 7 - 9 - rile görii<:Eikten sonra kütübhaneye çı- Moım:na 23•'4Z;>O t5.4250 _..... ati müşterek tütün inhisarı idaresinin ı uf k 1 50 ~ ----------"--------6 - Bir maden. » » a > 4 -
müdürü ve bu konsülatonun tercüma- 7 _ Generale eskiden verdikleri isim _ ı 11 Alaca baş 1, 10 _ 11 _ karak meşgul olmuş ve saa.t 16,50 de evi- _______ E_S_B~A_M _____ _/ 
n;. Efremidi Avu::-turya tebasından bi- İlave _ ı • '* orta • 6 - 1J _ ne gitmek üzere Kamutaydan ayrı.lınışt.ır. : ı\vJq -ı.:.p...1 
rine aid muhakemeye tercüman sıfa _ a _ saha - Dair. • » ufak n 2 50 4 - Merhumun cenazesi Nürnune hastane-
tile gitmiş. Fakat, 0 muhakeme henüz g -- Tren yolu - İnanmak. ' Kavun lrukağaç baş ,. 18 - ıo - sine kaldırılmıştır. 
başlamamış, diğer bir muhakemeye ıo -- Azimet eden - Cefa. ıı » orta » 8 - ıı - , ......................................................... '.iiii 

1 2 3 4 5 ' 7 8 9 10 • ıı ufak >> 3 - 5 - .11111 bakılıyormuş. Salona, Efremidi, şapka- ........... 1 .. 2 ..... y .... a.ş .. ı .. n .. d .. a ..... b.~ir .... Ç •• O .. C .. U .. k ............ , , DOVÇE OR)ENT BANK 
sıru çıkarmadan girmiş, dinleyiciler a- ı RÇ f K M A Z • D A M 
rasımı oturmuş. Mahkeme reisi şapka- 2 HA ş ı • y A M A L A 
sını çıkarmasını ihtar etmiş. ~ .arkadas, tnl yaraladı Dreadner Bank Şubesi aKIRANllAMAL A vugturyalının muhakemesine baı;- Merkezi: Berlin 
lanınca Efremidi heyeti hakimenin a;- 4 A K 1 L 1:11 S A L T A Boyahaddan ..Yazılıyor: ~cmuldede, 
kae:ındaki tercüman sandalyesini ön ta- fl f.'jj K A D İ El A l'I ii rrahaLlesinde Omerbey -ogullarmdun 1 Türkiye fUbel.eri: 
rafa çekerek heyeti hak:imeye müvazi 6~lİ B • Y ARA ['j AH Şerafeddin oğlu 12 yaşlarında Kema1, 
btr mevkide oturmuş. Reis. biraz geri- 7 ~_1!. A Y m İ K T T F ,A. ~y,11 mahallede Ağaoğlu Ahmed in oğlu i 

fC oturmasını söylemiş. Fakat bu ih- s A H A R • E M S A L 11 ya~Larında kunduracı çırağı Nuriyi ' 
~rlar, sert bir tavır ve yüksek bir ses- rı y A z l!I • C A fi K I 
l lın · " bıı·akla arkasından yaralamıştır. Hadi- , 
e o uş. Işte, Hayri efendinin tarziye 10 ,_A R I • D 1 K D 1· K :r * Her tiirlii 6anka işi * , ~ 
verme$.ıli mucib sayıla~n_Jm!l111u~anmlleilile~siıij _ _::!~:SE~~~~~~~~~L._~s~~·)~e~n~1u~·tl~d:e~iu:m::u:m:i_:el~k:o~y:m:u~ş~, ~s:u!çl:u~~-'·.___.... __ """"'""""' ..... """""=====::,=ı:cı::,...-J•~·l_J~~~"llllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~· 

Ankara borsası 

An&doıu fiil. 1lft IO ı 
pefln 24 60 24- 60 
A. tm. " 80 ra1eU · - -
Bomontı - Neıtıar ' IS 90 6 '90 
Aslan çhnlmto ı 8 JilO 8 N 
Jıler~ Bıtnk•• 1 ıos A 10.S fıD 
·. 1 Bıı.nkıuıı 10 10 
·relefon b GJ -
İtttha t ve Delil. 11 60 11 00 
Şark Deflnnelll 1 o~ -
Tertoa 6 lO 16 ıo ~ 

lSTİKBAZLAB i 

Galata - İstanbul - İzmir 

\ 

Açwa 
Türk OOTCU l peJlD -

• • m ,. -
• ıt 1 \>tdali -

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 
1 
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·===:::;:;:~~~--., [ İstanbul Belediyesi llinları -

k d nileme muamelesine ba§lanmıJtır. 1 birlnd· 
Konservatuvar kayıd ve ay 1 ye ,~,•Ad !arın pazartesi ve Pır-

ih t erilece ~ ... den &UiAA ar teşrinde bu muameleye n aye v &"'u (
63

21) 
§embe günleri saat ikidn beşe kadar idareye müracaatları. . 

k ~ . if etmi§ olup itfaiye Amir muavin-
Orta ve lise tahsili görmüş ve as er gını a cak olan İtfaiye o-

liğine talib olanların 1/Teşrini~~l/938 ~e ted~ta b:;:.ltll/938 lfinüne ta
kulunun Amir sınıfına iştirak ettırılmek uzere nih~yet tl l .. zımdır Genr e-

. .. dü l" v •• muracaa an • • ~ 
dar vesikaları ile birlikte İtfaıye Mu r ugune (B) (6255) 

n ~ekli WMyluın terNm:c•zin e· A N tS 1 
~k~fS:.-.1-;;de:;-----

y f itibRren vapur uğramıyaC8ktlr. 
1 - YOrOkall iskelesine 12 eyl0~1:3e 233 No. ıı sererl •r lAll'vertilecektir. 
2 Pazar gOnlerine mahsus tarı ~ 

Gümrük Mu haf aza Genel • Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komısyonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminatı Eksiltmenin 
Tarihi Günü Saati 

Büyük liman mevki· 
inde ahşap Mh. kulü
besi yaptırılması. 
Büyük limandaki Mh. 

kulübesine mutfak 
)'aptırılması. 

Galata Balıkpazar

daki khgir Mh. kulü-

tutarı 

Lira Kr. 

'248 95 

240 07 

r 
60 00 

Lira Kr. 

19 00 15/9/938 Perşemb~ 14 

18 00 14,30 

05 00 15 de 

besinin satıp. . österilen gün ve saatlerinde pazarlık-
1 - Yukarıda yazılı ınşaat ve satışın g 

ları yapılacaktır. . d d Görülebilir. 
2 ~ tnameleri komısyon a ır. i "k 

- Fennı tar 1 . d ·ık teminat makbuzları ve kanun vesı a-
t krI · gu .. n ve saat erın e ı . 

6 9 3 - ste ı erın • • A a•• •• gy ündeki komisyona gelmelerı, c 27 > 
larile birlikte Galata Eski Ithalat uınru 

Is tan bul Defterdarlığından: . 
k.. Senclık muhammen 

Cins ve mev u k. bed ı· 
ıra e ı 

Kira müddeti 

Lira 

B vl nda Tozkoparanda Meşrutiyet 
eyog u Ak Kız 

eaddesinde kain 104 No. lı şam 
San'at okulu bakkaliyesi : 150 Bir yıl 

Sultanselimde Cumhuriyet Kız orta oku-

lu bakkaliyesi . . : 180 
Haydarpaşada Haydarpaşa lısesı berber-

lik salonu : . 240 . ~ç _> 
Yukarıda yazılı mekteb bakkaliyelerıle berber salonu hlzalarındakı kira ve 

m.ilddetler üzerinden senelik kiraları peşin verilmek şartile ve açık arttırma 

usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Bu hususta izahat almak ve diğer şartları-

.. ğr nmek istiyenlerin hergürı Milli Emlak İdaresine ve müzayedeye iştirak 
nıd 

0 
kel · de hu··snüahlak ve seciye sahibi olduklarına, mahk(imiyet ve sart has-e ece erın . . 

kı b 1 nmadıgyına dair, zabıta, adliyt! ve sıhhiyeden alacakları resımlı ve-
talı arı u u 38 p be .. .. d-rtt 

1 ·· d 7 5 pey akçelerile beraber 22/9/9 eı;şem gunu saat on o e 
sikalar a yuz e • . ·· tl (M) '6193) Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komısyona muracaa arL . ' 

SON POS'!~ 

Üsküdar 3 üncü Ortaokul. Sahn~lma Komisyonundan: 1 
Beherinin tahmın bedeli 

Aded Lira 

1938 •enesl için 

Çocuk arabalarının 
Son partl•I gelml9tlr 

- -
Dersane sırası 15 ~~ 
Camlı ders Aletleri dolabı 1 

1 40 Dikiş aletleri dolabı 
1
• 

Kü .. 7 0 

Teminat bedel' 
L. "K. 
68 25 

M r~ml od 1 için dolab 1 60 
ualli er as . 1 ukarıda cins ve muhammen bedelile teminatı ya
Okulumuzun ihtıyacı 0 an. y .. .. saat ıı de İstanbul Kültür Direktörlüğü bi-

zılı i ler 12/9/1938 Pazartesı gunu . . · 
ş kul k : yonunca pazarlıkla ihalesı yapılacaktır. Bu ışe 

nası içinde toplanan ° o~:s dair ı-e smi dairelerden verilmiş vesik!l, 'Ticaret 
girecekler bu gibi işler yaptıgına · b ·ı b" likte belli ·· 

.. tezkeresi ve te mınat mak uzı e ır gun ve 
Odası veya ruhsat unvan . 
saatte komisyona gelmelerı. 

SELA NIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürlıiyeJelıi Şubeleri: 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

RGIE Ti YATRO&l1 
Nuri Genç ve arkadaşlan 

Bu akşam 

Yenlıehirde 

Cehennem 
Sabri e Tokses 

BlrTehllke Sizi 
T•hdld Edlyorı 

Evinizin her kö~e· 
sinde Ye bilhassa 
dö,emelerlnde,fare· 
lerve bOceklerın bu
ta11tırdıkları yerleri 
H ,saçtıkları mikro· 
pları muntazamen. 
•LYSOl> ile temiz· 
leyip tahrip etmez· 
ıeniz; nezle, grip ve. 

- salrb11t1hltlar1n 
ıirıy~thıe meydan 
vemılt olursunuz. 

Mikropları 61dilr
me hassı ve tesirile 

_.....,..- bütüa diuıyadı tının· 
miı olın •LYSOL• 
4S ıenedenberlı bD· 

tun tıaatanelerde effl ve dlltemelerln ıerl 
dezenfektelerl için ltullınılmıktıdır.f 

Taklitlerine dikkat ve kutularının sarı· 
kırmızı orilinal ımbalılında fuar ediniz. 

L sol" .. Y-....... -
ICNULICI la MAYi A. e. • ll••••re 
Mo ... ıııı ı.JAKOU ~u'iıu" ı11-11ııuı 

lstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
lzmir Fuarında 

BAKER Magazalarmda 
Reklam fiatına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

Dr. İhsan Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 
tstafılokoklardan mntevellid (er-

genlik, kan çıbanı, koltu~ altı çı
banı arpacık) ve bntnn cıld basta-
lıkla~na karşı pek tesirli bir aşıdır. 
~-• Dlvanyolu No. 113 ...... ,. 

Son Posta 
Yevmi,, Siyasi. aavadLs ve 11\lk aazete.sl -···--Yere batan. Çatalçeşme sokak, U 

tS,.TANBUL 

GazetemiZde çıun yazı ve 
resimlerin bütüıı hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TUR.KtYll 1400 7ô0 '°° 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deli§tırmek 25 kuruıtu.r. 

-···--
Gelen •UTM geri verilmez. 
llaalarJan ma'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kW11§luk 
, Pul il.besi JAzıtndır. 

··················---·---·-·---~ I Poıta kutut& : 741 İstan.buf 

1 L 'telgraf : Son Posta 
2'.ıefcm : 30203 .,P 

·------·--···-·-·--·.) 

Sayfa ıs 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızi olduğu • 
nuzdan daha fazfa yaşlı göste
rir. Teninize uyg'.ln renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ırafmda 
bir renk ve diğer tarafında b-ış
ka renk pudn tecrtibe etmek · 
tir. Bu tecrübeyi herrıe:ı bugün, 

size parasız clarak verilece~ 

yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkle".'İ> (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vao;ıtasi'.P k:ırı~tırıl
mıştır. Sihranıi~ bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte rC"nltlcri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajl~ 
bir yüz görünrniyer!cktfr. l'oka· 
lan pudrası, imtiyazlı bir nsul 
dairesinde cKre.ma köpüğü> ile 

PARASIZ 
Bu ıihramiz yeni 
" pudra renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu say('dc pud· 
ranın saatlerce sabit kulmasıru 

temin ettiği gibi pııdranın cil .. 
din yağlı tabu ürantını mas • 
setmesine ve Lu su retle cildin 
kurumasına ve s~rt!eşmesine ve 
binnetice buraşuklukların ru • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılını~ 
meşhur Tokalıya. pudrasım kul· 
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazib tckcm· 
mülü görünüz, daiPıa kutularm 
üzerindeki Tokalorı. ismine dilr. 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tcreddud ettiğıniz· 

de lıltfen İstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalan 
pudrası 6) rumuzile vaki ola
cak talebde siz:? rr.emnuniyetle. 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake~ pudra göndere
ceğiz. 

Şirketi Hayriyeden: 
Anadoluhian Panayın mlinaaebetile bugünkü Pazar giin6 

ihtiyaca göre tarife haricinde zuhurat postalan L:aldınlacağı 
ilin olunur. 

lstanbul Limanı 
Satınalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan: 

Memurlar için 9~ ve müstahdemin için de 84 aded yağmurluk muşamba açıl 
eksiltme ile alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli memur muşamba sının beheri 26 lira ve müstahdemin 
mu~ambasının beheri 14 lira 50 kuruştur. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme rT EylQl 938 Salı günü saat 14 de Galatada Karamustafapaşa 

sokağında mezkOr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat parası 276 lira 60 lmru§tur. 
E - Eksiltmeye gireceklerin 1938 aenesi Ticaret Odası vesikalarını göstermek 

mecburiyetindedirler. Aksi takdirdt eksiltmeye giremezler. c6304> 

Pertevniyal Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdan · Tahmini bedeli Teminatı 

Ders sırası 100 12 93 lira 
S. Yazı tahtası 4 9.50 

Lisemize lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı ile tahmin bedel ve ilk temi
natı yazılı eşya 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğ:iı 
binası ıçinde toplanan okul komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmesi yapı .. 
lacaktır. Bu işe girecekler bu gibi iş yaptıklarına dair resmi daireden alınmıı 
vesaikle ticaret odasının 938 yılı belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı 
zarflarla 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir ıaat evvel 
komisyon başkanlığına tevdileri. 

Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacağı, şartname, okuldan g6c 
ril.lüp öğrenilir. c5900> 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
Okulumuzda leyll ve nehari talebe kaY.,dına devam edilmektedir. Leyıt taleSe-' r 

ntıı kaydı mektebin •çıl•cağı 3 Birinci~ffin 1938 tarihine kadar devam ede • J 
cektir. c6055» 



16 sayfa SON POSTA 

YURDDAŞ, DİKKA Ti 
Senede yedi ruz mllyon lnaanı hasta eden ve bunlardan aeldz mllronunu 

tildUre11 •• mUdhlf lfet aıtmadır. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz aivri ıineklerin bu alrla hayret verid cina1etle

rinden korunmak ve kurtulmak için bepimlliıı bildiği bir tek deva vardır ki bu da {Kinin) dir 
Kinin ııtmanın emsalaiz ilAcıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri da sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikul4de kuvvetini arttırmak, lıal.lizliği, kuvvet.idiği. kansızlığı 
önlemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Araenik, Çelik ve blr çok aeı 
nebatat hülllalarile birleıtirerek BIOGENINE mliıtamU'IDI hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
"' Kanı temizleyip çoğalbr • • Kırmızı kDrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, qtihayı 

dermansızlığı aiderir. Sıtma parazitlerini öldürür, 11tmanm bütün şekillerinde fifa temin 

~ eden l>u ynksek te1irll llAç her eczanede bulunur ..ııl( 

• • • 
nsır AINl~UI6 AIMll~D~AINI ~0161JH 
IC 1 Z .,. f S M I Amulkln Kız koleji • lobut Kolej E E 

ft : AruvntUy, Tel. 36.160 lebet. Tel 36 •.. 3 : R 1( il( 1( 1SM1 

Mekteb lngllizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. lrllllt Terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verir. 

Almanca veya Fransuıca Lisan derslerı muhtellf sporlar. lnglllzce için ihzari sınıflar. 

Orta Kısım - Lise ısını - Ticaret dersleri 

MüHENOiS KISMI : Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
D~rsler 21 Eyl1ll Çarşamba sabahı başlıyacaktır. Leyli talebenin 20 Eyl1ll 

Salı akşamı mektebde bulunması l!zımdır. Tecdidi kayıd Erkek kısmında 17 Eylal Cumartesi ve 19 Eylaı 

Pazartesi günleri, Kız kısmında 20 Eyl1ll Salı gQnüdQr. Yeni talebenin kayıd muamelesi hergnn yapümaktadır. 

Fazla malfunat için mektu.bla veya bizzat müracaat edilebilir. 

tikli Lisesi Direktör üğ .. nden: 
1 - ilk; Orta ve Lise kısımlarına yablı veya yahsız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - tstiyenlere mektebin kayıd şarUanm bildiren tarifname parasız göndeTilir. 

Adrea: Şehzadebap Polis karakolu arkan: T eJefon : 22534 

p EV 

oOGON YAPACAKLARA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FlATINA SATIL/YOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

RADIO 
EDISSON 

MUesseaesl 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 

İlan T arife·miz 
• Tek stl.tun santımı 

•ahileı 400 kwaı 
.ahil• 250 )) 

Vçüncü ıahil• 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfın~ 
faılaca mikdarda illn yaptıracak. 
Jar a.yrıca tenzilitlı tarifemizden 
tstifade edeceklerdir. Tam, yarun 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiftlr. 

Son Posta'nm ticari ilAnlarma 
aid işler i~ §U adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıincılık KollektU Şirketi 
Kahraman.zade llaQ 

Ankara caddesi 

E7IUI tl 

En müessir diş macunudur . ............................................. _ ....................•.........................•.. 

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: 

Yemek kırınhları dlf aralaranda çll· 
neme aatıhlar1ndakl çukurlarda ka• 
llrs• ek,ır ve hasd olan asit ml•elerl 
bozar, dlflerln çUrUmeslne rol açar. 
Hele bu ••itler brJtUn gece aıızda 
b1r•klldılı takdirde muzır mfkroblar 
mllyonlare9 artar ve dişler aDr'etle 
bozulur, beyazbAını, aa§lamhlını ta• 
111arne• kaybeder. Alzınızın aıhhat 
ve gUzelllQlnl ntuhaf•za etmek için ı 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişlerinizi RADYOUN ile f1rçalaymız! 

MEYVA TUZU 
En hof va taze meyv•ların ue•ralerlnden latlhaal 

edllmlt tabii bir marv• tuzudur. 

Emsalaiz bir fen harikuı olduğundan tamamen taklid edilemu 

INGtıJz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

TüRKiYE 

Kızılay Cemiyetinden: 
Cemiyetimizce aşağıda yazılı beş kalem eşya satın alınacaktır. Talib • 

Ierin hizalarında yazılı tarihlere kadar İstanbulda Yenipostane clva • 
nnda Kızılay hanındaki Satış Depom Direktörlüğüne kapalı mrfla tek -
liflerini yapmaları ve fazla izahat almak ve şartname ile nümmıeleri 

görmek üzere mezkür Direktörlüğe müracaat etmeleri lüzumu IJAn 
olwıur. 

Miktarı 

5000 m2 Podösüet 15.9.938 Saat 11 e kadar 
4000 m2 Parlak kayışlık deri 15.9.938 
9000 m2 Parlak zırh deriai 15.9.938 

17500 m Çadır bezi 15.9.938 
400 ki. Urgan 15.9.938 

DAiMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre ıtık veren 
1938 Modeli 

iMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi ııık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N •mpullarını 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markaaına dikkat ediniz. 
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