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Avrupada harb havası esiyor 
Almanya Çek hududlarına askeryığıyor, harb ordusu kumandanı 
-Nürnberge gitti, Henlayn bücu!D kıt'aları emre imade •• Fraıisız 
donanması Ma_~~-~~f!İzine çıktı, lngiliz d_~~~!'~~_ş~~~~.!!.!~ 
---diYo~ftilyor ki: Beneş diyor ki Halayın Atatürke 

" Ö geçilmesine imkAn " Her ne olursa olsun "Memleket halkına bugftn hitab • ••k 
nüne h~d· A b. l k ediıim istikbal.. t 

r:u;:AIT:~~yyoa'...... /manya ır o aca tır. den korktu- mınne ve şu ranı 
_ ....- Bizim neslimiz büyük ğumdan dola· 

oın ıerefini, işlerin başarıldıfını gör• J1 değildir. 
emniyetini ia· dü. Daha hügük işler Devletimize, 
~~·~ ~n~~ 
lazım ~eldiy.e başarılacaktır. Başarma- ne, canlılığına 
yaptık. " mız lazım gelen işler öl- •ıbhatine, mu· 

" lngiltere kavemetine, 

Hatay meb'uslarından biı 
Heyet Türkiyeye geliyor 

Ih Ü 
• d çüsüzdür .,, muht,..•em or- Benef 

Gö1ing ıu zerıa e -Y 

0 
kadar gevezelik yapıyor ki, "Bugünkü Almanya ha- duauna imanım vardır. Şu halde 

bizzat kendi eski y ahudi dünya yat fJe ölüm hirli4ini hepimiz bugünkn mllfkUldAakb i~ti-
Devlet Reisi Tayfur Sökmen mühim bir nutuk aöyledl, 

hakıızlıklara meydan verilmiyeceğinı bildirdi 
1tnda ıulhü teais ederse daha iyi ham edeceğimiz huauıun i ıma· 

bulmuf:tur.,, mmızda sabit kadem olalım.,, 
. etn:iş olur,, r 

V AZiYET VAHİM 
• Ingiltere kat'i kararını 
Almangaga bildirmi 

Çekoslovakyada bir plebisit yapılması etrafındaki 
Cereyan Londraaa günden güne kuvyet buluyor 

Aımanlcırm mülıim mikyasta tahJi da.t yaptıklan Çek • Alman 
hududundan bir g6rilnilf 

........................ -·····-·---······· ..... ·········-
AtatDrk 

Dahiliye Vekilini ye Peşte 
elçisini kabul ettiler 

İstanbul 10 (A.A.) - Reisicumhur A • 
tatürk bug\in Ankatadan &elen Dahili
ye VeJôli Şükiü Kaya ile Buciapefteden 
plen elçtmfz Behiç Erkini D<!lmabahçe 
sarayında kabul buyurmuı ve bir mUd • 
det görüşmüflerdir. 

(Devamı 3 üncü. sayfada) 

Kahraman ordunun 
manevraları 

Hatay meb'uılan ~ntakycıdcı mecıııe gelirlerken 
Antakya 10 ~ ~adolu ajansının hu • gün mecliı ve hilldlmet huma bfr Gfla 

S'l!-st muhabiri bildirıyor: yemeği vermiştir. Yemekte Hatay mil 
Hatay devlet reisi Ta~ Sökmen bu- (Devamı 3 üncü aayfacla) 

~teb ıo _ Gazianteb bölgesinde 8 s • d-· •,." ~ "'--._.,. -_.._ 
eylOl gecesinden itibaren manevralar baı • • 'ıaDllftır. Bu manevralarda kıtaatm taar· urıye e ımal edılen yenı 
· · Sinem: .. ~:;1:;~;;' ve garib herzeler 

tenzilat yaptldı Hataya 100,0~ Roma~ya. muhaciri Türk,. ~00,000 de 
Y ahudı yerleştırmıye karar vermışız 1 

Sinemalardan alınan Darüllceze, bele
C!iye, tayyare vesair ~ ~da:ı, yüz- Şam 6 eylO.I : <:S:~t m~abiriın.iı ya- re Ankara hilkfuneti Hataya iki y1lz bin 
de otuzdan yüzde ona mdirilıniştır. Be .. zıfor:) - Vekfiletul Arabıyye ajansının yeni nüfus yerl.eştirecekm.iıı. Bundan 

(Devamı 3 iincli sayfada) Londradan alıp neşrettiği bir habere g6- (Devamı 3 üncü sayfada) ' 

Yeşil Bursa 16 yıl önce bugün düsman 
elinden kurtulmuştu 

Londra 10 (Hususi) - Başvekil Çem • ı hafta tatilini Londrada geçirmeğe karar 
berlayn ve hariciye nazırı Lord Halifalu, vermişlerdir. (Devamı 11 inci sayfada.) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bunamm~kaund~iharekihnkumudu~~~h~ilkr~enka~amanlu 

" Şehir meclisi iZ8Sl orduya hizmet eden Bursalılar 11 erlôlii anlatıyorlar ' 
milll 

olsanız ne yaparsınız?,, 

Nizameddin Nazil Osman Cemal Selami Sıdu Mahmu.CI YUCU"I 
(Y11111 11 llacl ..,,..,.). 



1 Saıfa 
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Hayat pahalılıtı "e 
Te,lcildtlanma lüzumu 

Resim il Makale: 

iSTER 

SON POSTA 

• Durmadan 1ay'igen atız .. • 

iNAN, iSTER INANMAI 

.Eyl61 11 

Sözün Kısası 
--··--

Gandi gibi giyinenler 

B. Talu 

- Ne olur? demişler .. müslüman ol• 
san!. 

Yasef: 

Kuşyemi fiatları dOftU 
Kuşyemi fiatlan, son zamanlarda 

İngiltere ve Almanyadan gelen nok • 
san fiat teklifleri üzerine diltmele bar 
lamıştır. Son birkaç gün i'inde İngil· 
tere ve Almanyaya 5, 15 paradan, ~ 
kaç küçük parti mal gönderilmişti~ 



' 
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TELGRAF HABERLERi 
Cenevrede mühim siyasi 

müzakereler oluyor 
Bugun Cenevreye gidecek · olan Bone Rus 

ve Rumen nazırlarile görüşecek 
Milletler Cemiyeti konseyinde ise siyaıi meseleler 

ancak salı günü görüşülebilecek 

• 

Paris ıo (Hususi) - Hariciye nazın Budape~ 10 (A~) - İngiliz, Fran -

Bo · b .. tr........ Cenevreye hareket e- aız ve Polonya harıcıye nazırlarının Ce -
nenm u ~ . tehir ı ri .. 

d v. h be a1ınmı..+•• nevreye gıtmelerini etme e uze -
ecegı a r •-· ,, h . . d" K d 
Bone Cenevrede bulunan hariciye na- rine .m.acar arıcıye nazırı o anya a 

zırları ~e bilhassa Sovyet haricıye komJ- Cenevrede azimetini tehir etmiştir. 
aeri Litvinof ve Roman~a h~ciye na- Siyuf meseleler 
zırı Komnen ile beynt!lmilel vazıyet hak-
kında ist~elerde bulunacaktır. 

Bone, pazartesi günü tekrar Parise 
dönmüş olacaktır. 
Diğer taraftan Sovyet hariciye komi -

Cenevre 10 (A.A.) - Milletler Cemi -
yeti konseyi siyast meselelerin müzake -
resini salı gününe bırakmıştır. 

Ne,natm bir tezkeral 
seri Litvinof dün, Cenevrede Romanya 
hariciye nazırı Komnen ile uzun bir mü- Cenevre 10 (Hususi) - Milletler Ce -
Wtatta bulunmuştur. miyeti umum kitibliğine bir tezkere gön-

Bu mülakata siyast mehafilde büyük deren Haile SelAsiye, bu defaki Asamble 
bir ehemmiyet verilmektedir. Çünkü Sov- toplantısında mümeuil bulundurmıya -
yet Rusya Bükreş hükfuneti nezdinde te- cağını bildirmJ.ştir. 
tebbüste bulunarak Çekoslovakya sebe - Halle Seliaiye, Asamble ruznamesinde 

bi t rmedi~ bir taarruza maruz kal- Habefistanı alikadar eden mesele bulun-
ye ve g• dı.11..... b' l yh .. il .. aığı takdirde bu memlekete yardım için ma 5"..., maena e mumess gon -

Sovyet tayy~e ve kıtaatını.'l Romanya dererek bugünkü beynelmilel karıpk va
topraklanndan ıeçmeai meselesinde Ro- zlyet içinde yeni bir müfkillAt ~karmak 
manyanın nasıl bir hattı hareket ittihaz istemediğini, bu tezkere ile beyan etmiş-
tdeceğfnt 6ğrenmek istemişti. tir. 
~.......;.~;.....-=-------.-~~---::--:--=-~=-

Hatayı n Ataturke Sinema fiatlarında 

Pravda gazetesi 
kapatıldı 

Gazetenin ecnebi bir 
devletten 17 bin sterlin 

aldığı tesbit edildi 

Belgrad 10 (Hususi) - Pravda gaze -
tesi bugün hükfunet tarafından kapatıl-
mıştır. ' 

Gazete idarehanesinde yapıla."l bir a -
raştırma neticesinde, devlet ricaline kar
şı yazılmış bazı tahrikamiz broşürler 

meydana çıkarılmıştır. 
Gazetenin, son iki hafta zarfında, is -

mi gizli tutulan bir devletten 17,000 İn -
giliz lirası tahsisat aldığı tesbit edilmiş
tir. 

Filistinde geni 
Taarruzlar 
Londra 10 (Hususi) - Filistinde bugün 

tekrar hadiseler olmuştur. Nasra civarın
da bir köye hücum eden Arab çeteleri, 
köy reisini ve kızını öldürmüşlerdir. 
Diğer mıntakalarda da çeteler faaliyet

te bulunmuşlardır. 

Sovget- Japon 
Müzakereleri 

Kazanç, buhran, müvazene 
vergilerini birleştiren 

proje l.imamlandı 

Ankara 10 (Hususi) - Mükellefler le
hine mühim tadilleri ihtiva eden cvası -
tasız vergiler kanunuıt projesi büyük e
mekler sarfedilerek ikmal edilmif bu -
lunmaktadır. Proje Meclisin önümüzdeki 
devresinde kanuniyet kesbedecektir. 

Kazanç, buhran, muvazene vergilerini 
birleştiren yeni kanun projesile hükıl -
met vergilerde dört senelik bir jndirme 
programı hazırlamıştır. Proje 13 fasıl ve 
337 maddeden mürekkebdir. 

Projeye göre hizmet erbabının vergi -
leri, aşağıdaki nisbet üzerinden hesab e
dilecektir: 

1 - Umumt, mülhak ve hususi büdce
lerle idare edilen daire ve müesseselerde 
yapılan tediyelerle devamlı hizmet kabul 
eden serbest meslekler erbabı hariç ol
mak üzere istihkaklarının tediyesi sır:ı

sında kesilmesi llzıın gelen mükelleflerin 
vergileri ile idare meclislerinin reis ve 
azalarının huzur haklarile bunlara his
se senedi ve tahvilat mukabili olmaksızın 
verilen temettü hisseleri veya ikramiye
leri her nevi müessis ve intifa hısseleri, 
temettü ve ikramiyeleri ve mürakiblere 
verilen ücret ve aidatın kazanç vergile-
ri: 

200 liraya kadar kısım için yüzde 14, 
201-400 liraya kadar olan kısım için 

yüzde 16, 
400 liradan yukarısı için yılzde 18. 

Sarla 3 

e Milletler c~miyeti 
toplantısı 

e Fransanın askeri 
tedbirleri 

Yazan: Selim Ragıp Eme! 

M illetler Cemiyeti konseyi bir kat 
güne kadar bir toplantı daha ya

pıyor. Vaziyetin nezaketini nazarı dik • 
kate alan bazı mümessiller bu defald 
toplantıda bulunamıyacaklar. Diğer bir 
kısmı ise ya yoldadırlar, yahud Cenev • 
reye vasıl olmuı bulunuyorlar. Bugünldl 
şartlar içinde Cenevrenin dünya mesele
leri üzerinde doğrudan doğruya tesıri 
yoktur. Bu tesir dolayısile kendisini hla
settirmektedir. 

minnet va şUkranı tenzilat yapddı 

Tokyo 10 (A.A.) - Sovyetlerle J apon
ya arasındaki Şanfeng ihtilafını hallet
mek üzere Japonya Sovyetler.! tahdidi 
hudud komisyonu lzalarmm tayini için 
müzakerelere başlanmasını teklif etmiş 
ve Sovyet hükfuneti de bu teklifi kabul 
etmiştir. Müzakereleri Moskovada Japon Hususi müeu•e'-
bü viik elçisi Şigemitsu ile hariciye ko- il - Yukarıdaki fıkrada yazılan daire 
miser muavini Potemkin yapacaklardır. ve müessese haricinde kalan bilUınum ha-

Çünkü wnumt celselerde irad olunan 
nutuklann bir manası yoktur. Asıl mfl
zakereler celse aralarında yapılmakta ve 
bu müZakerelerin resmi nutuklardan da
ha ziyade ehemmiyeti haiz olduklarını 

söylemiye hacet yoktur. Nitekim müte
veUa Fransız devlet adamı Briyan da b11 
hakikati kabul etmiş ve Cenevrenin 
resmt hüviyetinden ziyade hususi mahl· 
yetini nazarı dikkate alarak oranın bir 
teliki noktası olduğunda ısrar eder du· 
rurdu. Filvaki Cenevreyi resmi bir Mil
letler Cemiyeti merkezi yapmak istiyen
lerin asıl hatası da buradadır. Tam. ve 
mutlak bir iştirak olmadan, Milletler 
Cemiyetinin müessir bir vazife görmesl 
elbette kl mümkün olamazdı. gemiyet 
işte bu hataya kurban gitti. Şimai orası, 
bir müşavere merkezi olmuştur. Ve açık 
sözden ziyade başba§a konU§malarıa 

ehemmiyetidir ki Cenevreyi, ihraz et
miş olduğu mevkiden elin iskat etmif de
lildir. 

(Btlf tanı/ı J inci ıa1/famızda) (Baı tanıfı 1 inci ıayfamızda) * let meclisi Azasından Basil Huri, meb'ua- lediye lktısad müdürlüğü sinema sezo - kiki ve hükmi şahısların nezdinde ça - Fransanın bir takım ihtiyati askeri ted· 
ıar arasından teşkil edilecek bir heyetin nu başlamak üzere bulundul'h· ... dan, geçen s • d • 1 d· ı l nl ılan tedi lerde b 1 ım l'h- k u 

g...u urıye e ıma e 1 en ışa ara yap ye : ir er a asma ra5 ... en gere .n.omı, 
Türkiyeye giderek Büyük Şefe Hataylı- seneki fiatlardan en az yüzde yirmi ol - 200 liraya kadar kısımlar için % 16, Berlin ve gerek 
!arın minnet ve tazimlerini arzetmesini mak üzere tenzilat yapmağa kara~ ver - • •b h ı 201-400 liraya kadar olanlar için '/o 18, Fr::::~n Londrada fazla 
" 8 büyük mecliae de Hatayın minnet ve miftir. Beyoilu bymak ... Danifbı bu- y 3nl ve garı erze er 400 liradan yukarısı için % 20. endi,eli bir hava 
alimlarını blldlrmeıdni teklif e&.mif ve auata hazırlamıf oldutu tarifeyi gözden (Tekafit ve sıhhiye aldab gibi bir b - tedbll'l.e -+tJNwe dair orta-
bu teklif alkışlarla karşılanmıştır. (Bq tarafı ı inci •ayfamazda) ...... 06"" 

geçiren belediye yeni fiatları tesbit et - nuna veya nizamname hilkmilne istin& - da yeni alAmeUer yoktur. Nitekim ~-'--
Ekselans Tayfur Sökmen, bunun cum- maks d d Arab Kn....ı Ermeni · d Y""'.-ı miştlr. Her linema cumartesi ve pazar a 1 a • ..... ..., vesaıre en yapılan tevkifat hariçtir.) lerle silihh bir fhtilAf hbıl oJdulu tak· 

buriyet bayramı münasebetile yapılması günleri ikişer halle matinesi yapacak, bu nüfusunun büsbütün ekalliyette kalma- III - Bina vergisi kanunu mucibince dirde İtalyanın Almanya ile beraber ha
muvafık olacağını bildirmiş ve bu cevab matinelerde birinci sınıf sinemalarda bi- sını temin imiş. Hataya yerleştirilecek jJd senelik gayri afi iradı 2000 liradan aıağı reket edeceğinin ilin edilmesi, harb teh
büyük şevk ve meserret heyecanına ve- letler 1~20, ikinci sınıf sinemalarda bi- yüz bin nüfus . da Türkiyeden değil, ha- olan mahallerde ticaret n san'at yapan- likesinin yakın ollnaktan ziyade uzak ol-
sile teşkil eylemiştir. letler l0-l5 '"·-·· olac-'-"-·r. riçten getirilecekmif ve bunun yüz bini ların nezdinde çalışanlardan: d ğu h.'kmedll bilir H ~• 

Yemekten sonra yapılan bir hasbıhal ........ ""9 -u Roman yadan Türk olarak, yüz bini de a - Mubasfb, Utı1> ve veznedarlar u na u e • •- bir kısım 
esnasında ekselans Tayfur Sökmen, ye- Hükfunetin, filmlerden alınan vergi orta Avrupadan, Romanyadan vesair gündelik gayri afi kuanç1aruım yirmi İtalyan gazeteleri, Fransanm bq vurd11-
ni devlet teşkilatında yapılacak tayin - mikdarını da yüzde yetmi§ nisbetinde in- memleketlerden Yahudi olarak getirile - misli·" lu tedbirleri mtlballlalı addederek or • 
lerde iltimas ve haksızlıklara mahal bı- dirıniş oldulu haber alınmıştır. Beledi _ cekmiş. Hatta 938 senesinin son üç ayın- b ~ Tezgihtarlar gündelik pyrt safl tada bir Alman tahriki olmadığını byul 
rakılmaması için alınan tedbirleri anlat- yeye bu hususta henüz bir iş'ar viki ol- da on bin Yahudi ve on bin Türk nüfusu kazançlarının on milli; ve bu ıeratt altında bir tahrik mevzuu
mış ve bu iş için meb'uslar arasından mamışsa da, sinemalar kış tarifelerini tat getirilmesi ve önümüzdeki senenin ilk c - Bunlann haricinde kalan milstah- bahs ise, bunun Fransa tarafından gele
teşkil edilen heyetin bir kaç güne kadar bika geçmeden evvel, vergi tenzilatı ta _ aylarında da ayni .mikdarların tekran demler günddik gayri Aft ka7.4Qlçlarının bilecelfne ipnt ediyorlar. Şu vaziyete 
işe başlamasını emretmiştir. Bu tedbfr hakkuk ederse fiatlar yeniden tesbit e- mukarrer imiş. on misli; göre siyasi llemde ümidler sönmemi§tir 
bütün unsurlar tarafından memnuniyet- dilecek ve bir mikdar daha indirilecek _ Ankara hük\ımeti bu Yahudi nüfu - Üzerinden beab ve taayyün ettiriJe • ve sözün mevldini sillha terketmeaf teh· 
le karşılanmıştır. tir. sunu getirmek için İngiltere, Fransa ve cektir. Bunlara aid ver&iler, iki taksitı. likesi henilz bir ihtiınal olarak dahi mev-

Devlet Reisinin nutku Sin fiatlan üzerinde suJı Amerikanın siyonist teıkilAh iJe miina - alınarak kendilerine senarlar gibi ver- mu bahMdDemez. 
Devlet reisi yemekte aşağıdaki nutku lAt te:: eden Beyollu ~~- sebete ~ ve onlarla anlapnıf. gi karnesi verilecektir. Sel'im aagap ~'MI 

BiSylemfştlr. sinema büf 1 ind ki ah lılı " ' Bu havadisin bqtan bqa uydurma ol- IV - Umumi, mDlhu n hUSU8l bild _ 
Muhterem huzzar, bir müddet \vvel e er e . p a im da 0 

- duğunu elbet herkes anlar. Ben de bu celerden vŞ'ilen mesken bedellerinin ta- Atatork hariçteki bazı kimseler bu aziz toprak - ~ne geçmek üzeredir. Sinema sahiple - haberi, Suriyede Türkiye aleyhinde ne mamı ile 1931 ...,...,.,. meveud dfler 
!arda yapyan muhtelif unsurların yek - rıne tebligat yapılarak listeleri istenmit- tarzda yalanlar uydurulduğuna yeni bir mesken bedellerinin otm liraya tadar (Baı tcnıfı ı itlel ..,,.__, 
Clilerlerine hasım olduklarım ve bir ara- tir. Bu büfelerde satılan mallann flat - delil olmak bere naklediyonım. olan kısmı, için Jilırde an, IÜlbetl tlzerln-
Cla hayat geçirmelerine imkin bulunma- lan hiç bir vakit dükkindakinden pahah · den heab olumcattır. (30 liradan fazla- İstanbul 10 (~ - Harid'9 Vekilı 
dığını yazıyor, söylüyor, propaganda edi- olmıyacaktır. Pariı elçimiz serefine Si ikinci fıkrada yazılı m.bete tlbi ola- doktor Tevfik .AUftıU Ana, dtbı Upm 

Yorlardı. Hatay vatandaşlan kendi halle- - - A • d • afet •td• caktır. Mülhak 'ft hUSUlll badcelerden ve- Cenevreye hareketinden evvel Dolma • 

K h d tin& 8 zıy verı 1 rilen m-~en tannlna.. um··-• ~dce - bah99 Arayma lfderek Relllcumhur A • 
?ine bırakıldığı zaman bU iddianın yan- a raman or unun manevraları eBA --- Nt UDU UU 

, ... , hatta yalan olduğunu dün meclisi Atina 10 (A.A.) - Tlirkiyenin Paria den muadil DlUfb memurlara verilen - tatnrlt taralmdan kabul ba.yutıılmuftur. 
~ (R ... taTafı 1 inci - ... 4a-··.ı-) bu"yu"k elçıs' i Suad Davaz Fransay .. gı't - lerd fazlası llide, bugün de burada cihana göster - ...,... - 111 """'"' .. en Ye eler bOdcelerden •es - dan aeçs. laa tüdtıde meabn tuml • 
mif ve göstermektedir. nız ve müdafaaları hareketleri talim e - mek üzere bugün ölleden sonra Pireye ken tazminab alanlarm Dl88f ve ilcretl natmm • Unda lazl•m, birinci fıkra 

Biz Hatayhlar, bir aile içinde yaşadı - dilmektedir. Doğu manevralan kıtaatın uğramıştır. ~~!!.!!.~larma verilen azami illik- lft!M'lbloce veıp tlbl tutulacaktır. 
ğımız bu mukaddes toprakta yurddaşlık çok sarp ve çetin araziden uzun mesa _ Hariciye nezareti genel direktörlerüı - ·--....... 
etmekteyiz. Bir çatı altında bulunan ve felerden yürüyüf yapmalan itibarile bir den DelmUZOI Suıd Davaz şerefine Ki- SeJalaat DOllan : ıO 
bir i"" ... d fisfada bir çay vermiştir. yuva ....- e yapyan insanlar ya bir mukavemet manevrası yapılmı..+.r. Ga -

kta uhtelif ,.. Suad Davu alrpmleyin yoluna devam 
ır n veya m ırklardan terekküb zianteb manevraları ise bilhassa gece 
ederek bir kiltle haline gelirler. Bir ırk- ilerleyişleri taarruz ve baskın hareket - edecektir. ------
tan. olanlar arasında vuku bulan .ıeç~ : lerile temayüı etmektedir. Manevralar Trakya ve lzmir fuar1 filmleri 
sizlik şu veya bu menfaat dolayıailedir ki tam bir tntizaın içinde devam ediyor. 
bunlar~ §UurBUZ veya mubte~ insan - M al Fevzi Çakmak ve maiyetleri Edirne (HUSUSİ) - Trakya Umumi 
lardan sudur eder ve etmektedır. Muh - ınan::'alan yakından taldb etmektedir. Müfettişlilf, beynelmilel İzmtr fuan ve 
telif ırklardan olup ta bir vatanda ya - (A A ) Trakya paviyonu ile Ödemfı, Bozdal, 
ııyan insanların geçimsizlikleri tse, ya · · Gölcük, Şaşal, Yamanlar, Bergama asan 
harici tahrik tesirile veya yekdiğerinden ederek yqıyacalız ve Hataylıyız diyerek atikası Kozak ve Manisanın iyi tablola-
farklı idarelerinden ileri gelmektedir ve ölüneceliz. rile l~irln umumi ınanzarasını ve tz -
gelir: İ§te velinimetimiz olan .Büyük A - Af lmnanu mir stadında yapılan bütün maçları fil-
tatürk Türkiyesi, cins, mezhep, millet, Antakya 10 (A.A.) - Anadolu ajansı- me almı§tır. 
ırk ve zümre farkı göstermeden idare e- nm hususi muhabiri bildiriyor: Filin, Çanaltkale Bayramiçin zengin 
dildiği içindir ki, cTürküm, Türkiyeli - Hatay kabinesi, millet meclisinden al- ormanlannı ve gelecek sene prevantor -
)'im> diyerek yaşıyor ve öğünüyor. dığı salahiyete uygun olarak yeni devle- yom olacak Evciler yaylasile Türk tarih 
Kurtarıcı Buyük Atatürkün esE::ri ve tin kanunlannı tanzim ve neşre matuf kurumunun Vizedeki kazılannı 15 Ey -

biz Hataylılara armağanı olan Hatayda mesaisine hararetle devam ediyor. İlk çı- lUle kadar aldıktan sonra stüdyodaki ça
Büyük Dibinin dün olduğu gibi bugün kacak olan af kanununun bir kaç g(ln lışmalarım bitirecek ve tefftıı ayında bu 
de nurlu izlerinde yürüyerek mezhep, içinde ikmal edileceli haber verilmek - film ilkönce Trakya halkına ve köylilsü-
ll'k ve zümre farla gözetmeden idare tedir. ne gösterilecektir. .. 

Açık deniz 
.Akdeniz ild lfhıcllr ufuk g&ltermiyor. Kırk Rkiz IUt içinde bra Jauretl 

beliriverdi Gece bir re1 delil. fakat gtlndüz enginlerde bir notta aftJllll ,az. 
ter beyhude yorulup bmapyor. Aksi gibi 'bir vapur, bir 1811ren11 b1Je yok. 
Mesina açıklaruıda her an önümüzde bir braltı akmK ftıUJlıd]e Dm ba
kıyoruz. Bandiyae Kristof Kolombun: 

- Kara! 
Diye balıran arkadlfl gibi biz de ilk miljdeJI ,...- hevemıe dtlfecelts. 
Açık denizin yorgun kafalar ilzeri nele sOkenft wdcl bir tesiri oldalmı11 

iddia edenler herhalde insan beynin ı bir beyal sinir parçua addedenler ola
cak.. içi binbir düşünce dolu bir kafanın açık denizde büabütün bunalacall 
muhakkak ... Arzularına ballı insan fçüı etrafım çeviren açık deniz, ne kadar 
sakin, ne kadar mavi olss gene bir melAnkoll cehennemidir. Denizsiz yap
mak deniz kıyısında doluP büyüyenler için belki güçtür. Fakat kara görme
den yapmak herhalde tahammlll edilmez bir azab olacakl 

·Yarın sabah Napoliye varacaiJmızı haber veren kaptan daha birkaç saat 
kara görmiyeceiimizi de ilive etüll zaman kürek mahkdıniyetinden kurtu
luş müjdesi alan bir sürgün aibl sevindim. 

BtlrJıan Cahid 



• 
Belediye lngiltereden 

otobüs satın alıyor 
Makine şubesi ve garaj müdürleri Londraya gidiyorlar, 
alınacak otobüsler havagazile işliyen cinten olacak 

Dün Beşiktaş 
kaşık f abrikasmda 

yangm çıktı 
Belediye Garajlar müdürü Tarık oto-1 ıajlar müdürünün Londrada yapacağ~ Dün Beşiktaşda büyük bir fabıika, 

büs mübayaasında bulunmak üzere bu temaslar müsaid netice v~rirse, kredı yangın tehlikesi geçirmiştir. 
gGn Londraya hareket edecektir. Viya- suretile daha ziyade otobus alınacak - Beşiktaşta, İspanya tebaasından 
n:ıda bulunan Belediye makine şubesi tır. Böylece bir müddet sonra İstanbul- Marka aid çatal kaşık fabrikasının ba -
miidürü Nusretle İngilterede birleşe - da otobüsler kfunilen belediye tarafın-

b .. ı cası hayli zarnandanberi temizlenme -cek olan Tarık, İngilterenin belli baş- d~n işletilecektir. Yeni oto us ~r en 
lı otobüs firmaları ile temas edecek, modern biçimde olacak karoserlerı ta - m:Ş olduğundan, kurumların po.>rlama
bilhassa hava gazile tahrik etli.len son kılı olarak getirilecektir. sı neticesinde binanın çatı kısmında 
sistem otobüsleri tedkik edecektir. Be- Atölye ve garaj masraflarına yüz yangın çıkmıştır. Fabrika yangını vak
lelliye, esasen kendi üzerinde bulunan bin lira ayrılmıştır. İstanbulda birer tinde haber vermiş ve Beyoğlu itfaiye-
imtiyazı kullanmak suretile, İstanbul- t··ı ga aJ· yapılacak bun _ si sür'atle yetişerek çatının pek az bir 

b.. . 1 k . B 1 tan<' a o ye ve r , 
da oto us ış etece tır. u sene a ına - .. .. .. k d kt a tec:· söndür 
cak otobüslere harcanmak üzere 450 lar ~ehirde çalışacak butun otobusl~ - ısmı yan ı an sonr a ~ı -
bin lira ayrılmıştır. Belediye bu para rin ihtiyacını karşılayacak kadar bu - müştür. Fabrika 4 l ,500 liraya bir ec -
ile otuz otobüs almak fikrindedir. Ga- 1yük olacaklardır. nebi sigorta şirketine sigortalıdır. Yan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n netke~nde 3360 düzüne kapk il~ 

Balk anlar arası tı b Yalova hayvan sergisi :".~1,~u~::::: .~:;;~. h::~~:. 1~!~~ : kongresi kapandı dün açıldı kata ~~a_m e_tmek_tedi:_· -

Balkanlar arası tıb kongresi dün me- Yalova hayvan sergisi dün İstanbul A upa trenleri 
saisini bitirmiş ve ittifakla §U kararlan Vali ve Belediye Reisi namına belediye Vf 
vermiştir: . :eis muavini Rauf tarafından açılmış - geç geıı·yor 

1 - Açık şehirlerin masuniyetinm ~e- t S g· mu··nasebetile Yalova sokak-
fk~ . . ır. er ı 

mini hakkında dünya e. ~ı um.~mıyesı- l::ırı donatılmış, ev ve dükkanlar bay - T;ırife mucibince sabahları saat 7,25 
nin alakadar kılınması ıçın dunya tıb . .. .. d s· k . 1 . . b d s 1 

t 1 . de neşrolunacak bir beyan _ raklarla bezenmiştir. Koylerden yuz - e ır ecıye ge mesı ıca e en emp on 
gaze e erın lerce halk şehre inmiş, sergi yerini dol ekspresi ve 10.22 de gelmesi .icab eden 
name. d t R f b. tuk söylemiş Krm\'ansyonel trenleri, son günlerde 

2 - Malarya raportörlerinin hazırla- urmuş ur. au ır nu 1 1-2 saat arasında rötar yapmaktadrr. 
dıkıan mu- cterek temenni. kordela kesildikten sonra sergide bu. -

'11 s d Bu cümleden olarak dünkü semp!on 3 _ Altıncı tıb haftasının gelecek se- lumı:ı hayvanlar görülmüştür. ergı e 
ekspresi de l saat 15 dakika rötarla 

ne EyliHde Rumen grupu tarafından Bük çok iyi yetiştirilmiş boğa, at ve sığır!ar 8 ı 40 geçe Sirkeciye gelmiştir. Tren -
reşte tertib olunması ve müşterek, ra - bulunmaktadır. lerin bu şekilde teahhürlerine, son 
porlann cBalkanlarda zührevt hastalık - --------"----- giin1erde Alman ve Çekoslovak hükfı-
larla mücadele> mevzuuna dair olmsaı. MiJteferriJı : metlerinin hududlardan girip çıkan 

Bu tekliflerin kabulünden sonra Trab yolcuları çok sıkı bir surette aramaları 
zon meb'usu ve Balkan Birliği Türk gru- Balksnh doktorlar terefine sebeb olmaktadır. Belgradda semplon 
pu reisi Hasan Saka söz alarak pek SÜ - f ve konvansı·yonel trenlerile telaki et -. d verilen nya et 
rekli alkışlarla dinlenen nutkunu ıra meleıi icab eden Berlin ve Pragdan ge 
etti. Buna ecnebi delegasyonu namına İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu- len trenler, sıkı arama yüzünden hu • 
Rumen grupu reisi Prot Dr. Gheorghiu hiddin Üstündağ, Balkan tıb kongresın- dudlarda fazla beklediklerinden Bel -
cevab verdi ve reiJ ıon nutkunu irad ile de bulunan Balkanlı doktorlar şerefine grada rötarla gelmekte ve trenler de 
umumt toplantılarının hitama ermiş ol- dün akşanı Tarabyada Tokatliyan ote - hududumuza geç girmektedir. 
duğunu bildirdi. linde bir ziyafet vermiştir. Ziyafette kar Ayrıca Yunan arazisinde Dimetoka 

Delegeler bugün saat 11 de kalkacak şılıklı nutuklar ıöylen.miş, ıeç vakte ka- ile Sofila arasındaki tren yolunu da 
husust vapurla hmire gideceklerdir. dar eğlenilmiştir. seller harab etmiş olduğundan Pityon 

Şehir işleri: Fubutla m6cadele artırıldı istasyonundan Selanik ve Atinaya gi -
den trenler de rötar yapmaktadır. An
c:ık bu rötar bizim trenlerimize tesir 
etmemekte, fakat buradan Yunanista
na giden ve Yunanistandan gelen yol
cular istasyonlarda fazla beklemekte -
dirler. 

Kamnpqa meydanıadakl kum 
yığmlan kaldınldı 

Uzun zıftllandanberl Kaııımpap iske • 
le meydanında yığılı duran kum yığın -
ları civarı berbad bir hale ıoJr.uyordu. 
Halkın fikAyetleri üzerine bu kum te -
peleri oradan kaldırılmıftır. 

Son zamanlarda pek ziyade artmıı o
lan gizli fuhuşun önüne geçmek üzere 
sıkı tertibat alınmıştır. Beyoğlu, Galata, 
K~ımpaıa taraflarında bir çok otel, han, 
ve bekAr odaları kapatılmıştır. Bundan 
sonra da bu gibi gizli yerler ıık ıık kon
trol edilecektir. 

Çarşamba biçki yurdu sergisi dun açlldı 

Çarpmba biçki ve dildı yurdunun on birinci yıldönümü münasebetile ter
tib edilen sergi dün aç~tır. Şimdiye kadar (200) talebe mezun veren yur
dun halihazır müdavimi (3.5) d.ir. Bu devrede mezun olanlar ise bayan Mu
ammer, Şefika, Fazilet, Güzin, Bahriye, Hidayet, Nebahat ve Zeltiyeden mü
rekkeb sekiz kişilik bir gruptur. Direktör Sabriye ve öğretmen Hayriyenin idare 
ve ihtimamları altında çalışan yurdun memlekete daha uzun zaman hizmetleri 
görmesi şayanı temennidir. Resmimiz yurdun müdür, muallim, mezun ve 
miidavim talebelerile açılan sergiden bir kö§eyi göstermektedir. 

Toplantılar: 

Eminönft Halkevinde 11tüzik dersleri 
Em1nönfl Hal.kevinden: 
ı - Ev1.mizde piyano, v1yolonuı, ba.s, 

solfej ve koro derslerine bu sene de yeniden 
talebe taydolunacaktır. 

2 - Yeni ve eski talebenin 1 Birinciteş -
rfn 938 e kadar kayıdlarını yaptırmak için 
birer fotofrafla Halkevi bürosuna müraca -
atlan ve bu suretle kayıdlarını yaptıranla -
nn ı Birlnclteşrin Cumartesi günü saat (13) 

de Halkevi salonunda bulunmaları rica o -
lunur. 
............. ·-···········································-· 

MEVLÜD 
Eti Bank idare meclisi reisi Hanıld 

E5eniş'in aruıesiıl.in vefatının kırkıncı 
glinü münasebetile önümüzdeki Salı 
günü öğle ııamazından sonra Beyazıd 
canılinde mevlud okunacağından arzu 
buyuranların teşrifleri rica olunur. __ ... ...._.. ................................ -......... . 
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Memleketimizde gülyağı istihsalat ve 
ihracatı son yıllarda inkişaf etmeğe baş
lamıştır. 

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 yetiştirme şartları, bil -
hassa Anadoluda ve kısmen de Bulga -
ristanda toplanmış bulunmaktadır. Bul
garistan bu müsaid vaziyetten istüade et
miş, gülyağı istihsalatı ile memleketin 
dahili ihtiyacatını temin ettikten başka, 
bir çok memleketlere de ihracahnı mü -
hlın mikdarda arttırmıştır. 
Gülyağı ihracatı bilhassa eskidenberi 

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 gülyağı 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-

haline başlamıştır. 
Memleketimizde de cidden nefis olan 

gül mahsulü ile ayni derecede değerli 
gülyağı istihsalatını arttırmak surctila 
büyük faydalar temin etmek pek müm· 
kündür. Memleketimizin bilhassa Ispar· 
ta ve havalisi güllerinin nefaseti çok 
meşhurdu. Bu kıymetli mahsulün mühim 
ihraç maddelerimiz arasında yer alma• 
sına çalışılmaktadır. 

Alman piyasası son zamanlarda Tilr.JC 
gülyağlarına da rağbet göstermeğe baş· 
lamıştır. 937 yılı içinde Türkiyeden Al· 
manyaya 18,000 mark kıymetinde 100 ki· 
lo gülyağı ihraç edilmiştir. Bu yıl ibra· 
catın 500 kiloyu bulacağı tahmin edil • 
mektedir. Cihan piyasası, Türk gülya~· 
larını kalite itibarile Bulgar gülynğla .. 
rından çok üstün bulmaktadır. :Pakat 
Bulgar gülyağları Türk gülyağlanna 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 lfıyık ol· 
duğu ehemmiyeti alabilmesi, biraz da 
fiatların yabancı memleketler piyasala .. 
rına uygun seviyelerde bulunmasile ka• 
bil olacaktır. 

MELEK SiNEMASI 
Yeni Sinema mevsimine başlıyor 

Açıldığı gündenberi İstanbul'un en ki bar sineması ismini muhafaza eden vo 
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
merikanın METRO GOLDVYN, UNİTE D, P ARAMOUNT ve FOKS gibi en bü
yük film şirketlerinin en muazzam filmlerini satın almıştır. Bu filmler arasında 
ıu büyük isimleri şimdiden kaydedebiliriz: 

l - KONTES VALEVSKA CHARLES BOYER - GRETA GARBO. 
2 - MARİE ANTOİNETTE NORMA SHEARER - TYRONE POWER. 
3 - KASffiGA DORTHY LAMOUR. 
4 - MARKO POLC GARY COOPER. 
5 - SENORİTA JEANETTE MAC DONALD - NELSON 

EDDY. 
8 - 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. 

ı D ANİELLE DARRİEUX. 
: HENRY GARAT - MEG LEMONNIER. 

ROBERT TAYLOR - MAUREEN O'SUL· 
LİVAN 

ı D OROTHY LAMOUR. 
ı J EAN KİEPURA • GLADYS SW ART· 

HOUT. 
ı HANS ALBERS. 

16 - KADINLAR HAPİSHANESİ: 
ANNABELLA • TYRONE POWER. 

(V enedik film müsabakasında birincilifi ı 
kazanan filin). 

17 - ANALARIN GÜNAHI 
18 - BARONES ve UŞACV 
19 - ÜÇ ARKADAŞ 

20 - BÜYÜK ATEŞ 
21 - TAŞ BEBEK 
22 - Km ÇİÇEGİ 
23 - PARİS BÜLBÜLÜ 
24 - KADIN OYUNLARI 
25 - ŞANTOZ JOSETTB 
26 - VERTHER (Gothe'nin 
27 - ALTIN MABUT 

ı G LADİES GEORGES. 
< A NNABELLA - WİLLİAM POWELL. 

:ROBERT TAYLOR • MARGERİTE Sın.. 
LAVAN. 

t CHARLES LAUGHTON. 
ı JEAN CARWFORD - SPENCER TRACY. 
t SHİRLEY TEMPLE. 

S İMONE SİMONE. 
L ORE'ITA YOUNG. 
s·tMONE SİMONE. 

meıhur eseri) Pierre Richard Willm . 
: MİREİLLE BALLİN. 

Hükfunetimizin sinema vergilerini Jn dirmesi üzerine Melek sineması müdl· 
riyeti bu sene fiatlarını herkesi oaşırtac ak bir su.rette kırmıştır: 
HUSUSİ KOLTUKLAR: 50 kuruş - BALKON ve BİRİNCİ KOLTUKLAR: 35 

kuruş - İKİNCİ: 25 kuruş ·LOCALAR: 250 kuruş olarak tesbit etmiştir. 
Ayrıca Melek sineması oehrimizde ille defa olarak, sesli makine tertibatını, · 

Amerika ve Avrupanın yalnız en LÜKS,en PAHALI sinemalarının kullandığı 
WESTERN ELECTRİC şirketinin en son sistem tertibatı ile teçhiz etmeğe baş
lamıştır. Bu yeni tek'amülü on beı, yirmi güne kadar hazır bir şekilde görüp din-. 
liyebileceksıi.niz. 1 

ti ÔnOmlizdeki Çartamba Akıamı 
Yeni Sinema Mevaimi 

Açacak olan MELEK Sineması 
DUHULİYE FlATLARlNI ŞU ŞEKİLDE 1NDIRDlölNt SAYIN 

HALKA iL.AN EDER : 

HUSUSi KOLTUK : 50 • BiRiNCi ve BALKON KOLTUK 35 
2 nci 25 ve LOCALAR 250 KURUŞ 

ilk Program : HAN.RJ GARAT ve MEG LEMONNİER 
tarahnd~ nefUı bir ıurette yaratılan 

Fransızca slJzlü ve şarkılı 

SÜT KARDEŞl:.ER 



Fabrikalar Karabükte 
büyük bir şehir yaratıyor 

Sümer bank, fabrika ile beraber memur ve müstahdemin 
için bir şehir teıiaine karar yerdi, plialar hazırlandı 

Karabük gaz depoıu 

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

Sıvas muhabirimiz yazıyor: Kanga· 
la bağlı nahiyelerif en birisi de Akpınar
dır. Nahiyenin 20 
köyü bulunmak~ 

tadır. Aynca üç 
bin üç yüz yirmi 
iki kadın ve 2873 
erkek olmak üze
re 6195 nüfusu 
vardır. Nahiye 95 
kilometrelik ·bir 
saha üzerine sıra. 
tanır... Akpınar 

nahiyesinin 1600 
ve 1 700 metre Fehmi Toramaft 
kadar irtifaında bulunan tppelerle et
rafı çevrilmiş, tabii bir hisar içinde bu
lunmaktadır. Nahiyenin garbı şimalin-

Taşköprü çok eski bir 
tarihi kasa hadır 

Selçukilerden Muzaffeı eddin Gazi burasını Romalılar 
dan alırken, tahta at hileıi ıibi bir hile bulmuş, 

askerini ıebre ıokup kaleyi içinden fethetmiıtir 

Taşköprüden bir görii.nüı 

Taşköprü (Hususi) - Şarki Roma eya- İki yüz kadar kervanın ı"ki t f d ld 
1 tl · d b. · · b ki i - . ara ın a e erın en ırının a yes uzerıne ku- sandıklara muhar'bl 1 · · l T .. ·· .. .. 1 er yer eştırmış ve 
ru an aşkopru kazası, son gunlerde ondeki kervanın sandıklarına da . kil 
• f ı· . . k ıpe 
ımar aa ıyetını arttırmıştır: Ponpollu - umaşlar yüklettirmiştir. 

yusun idaresinde iken şehir (70,000) evli 
idi. Buranın ortasından geçen ırmak ge

hir olan Zımıllı tepesi ile, şimdiki mo
dern evlerin yapıldığı kazayı iki parçaya 
ayırmaktadır. 

Köprüden geçince, Atatürk caddesi 

.. Mu.z~!~~re~din gazinin kervanı Zağıtr 
kopı usu uzerınden k le kapısı önüne var-
mış ve şövalyelere Hindden ipekliler ge
tirdiklerini bildirmişlerdir. O gece şen _ 

Karabük (Hususi) _ Karabük çok r~nd~ki onnanı~:d1a su .. 1!<>ll~ğundan ge- de 2674 metre irtifaında Doğmuş namı 
yakın bir geçmişte 13 evden ibaret o- ç~l?1ıyen. Karabük e ha~a ~ır suyun ge- ile b!r dağ mevcud bulunmakta ve ce

likler oldu,1u için kale dışına mallarm 
yığılmasını ve sabahleyin teslim alacık
larını bildirmişlerdir. lıtn, bugünkü modern cYenişehiu kar- tırılmemış olınası, verınılı çalışmalara l?Ubunda Kamışlı, şarkta Mancılık, §İ- başlar ve iki tarafında akasya fidanlan 

fl..}ındaki köyün adıdır ... Bu adın pek aykırı d~mektedir. maiinde de Havuz memba suları var· sıralanır. Halk çarşıya, belediye parkına, Gece olmuş; muharibler sandıklardan 
az bir zamanda bütün dünyaya yayıl- Safranbolu ile Karabük arasında dır. Akpınar, ovası her türlü ziraate çok iç mahallel;re bu caddeden geçerler. Be- çıkmışlar ve Kurban deresindeki Kaba
mas:nı temin eden demir - çelik fahri- muntazam otobüs seferleri temin edil- elverişlidir. 
k d 

··h d v lediye buranın temizliğin?e, imar işlerin-
alarının inşaatı, Karabük a ının şo - memiş ol ugu halde Safranbolu bele- Geçen yıllar içerisinde na-

retile mütenasib mahalli büyük bir diyesi garib bir kararla bu işi btisbü- hiyede ve köylerinde 65 kilometre ka- de son derece uğraşmaktadır. 

tepeden gelen kuvvetler de kapıdaki şö-
0 

valyelerin ellerindeki kılıç ve mızrakları 

almışlar ve demir kapıdan içeri girm :şler. ' 
Şövalyeler mukabil taarruzla oklar at -şehrin kurulmasına yol açmıştır. tü.1 karıştırmıştır. Bu karara göre gün- du yol, 2 köprü, müteaddid köy çeş- Tariht şehir harabeleri üzerine kuru -

Bir buçuk yıllık dar bir zaman içinde düzleri ( 15) . kuruşa Safranboluya git- meleri ve köy evleri yapılmıştır. lan modern Taşköprüniln devirlerini 
burada kurulan fabrika ile birlikte yük mek mecburıyetinde olan bir kamyon, Bu yıl da köy kanunu ve nüfus esası §imdiki yeni hamamın önünde krala aid mışlar ve paçavralar tutuşturup savur • 
selen binlerce bina, teessüs eden büyük gece saat 20 den sonra gece farkı ola- üzerinde su birikintilerinin kurutulma- muşlar, fakat fazla sarhoş olduklarından 

( 1 O k 
mermer lahdin üzerinde hakkedilmicı ü- 1 

şehir, Türk enerjisinin en bariz bir rnk ) uruş daha .almakta serbest ~ına, köy çeşmelerinin çoğaltılrnasm.a, ' mağıtıb olmuşlar. Böylece yedi gün de -
misalini teşkiıl edecek kadar muazzam- bırakılmıştır. Hangi büyük şehir ör - ahıriar ile evlerin ayrılmasına ve köy züm salkımlan, köşelerinde koç başlan vam eden harbde taş taş üzerinde kal .ı 
dır!.. nek alarak ittihaz edildiği bilinmiyen yollarının intizamlı bir hale gelmesine ve çiçek kordelalar isbat etmektedir. mamak üzere mermer saray, kilise, evler 

Karabükte, sıra ile, Hititler, Kokon- bu kararın hikmeti vücudünü anlamak \'e köy namına damızlık boğalar getiril Surlar içinde 70,000 haneden ibaret o- yıkılmış ve bugünkü metrlik şehir ha -
!ar, Şarki Romalılar, Pontoslar ve da- güç bir keyfiyet olduğu kadar, bundan r.ıesıne, nahiye ve köyleri daha fazla a- lan Zımbıllı şehrini (750) yıl önce Ro- rabesi Zımbıllı halini alıyor. 1 

lut sonraları da Asya içlerinden hicret istifade yoluna sapan kamyonculara iyi ğaçlıyarak güzel manzaralar verilmesi- malılardan Selçukilerden Muzaffereddin Zımbıilıyı gezenler görürler ki, yer yer 
eden (Türkrnan - Türkmen) ler otu- bir fırsat, Safranboluya gitmek mecbu- ne çok çalışılacaktır. gazi harbederek almıştır. Truva harbin _ duvar ve sütunlar göze çarpmaktadır. 

rurlardı... .. . . . ., rij·~tin?e ola.n hal~a .da tam bir eziy.e~ N~hiye~~ bütün işleri il~ d~a~a~ de kullanılan tahta at hilesi gibi Muzaf- Taşköprü tarihi şehri üzerine yapılan 
Karabuk'un iklımı, denız seviyesin- vesılesı teşkıl etmıştır. Saat 16 de ışı foal ı yel gosteren genç nahıye mudur u f deli . d b' başk hil kull 

d 2 1 . ere n gazı e ır a e ana - beton evlerile c:.imdi Türkiyenin en rno-
en 52 metre yüksekte, m uhitindeki biten bir işci ( 10) kuruf gece zammı al- Fehmi Toraman bütün köy ve köy il iş- ~ 

dağların irtifaına nazaran oldukca mün mak için hareketini saat 20 ye bırakan lcri üzerinde faydalı bir mesai sarfet- rak şehri zaptetmiftir. 
~tb~~mMıili~riley~ana~~bmyMu~~m~,hem~iM~i~me~~i~ ~~=====~~==~~================~-

dern kazası haline gelmiştir. 

derecede sıcak yapmaktadır. 3.t gp~ varmak ve hem de on kuruş faz- o· k I ld ( Eskiıehirde güzel bir sergi ) 
Safranboluya on üç kilometrelik bir 1!1 bir ücret ödemek mecburiyetinde ımeto a panayın gUze o u -

şose ile bağlanan Karabük, Ankara _ kalmaktadır. Dimetoka (Hususi) - Bigaya bağlı 
Zonguldak demiryolu üzer1ndedir. Belediye intihabının hala yapılmamış Dimetpka rı11hiye merkezinde ve Çı

olm<lsı dolayısile binlerce halkın bir nnrlık mevkiinde geçen hafta kurulan 
Safranbolu - Araç şosesinin ikmalin- l<öy muhtarı elinde bulunması, burada ~şya ve hayvan panayın çok kalabalık 

den sonra civar kaza ve vilayetlerle o- ohr.ı.ıştur. Yıllanmış gür bir çınarlığın 
1 1 k yiyecek, içecek, giyecek ve oturacak 
ıan irtibat tamamlanmış o aca tır. y~rlerde tam , manasile ihtikann de- gö!gesinde ve Dimetoka çayı kenarında 

F abrika inşaatı bir hayli ilerlemiştir. vnm etmesine sebeb olmaktadır. ilk defa kurulan bu panayıra on bin-
Yı l sonuna dogwru bir kısmının işletme- ierce halk iştirak etmiş, ehemmiyetli 

Beş kişilik bir polis teşkilatı olan Ka-
ye aç ılması ihtimali çok kuvvetlidir. a!ış verişler yapılmıştır. rabükte umumi inzibat vaziyeti çok i- B" 
Sı.i.merbank burada fabrika ile beraber Yeni kurulan bu panayıra ıga ma-
ınernur ve müstahdemin için büyük bir yidir. nifaturacı esnafı ehemmiyet vermemiş 
şchır tesisine karar vermiş ve şehrin Filyos tenezzüh trenleri burada bir ve satmak için mal götürmemiş ise de, 
Pliınları hazırlanmıştır. Bundan başka h:ıfta bunalan ve yorulan halkın en bü- civarda bulunan Gönen ve Bandırma 
Karabük istasyonu ciV'.annda hususi ~·iik bir dinlenme ihtiyacını karşıla- kasabalarından gelen manifaturacılar, 
k imseler tarafından dükkan, han, ha- maktadır. Gençler de spor işlerinde ve- mallarını bitirinceye kadar satış yap
mam, fırın, ev olmak üzere yüzlerce riınli bir surette çalışmakta, ayni za- mışlar ve iyi parti vurmuşlardır. Dime
bina yapılmıştır. Bu .meyanda bir de mımda sık sık müsamereler tertib edi- tokalılar panayır yeni açıldığı için Bi
sinema vardıt. lerek halkın tiyatro ihtiyacı da temin ga esnafının satılık mallarını kendi a-

d . r 0 balan'le ~ani nakletmeyi de teklif 
Binlerce nüfusun tekasüf ettiği Ka- edilmekte ır. " ............ ettikleri halde Bigadan kimse gitme-

rahükte içecek bir damla su yoktur. . •. 

Sümerbank Yenişehirde bir kısım me- Silivride dUğUnde bir delikanhyı m~:~~~an ertesi olduğu için bu pana-
murlarına tahsis ettiği apartımanlarm ı ı · 1 t j 

Yaraladı lar yıra gelenler hep para ı ge .mış er, s-
suyunu kuyulardan almaktadır. İstas- tanbuldan gelen celepler bırçok hay-
yon çevresinde toplanan üç - dört bin Silivri (Hususi) - Silivrinin Selim- ''an nıübayaasında bulunmuşlardır. Üç Eskişehir, (Hususi) - Şehrimizde ıen elerdenberi yüzlerce talebe yetiştiren 

Dikiş ve Biçki hocası Kadriye Galib istas yon caddesindeki evinde bu sene de ta
lebelerinin yapmış olduğu lfleri göstermek üzere bir sergi açml§tır. Bu sergi her 
senekinden daha güzel işlerle süslenmif tir. Yukandaki resimde Kadriye Galibi 
talebeleri ile bir arada göstermektedir. 

işci ve o kadar da sair halk Safranbolu- pP ~a köyünde bir hadise olmuş, Alinin gün devam eden panayırda alış veriş 
mm lağımlarını da beraber sürükleyip düğiinünde rakı içen Mus~afa Eyüboğ- yapmaktan vakit bul.up d~ esnaf rahat 
getiren Araç çayı kıyılarında açılan iu, Koca Mustafa adında hır gencin ba- yemek bile yiyememışlerdır. Panayırın 
kuyuların suyunu tenekesini cbeş» ku- şına Eopa ile vurarak, onu yere sermiş- üçüncü günü yapılan hayvan sergisin· 
ru~a~m~~~~~mekvekullanmak ti~ Z~ıta w~uyu ya~lryarak ~hl - d~ ~i h~wn ycl~ire~~epnam~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ıztıraıındadır. Bir taraftan halkın sıh- bata başlamıştır. k~fatları verilmiş, muhtar Muslafanın Gemlik ko··yıerinde iki mekteb yapılıyor 
bati namına yüz binlerce liralık feda- Yarası ağır olan Koca Mustafa İstan- panayırcılara sühulet göstermek husu-
~5.rlık yapılırken dığer taraftan civa- huhı gönderilmiştir. sunda çok yardımı olmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey şaşılacak 
ıey doğrusu .. Bir Avrupa
h kadın doktor ..• 

... Erkeklerin yüzde el -
!isinin kalblerinin sağda 
olduğunu iddia etmij .. 

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

Hasan Bey - Bayan dok
tpr haklı olsa gerek.. Er
keklerin çoğu cüzd.ıiları
nı sağ tarafa koyarlar. 

Gemlik, (Hususi) -
Muradoba ile Katırlı 
köyleri ye..T}i maarıf 

planına göre birer ilk 
okul binası yaptır

maktadırlar. Bu kül
tür yuvalarını önü
müzdeki tedrisat baş
langıcına kadar ik
mal etmeyi göze alan 

bu iki köy halkı res
men Bursa Kültür 

Direktörlüğüne mü. 
racaat ederek okulla
rına birer muallim 
tayinini dilemişlerdir. Resim yapılmakta bulunan Muradoba okulu binasım gös • 
termektedir. 



Çürük çoraplar 
1940 senesinde c .... :t çorap fabrikası 

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

Diyecek ve gene çantasını açacak, 
fakat pudra kutusu, ruj batonu yerine 
çantasından bir çift çorap çıkaracak, 
ayağmı uzatacak, yırtık çora_plarını a -
hp, çantasından çıkardığı çorapları gi

~~!~ fitd:4 ~!;: 

Yıldızlar arasında 
bir anket 

Odun yığmlannm altmda kalan 
çocuklann ikisi de öldü - Sayın ortaklarım.. l 936 senesin -

d~ :şlemiye başlıyan fabrikamız dört 
sene zarfında hissedarlarına umdukla
rından çok fazla kar temin etmiştir. Bu 
fazla kan, fabrikamızda çalışan tek -
nisyenlerin geceli gündüzlü mesaileri 
neticesindeki keşiflerine medyunuz. 

yecek! 

• Bugün: 
. " Sevmek ve sevilmekten 

hangisini tercih edersiniz?,, 
- Bir yere giderken ayağıma giye -

cek bir çift çorabun yok! 

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

1936 senesinde tezgahlarımızda i -
mal edilen çoraplar bir gün, hatta iki 
gün yırtılmadan giyilebiliyordu. Bu 
yüzden sürüm azdı. Fakat bugün va -
ziyet tamamile değişmiştir. Çorapları
m•z bir saat bile dayanmıyor. (Alkış -
lar). 

Eskiden günde, hatta iki günde 1 çil 
çorap alan müstehlikler bugün günde 
en aşağı altı çift çorap alıyorlar. Rakib 
fabrikalar bütün gayretlerine rağmen 
fabrikamızın çıkardığı derecede çürük 
çorap çıkarmaktan acizdirler. 

- Bravo! .. 
Sesleri. 

• Bir bahçede, bir lokantada ve bir 
barda otururken: 

- Pardon! 
Diyip çantasını açan ve yüzünün 

pudrasını, dudağının rujunu tazeliyen 
kadın; 1940 senesinde gene ayni yer -
Ierd9· 

- Pardon! 

Diye kocasile kavga eden kadın 1940 
senesinde: 

- Bir yere giderken, çantama koya
cak bir düzüne çorabını yok. 

Diye kavga edecek. 

• Evli erkek, karısı aleyhine boşan -
ma davası açacak: 

- Bay hakim, karım çok sefih, be
ni mahvedecek. 

Hakim soracak: 
- Karınızın sefahati nedir? 
- Daha ne olsun bay hakim, sortak-

ta çorap giydiği yetişmiyormuş gibi, 
üstelik ev içinde de çorap giyiyor. 

• Doktor söy liyecek: 
- Yaşasın çorapçılar. 

- Niye? 
- Gazeteciler, çorapcı1arın yaptır -

dıih apartımanlardan, bizim yaptır -
dıklarunızı görmiye vakit bulamıyor -
lar da.. • 

İsmet Hulusi 

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

cSokol:t un asıl 

manası şahin de -
mektir. Çekoslo -
vakyada terbiyevi 
ve sportif mahi -
yette kurulmuş o
lan bir teşkilat! 

verilen isimdir. 
Bu teşekküller 

ve lzası Sokol di
ye anılırlar. Her 

UUL 

altı senede bir Pragda toplanan muazzam 
Sokollar cemiyetinde dünyanın her ta -
rafına yayılmlf olan Aza toplanır. Çekos
lovakyada şimdi bıi milyondan fazla So
kol vardır. 

Sokol cemiyeti bundan 75 sene evvel, 
Garibaldinln İtalyayı istilası üzerine ku
rulmu§, ve bu hareketin başlıca gayesi A
vusturyadan kurtularak Çek istiklalini 
tlfın etmekti. 

Sokol (galibarda) kırmızı gömlek gi -
yerler. 

Ounyamn en rUzgArh yeri 
Dünyanın en - /. 

rüzgarlı yeri kut - ~~ 
bu şimali mınta - .~' ~ 
kasında Common
wealth körfezin -
dedir. Burada 22 
aylık bir zamanda 
esen riizgarın a -
zamt sür'ati (360) 
metre He ( 400) ~~~~ 
metre aramda olarak hesablanmıştır. 

Saatte (160), (170) metre sür'atle rüzgar 
estiği ekseriya görülegelen feylerdendir. 

* e:r köturum 11 saatlik bir 
bisiklet turu yaptı 

Eli ile i§lettiği üç 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 kazanmıştır. 

-····--······--···-···································-·······························-···-···········-············ 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
İzmirde Bay cG. N.:t 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 istüade edersiniz. 

• Eskişehlrde Bay c Y. T.:t ye: 
- Vaziyetiniz gerçekten hazindir. 

Fakat derhal tashih edilmesinin im~ 
kanı da yoktur. Karşısınd~ bulundu
ğuıtuz ailenin her şeyden evvel para 
canlısı olduğu anlaşılyor. Bu aileye 
hlsden bahsedemezsiniz. Faydası ol
maz, beklemeyi söyliyemezsiniz, 
dinlemez. Aile haricinde kızla an -
laşmayı tavsiye etmem: cMüşterek 
hayatı idame, ye imkan bulamazsı
nız. Çaresiz, kaderin bir cilvesi de -
yip geçeceksiniz. 

• Ankarada Bay cİ. S.:t e: 
- Vak'a hakkında verdiğiniz taf

silat tam bir fikir edinmeye krui de
ğildir. Binaenaleyh size herhangi bir 
tavsiyede bulunamıyacağım. Yalnız 

şukadarını söylerim: 

- Ayni mesleğe mensup iki ka
dın tanının, birisi kendi mesleğinde 
olan bir erkekle evlidir, ve mes'ud
du r, diğeri ise başka meslekten bir 
erkeğe varmıştır, geçimsizliklerine 
şahid olurum. Tanıdıklarımdır, derd 
lerini dinlerim .. 

Fakat müstacelen ilave edeyim: 
bu iki vak'adan mutlak bir ders, bir 
netice çıkarmak da doğru olmaz, yal
nız üzerinde düşünmek icab eder. 

• Bay w Bayan cR. R.:t e: 
- Bir kan kocanın böyle nazik 

bir meselede beni mutlak salahiyet
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 husus! biır mektupla 
bildiririm, acele etmeyiniz. 

• Beşiktaşta Bay Kadriye: 
- Erkek çocuğun terbiyesi mün

hasıran babaya aiddir, şeklinde bir 
kaide bulunduğunu bilmiyorum. Me
SP]e kadınla erkeğin görgülerinin ve 
tahsillerinin yekdiğerine ııisbeti m~ 
seJesidir. 

t'EYZB 

Müddeiumumilik iki kişinin öliimiyle 
neticelenen bir kaza etrafında tahkikata 
başlamıştır. 

Y eınişte Parsek lsininde bir Ermeni ye 
ald kereste yıtınları birdenbire çökmüş, 
bu sırada Yemi§ iskelesinde balık tut -
makta olan iki çocuk, kerestelerin altında 
kalmışlardır. 

Yaşar ve Cahid isimlerindeki iki yara
h çocıik, 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 tesbit etmlf ve defnedilmeleri 
için, ruhsat vermiştir. 

Müddeiumumilik hldisenin tahkik.ine 

3 üncü sulh ceza mahkemesinin knraril 
tevkif edildiğini yazmıştık. 
Müddeiumumiliğin gördüğü lüzum 

zerine, suçlu hakkında 2 nci sorgu ha 
kiınliğince ilk tahkikat açılmıştır. Anc 
İhsan, kendisinde frengi hastahğı ve bu 
nun tevlid ettiği akli bir gayri tabii · 
olduğunu iddia etmiş, sorgu hAkimli 
Adli Tıbda müşahede altına alınmasın 
karar vermiştir. 

Sandah batıran kaptan 3 gUn 
hapse mahkOm oldu 

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

1 başlamıştır. Vak'ada kimlerin suçlu bu -
lunduğu araştırılmaktadır. Ayrıca kaza 
mahallinde, bir keşif yapılmasına da lü
zum görülmüştür. Marie Antoinette filminde bir Cl§k ıahnesi 

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

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

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 
suali sormuştur: 

- cSevmeb ve csevilmek• ten hangi
sini tercih edersiniz? 
Aldığı cevablar da şunlardır: 
cYakan buselert filminin kahTamanı 

güzel Viviane Romance'in cevabı: 
- Ben sevilmeği, hem de çılgınca sc

vilmeği isterim. Ancak beni çılgınca se
vebileni sevebilirim. 

Marie Bell'in cevabı: 
- Sevmenin ayrı bir zevki, sevilmenin 

de bambaşka bir zevki vardır. Bunları 

kat'iyen birbirine kanştırmamalıd1r ... 
Ağır btı§lı yıldız Marcelle Chantaı'ın 

cevabı: 

- Sevmek bir nevi fedakarlıktır. Uğu
runda böyle !edaknrlıklar gösterilen a
dam buna layık ise hiç mesele yok. O va
kit bu fedakarlık bir zevk, tatlı bir zevk 
olur. Layık değil ise işte o zaman feci bir 
şey olur. 

Sevilmek tc çok hoş, çok derin bir 
zevktir. 

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

enaleyh cdcğerinh bulunca sevmeli. Ak
si takdirde mümkün olduğu kadar ı~vak
ki etmeli. 

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

Danielle Darrieux'iin cevabı: 
- Ben az sevdim, çok sevildim. Bu 

yüzden de sevilmekten de çok hoşlan

dıın. Başka diyeceğim yok. 
Simone Simon'ım cevabı: 
- Doğrusunu söyliyeyim: Ben gencim. 

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

(Bora) filminin kahramanı yeni yıldı'! 
Mich~le Morgan'ı~ cevabı: 

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

Bir ölümle tehdid iddjasmm 
tahkikine başlandı 

Bir kadın mangala takılıp yandı 
Yeşilk.öyde 15 Nisan caddesinde otu• 

ran Korpela isminde bir kadın mutfak • 
Müddeiumumilikçe garib bJr tehdid ta dolaşırken maqgala takılarak düş • 

hadisesi etrafında tahkikata başlanmış - müş, dökülen ateşlerle vücudünün muh• 
tır. telif yerlerinden ağır bir surette yan .. 

Hadisenin suçlusu Hiınid isminde bir mış ve cankurtaran otomobili ile Hase • 
gençtir. Hakkındaki iddiaya nazaran, Jd hastanesine kaldırılmıştır. Kazayı mü· 
hadisenin mahiyeti şudur: teakib evde bir yangın başlangıcı da ol• 

Hamid, Malatyada evli bulunduğu ka- muşsa da, yetişen kom§ular tarafında!). 
nsını, aradaki bazı hAdisattan dolayı, üç söndürülmüştür. 
çocuğu ile beraber, anasının yanına bı-
rakarak, fstanbula gelmiştir. Bir İfci iskeleden dllftO 
İstanbulda kansının biraderi Zülfika - Ayaspaşa caddesinde Mühendis mek• 

rn bir mektub yazarak, bu mektubda: 
c- Bana 200 lira para vereceksin. Ver

mezsen seni öldüreceğim, 101 sene hapis 
yatmağı göze aldım• demi§tir. 
Ayrıca, Pfahen gönderdiği haberlerde 

de, memlekete gideceğini ve orada da ka
rısını öldürecdini bildirmiştir. Suçlu, 
bu iş için, bir de tabanca satın almıştır. 

Bu iddia ile müddeiupıumiliğ-e müra -
caat eden Zülfikar, hayatının muhafaza 
ve emniyet altına alınmasını istemiştir. 
Müddeiumumilik fahidleri de dinledik -
ten sonra, suçlu Hamid hakkında ilk tah
kikat açılmasına karar vermiştir. 

Ancak, suçlu aranıldığı zaman Petür
gede bulunduğu anlaşılmış, vaziyet Pe
türge adliyesine bildirilmiştir. 

Petürgede bulunarak, adliyeye celbe
dilen Hamid, ifadesinde hakkındaki id -
diayi kfımllen reddederek, bunun bir if~ 
tiradan ibaret olduğunu söylemiştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Arkadaşım ustura ile yarahyan 
Fethi tevkif edildi 

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

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

Dün, müddeiumumiliğe teslim edilen 
suçlu, 2 ncl sorgu hAkimliğinde isticvab 
edildikten sonra, tevkif edilmfftir. 

16 yerde hırsızlık yapan ihtiyar 
müşahede altma ahndı 

16 yerde • hırsızlık yapan 60 yaşında 
İhsan isminde bir adamın, Sultanahıned 

tebine aid bir inşatta çalışan t§ci Süley .. 
man, iskele üzerinde yürürken müvaze
nesini kaybederek aşağı düşmüş, baygın 
ve ifadeye gaJ!.'i muktedir bir halde Bey• 
oğlu hastanestne kaldınlmı§tır. 

Bir bisiklet kazası 
Şehremininde Aynalıbakkal sokağın• 

da oturan Tayyar isminde bir genç, bi· 
sikletle ayni caddeden geçerken 14 ya .. 
şında Süheyla isminde bir kıza çarparalC 
başından yaralamıştır. Suçlu yakalan • 
mıştır. 

Bir çocuk tahtaperdeden düıtfl 
Kasımpaşada Karam.an mahallesinde 

oturan Muharremin oğlu 11 yaşında Ha• 
san, tahtaperdeden düşerek başından ya· 
ralannuş, Şişli Çocuk hastanesinde tc • 
davi altına alınmıştır. 

İncir ağacından düıen çocuk 
Üsküdarda Tahminiye ıokağınd.:ı otu• 

ran Hüseyinin oğlu 13 yaşında İsmail, 

incir ağacından düşerek yaralanmış, ta.
dav! altına alınmıştır. 

Çap müteahhidinin tiklyeti 
yerinde görülmedi 

İst:ınbulun çöplerini d~nize 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 prtnaınede günlük çöp mikda
n tesbit edilmemiş olduğundan itirazın 
yerinde olmadığı kanaatine varmış, bu 
kararından müteahhidi haberdar etmil'" 
tir. Müteahhid, İstanbulun çöplerinı mu• 
kavele müddeti hitam buluncaya kadaJ 
bu şekilde denize dökecektir. 

( Bacaksızın maskarallkları Korku 1 



11 Eyl1ll .... 

MahkOmlar arasında bir gun : 4 

lmralı mahkômlarile , 
yaptığım mülakatlar 

Adada bir de mahkum olmıyan ~ahku?1 va~. 
Mahkumiyet müddeti bitmiı, fakat gıtmek ıstemıyor 

lmralı saki11lerile karp karşıya 

t alı Y
ahatinin üç gün süren hiki- tahlil edemedi Fakat adaletin kestiği 

mr se .. . ak 
ye faslını bitirdikten sonra bug-.ın me parm acımaz. 
nıahkfunlarla yaptığım. konuşmaları an- Ve arkasına bakmadan odadan fırladı. 

Bu çıkış değil, adet§. bir kaçıştı. Bir daha 
!atacağım. 

* - 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 layık bir sa
kini olarak tanıtmışlardı. Bunun için 
(cezaevi) müdürlüğünün küçük odasın
da mesleki tecessüsün elinden yakamı 

kurtaramıyarak: 

- Siz de konuşmaz mısmız? .•• Hangi 
sebebdir ki, sizi buraya getirmİf bulu
nuyor? 

Diye sormuştum. 
Bunu gözlerimi fersiz gözlerinden ka

çırarak, başımı önüme eğerek kekele
m.iştim. Çünkü muhatabım, diğerlerin
den geniş farklarla ayrılıyordu. Eğer o
na vadetmemiş bulunsaydım ve yaz
mamda da kanunt mahzur mevcud olma
saydı da hüviyetini şuraya yazabilsey
dim, onun karşısında ;duyd?-ğum iki 
misli ıztıraba hak verir siz de iştirak e-

' derdiniz. Karısını öldürmekten suçlu o-
lan karşımdaki vakur yüzlü, geniş alınlı 
mahkfun, mevkii içtimai sahibi, yüksek 
ve teknik kültüre sahih, istikbalinin da
ha yükseğe doğru dönemeç çevirdiği bir 
nolCtada elini kana bulamış bir adamdı. 

- " " ' - Rica ederim, beni mazur gorunuz. 
Giye tekrarladı. 

Gözleri yaşarmıştı. Kelimelerin fize
rine basa basa ilive etti: 

- Onu mezarında tazib, beni de bura-
da müteessir etmeyiniz. 

Zalim bir ısrarda fayda bul~adım. 
Bu faydadan okuyucular hesabına vaz
geçebilirdim, fakat şahsi merakımı tat
min etmek o dakikada beni avucu içine 
alan ve mukavemet imkanı olmıyan 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 istih%a ile 

genişledi: 
- Nasıl olur? Aramızda şerefli ve şe

refsiz, masum ve günahkar telakki olun
mak gibi büyük fark yığınından mürek
keb bir mania var. 

- İster sizin lehinize benim aleyhime, 
ister benim lehime, si~in aleyhinize ol
sun bu maniayı bir kenara devirelim. 

Ben sanıyordum ki, içini boşaltmak, 
günahı itiraf etmek insan için bir ihti
y, çtır. Çünkü diğerleri karşımızda gü-
11ah cıkartma odasına girmiş İsa ümme
tine mensub bir insan tevekkülile seyyi
atlarının yapraklarını birer birer çevi
rivermişleı di. 

Birdenbire ayağa kalktı. Elini uzattı: 
- Bu bir kaza idi, dedi... Adalet iyi 

onu hiç görmedim. 

* İstanbul saylavı General Dr. Hakkı Şi-
nasi, Üniversite Hukuk Fakiiltesi dekanı 
Ali Fuad, ceza profesörü Tahir Taner, u
sul profesörü Mustafa Reşid ve bir iki 
avukat (cezaevi) müdürlüğü binasının 

önündeki gölgelikte dinleniyorduk. Bir 
memur oradan geçen bir mahkfunu işa
ret etti: 

- Bakınız bu adam adanın en bedbaht 

Bir mahk'llm başından geçenleri anlattyor 
mahkfunudur, dedi İki insan öldürmüş
tür. Biri dışarıda, diğeri hapishanede. 

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

Uzun boylu, 35 yaşında bir adam. Adı 
İsmail. Yenişehirli. 30 seneye mahkt1m. 
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 mahkıimiyetini intaç etmiş. İki 
kardeş üzerine hücum etmişler, o da jki
sini de vurmuş. Biri ölmüş, diğeri ağır 
yaralanmış, profesörlerden biri: 

- Peki oğlum, dedi. Bundan sonra in
san akıllanmaz ~? .. 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 sözünii 

yürüttü: 
- Talihsizlik, alın yazısı. Hapishanede 

dondurma yapmamıza müsaade ettiler. 
Dondurma yapıyordum. Mahkfunlardan 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

SON POSTA 
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Kapalı tabire 
açık cevap 

- Bay Zakir Aksaya -
Merhum İbrahim Hakkının kabri 

hakkında yaznı14 olduğunuz ik1 mek -
tubu gördüm .. Biri Cumhuriyet gaze -
tesine gelmiş, diğeri de Son Postaya 
yollanmış, ellme geçti.. İkincisi: Nazik 
ve terblyell blr ifade ile yazılmış, cKa
blr.t hakkında öğreticl malı1mat ve -
rllmiş .. bundan dolayı teşekkür ede -
rim .. Fakat Cumhuriyette çıkan ya -
zınızın blr tarafını halledemedim .. 
Anlayamadığım tarafını izah ede ~ 
yim: 

İbrahim Hakkının kabri hakkında 
çıkan yazımın hülAsası şöyle idi: 
aHasankaleden geçerken. İbrahim 
Hakkının oralı olduğunu bildiğimden, 
şehrin kabristanında merhumun kab
rin! aradım.. Şehir dışında olan bu 
kabrin yanında da bir adama tesadüf 
ettim. Etrafta başka kimseler yoktu .. 
Tatil zamanında bir seyahat yapmak 
ve bu vesile ile İranı görmek nlyetile 
yola çıkmıştnn. Tedklka.t ve tetebbüa.t 
için ne zaman ve ne de yorgun kafam 
milsaid olmadığından, tekrar şehre 
dönüp merhumun kabri hakkında 6 -
teden beriden maalesef malfunat top
lamağa da imkan yoktu .. Bu çaresiz -
lik lçlnde rastgeldlğim adama sor -
dum: 

- Buralı mısm? 

- Evet .. 
- Bu mezarlık içinde İbrahim Hak-

kı Lmıinde Evllyaullahtan blr zatın 

kabri yahud türbesi varmış, bakındım· 
göremedim. Acaba nerede biliyor mu
sunuz? .. 

- Vallahi bilmem.. Bu şoseyi yeni 
açtılar. Yol üstüne gelen bazı kabir -
lerl yıktılar. Belki o da onların ara -
sında gitmiştir .. 

İşte o adamla aramızda geçen mu
havere ı. Bu ihtimal karşısında çok 
müteessir oldum .. Dedenize hürmetim, 
slz1nld gibi, bir kan karışıklığından 
ibaret ol:madılt'ı tçln yolculuk esnasın
da beni hayll düşündürdü. İşin esasını 
tahltlk etmeğe de imkan yok .. Yanım
daki defterime bir iki satır not al -

dım. Sonra o iki satın mektub şekline 
korken dedim ki: Bu habere üzüldüm. 
Hasankaley1 idare edenler eğer bu ha
tayı yaptılarsa yazık etmişler .. Çünkü 
mezar demek şu demektir. Onun tür
besi ŞU manadadır. Zannetmem ki bu 
işi yapsınlar. İnşaallah duyduğum 
yanlıştır.• 

Görüyorsunuz ki: Yazımda bir ld
dla yoktur. Şu halde benim suçlu ta
rafım neresi, düşündüm düşündüm 

bulamadım 1 .. 
Gazetenin birinde bir şikayet mek

tubu görürsünüz: Falan ldarenln teş
kilAtından, yahud f1li!.n dairenin be -
ceriksizliğinden derd yanar.. Bu bir 
e:iddla• olduğu halde ik1 gün sonra, a
id olduitu dairenin bir tekzibini yahud 
izahını gazetenin ayni sütununda o -
kuruz .. Ama edeb ve terbiye dalresb
de .. Hiç bir zaman o idare veya dal -
renin müdürü, şlklyet sahibi için ter
biye harici tabirler kullanmaz ... Hik -
meti hüda: Şarka aid çıkan yazıları
mın bazılanna dair ne kadar mektub 
aldım, yahud gazetelerde cevablar o -
kudumsa, eıtserlsl Izahat veyahud bir 
cevabdan ziyade: Tecavüz... Sebeb? .. Ben söyllyeyim mi?. Buna görgü ve 
terbiye noksanı derler .. Buna, aşiret 
ve çetecllik terbiyesinin bugünkü me
deni hayata adaptesi derler .. Küfret -
mek kolaydır .. bele alay etmek, işin 

gülünç cihetlnl bulmak, bu biraz da 
benim mesleğıınin çerçevesi içine gi
rer •. Bu yolda yazı yazmağa kalksam, 
herhalde daha Jyllerlni bulur buluş -
turur önlerine korum .. Fakat alzin gi
bi, blr şehrin be!ediye reisliğini yap -
mış, sonra da dbrahim llakkı• gibi 

bir zatın kanını damarlarında taşı -
dı~nı iddia etmiş bir insanın kale -
nünden böyle hoppa tabirler, basma 
kalıp espiriler çıkacağını hiç zannet -
mem .. 

Beni bu satırları yazmağa sevke -
den şey nedir blllyor musunuz? 
aCumhurlyet• de çıkan yazınızda 
hakkımda kullandığınız ckomik» tabi
ridir .. bunu eğer aslındaki mft.ne.sın -
da kullandınızsa t*kkürler ede -
rim.. yoksa, bazı şarklı nüktedanın 
sarfettiği egülünÇ• bir şı;_,kllde ise, izah 
buyurmanızı rica ve bu vesile ile, cgü
lünç• ün ne demek olduğunu gön -
derdlğlntz resimlerle anıatmağa ça -
lışmama müsaade buyurmanızı rica 
ederim efendim~ .p:> 

Vasfi R. Zobu 

Sayfa 1 

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

çok geniş bir caddeye girdik 
Merent denilen şirin ve oldukça mamur 

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

Tebriz, Tahrandan sonra İranın en bü
yük şehridir .. ticaret bakımından da, garb 
eyaletlerinin başında gelir... Bugttnkü 
bu yüksek mevkiini, pek eski zamanlar-
danberi muhafaza eden Tebrizin başına 
gelmedik• iş kalmamıştır .. tarihteı 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 insanl!lr; köşklerinde, sarayların
da yan gelip ahkam etmeğe hazırlanırken 
yeni bir istila ordusunun ateşi altında 

kalmış. Bir yığıntı haline gelen Tebrfz, 
bu gelen devletin de en büyük şehri ol-

mağa namzed bulund'Uğundan: yıkılan lran yollarında 
binaların, yer yer, tekrar yükseldiği gö-
rülmüştür. Mütemadiyen dul kalan, her hakkak başkonsolosu.muzun lutüfklr de
kocaya varışında süslenip teller takan laletine ihtiyacı vardır .. 
kadınlar gibi, Tebriz de, ölen devletten 
sonra mateme, gelen kuvvetten sonra da 
saadete kavuşarak bugüne kadar yaşamış 
bir şehirdir .. Tebrizin en şerefli zamanı 
öyle zannediyorum ki, cHülagu Han:. ın 
cİlhaniye» devletini kurduğu ve Tebrizi 

de bu devlete merkez yaptığı sıralarda 
olsa gerek.. cAbaka Han> zamanındaki 
maarifin terakkisi meşhurdur .. fen ve ki
tabette c: Veziriazam Şemseddin., musi

kide cAbdülmümin• gibi dihfler yetişti
ği gibi, felsefe ve felekiyatta, hat san'atın 
da da en ilerde varlıklar gösterilmişti.. 

cEmir Çoban. dan sonra inkıraza uğra-
yan cİlhaniye• devleti yıkılınca, Tebriz, 
tarihte gene ehemmiyetini kaybetmemiş. 
İsyanların, harblerin meydanı olmuş, Os-

manlı devletinin muhasımı olan Şah İs
mail bile planlarını burada hazırlamıştır .. 
Umumi harbin sonlarına kadar Ot:;manlı 
İmparatorluğu askerlerinin gezip dolaştı
ğı bu şehir şimdi cAla Hazreti Şehinşa
hın. kurduğu, genç İran devletinin idare
sinde refaha ve saadete doğru geniş a
dımlarla ilerliyen, mamur bir ticaret 
şehri olmağa çalışıyor. 

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

* Bizim şoför,ler sevinç içinde.. durup 

* İstanbulda gazino ve bar gibi müesse-
seler işletmiş, sonra Tebrize gelip yerleş
miş bir İranlının, <Cihannüma.. isimli bü
yük oteline yerleştim.. bizim paramızın 
çok kıymetli oluşundan, her şey, öyle be
davaya mal oluyor ki .. lokantalar, mağa
zalar gibi oteller de ucuz .. bu kaldığım 
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 .. 

Hülasa: 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 yorgunluklarımı çıkar
dım .. 

Vasfi R. Zobu. 

····························································-
iktısad Vekilinin 

fedkikleri 
Dün şehrimize gelmiş bulunan İktı 

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

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
şubesi faaliyete geçti 

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

D . b' · b akı •teki ·· 'd li a·neleleri hemen hemen ikmal edilmiş 
ıye, ırı ır p o mu3 e yor.. . . . ~ . • 

G · . bi d k . . vazıyettedır. Ofıs, bugdaylarımızın tı· 
enış r mey an, ço gemş bır cadde- . . 

ye girdik.. sokakların iki tarafındaki pının ıslahı işine ehemmiyet verecek, 

cark> !ardan akan sular ve su kenarları
na dikilmiş ağaçlarla süslenmi'l şehrin 

bu suretle dış piyasalarda iyi alıcılar 
bulunacaktır. 

hemen hemen bütün binalan topraktan... Buğday alım fiatlarını tayin etmek 
Taş, çimento ve kiremidli binalar, bura- üzere g~nlerde şehrimize gelmiş o
da görülen ebniyelerden değildir.. halk, lan Alman hey'etinin ikinci reisi ya -
ctaş. dan binaya o kadar alışık değildir kmda tekrar gelecek ve Ziraat Ban -
ki, bir irad sahibinin yaptırdığı kargir kasUc ~aşladı.ğı temasları, Ofisde inki
iki üç dükkanın bulunduğu semte cTaş şaf ettırecektır. 
mağazalar• ismi verilmiştir ... Bizim kon- Diğer taraftan mübayaa merkezle -
solosluk da bu cTaş mağazalar. mahalle- rine hareket etmiş olan ekibler, derhal 
sindedu· .. 

faaliyete geçerek, devir muamelelerini 
İlk defa gördüğüm bu yabancı şehirde, bir an evvel bitirmeğe çalışmaktadır -

ilk işim, kendimi konsolosluk binasına a- ı ar. 
tıp, başkonsolos Bay Ragıb'a iltica etmek 
oldu .. emsalsiz bir misafirperver olan 
Bay Ragıbı, bütün Tebriz yCllcularına 
tavsiye ederim .. 

Onun nE'zaket ve iyi kalbini suiistimnl 
etmeden, her türlü müşküllerini hallet
miş olurlar .. Tebrizden Tahrana gitmek 
için otomobil bulmak.. otomobilin şoför 
yanındaki rahat yerini temin etmek, şeh
rin gezilecek ve görülecek yerlerim s5lik 
almak; öyle kolay işlerden olmadığın

dan, Tebrize gidecek her yolcunun mu-

Bu hafta tifttk piyasası 
h~.reketsiz geçti 
• 

Son bir hafta içinde tiftik piyasa -
larımızda ehemmiyetli bir hareket ol -
mamıştır .Almanyadan gelmesi muh -
temel olan sipariş ve teklifler de, he -

nüz gelmeğe başlamamıştır. Sovvet -
ler de şimdilik beklemeği tercihw et -
mekte, İngilizler is~ fiat soruşturm::ık
tadırlar. Son bir hafta içinde kayda de -
ğer bir tiftik satışı vuku bulmamıştır. 
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•• 
Orgii mevsimindeyiz 

Örgü kazak kadınlar arasında olduğu kadar erkekler 
arasın·da da -taammüm etmiştir. 

Yalnız kendiniz için değil kocanız için de örünüz 
... 

: .. , .. 

Saçın rengini koyulaşbr
mayan briyantin 

Saça sürülen her yağlı madde, onun 
rengini koyulaştırır. Halbuki birçok ka
dınlar için briyantin kullanmak bir za
ruret halindedir. Saçın rengini (briyan
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, saç rengini bozmıyan yegane 
yağdır. 

* Kolay kaş almanın ~esi 
Tüylerin diplerine bol vazelin sürmeli. 

Biraz beklemeli. Va.telin deriye iyice i§· 
leyince kaşları almıya başlamalı. Terci
han ucu yuvarlak bir cımbız kullanmalı. 
Maamafih bu, biraz da alışıklık mes~le&i
dir. Sivri veya düz bir c'ımbıza çoktan a .. 
lı§mış bulunuyorsanız deği§tirmey~ mec
bur değilsiniz. 

* .. 

Eyliıl 11 

Zarif bir 
kadın mı sınız ? 

Hakkınızda yanlış hüküm 
vermemelerini istiyorsanız 

aşagıdaki hareketleri 
yapmayınız 

Göz kapaklarınıza sürdüğ{!nüz boyanın y; k ,;.. ___ ,_ Bir d fa h . eme v~ OA.wıuı.A... e azma 
bir çizgi halinde görünmesini menetme- fevkallde zararlıdır. Bundan başka, °"' · 
nin yegane çaresi: • 

B dık- t dr 1 akh B kumak için boş valdtlerl olmıyanlarm 
oyan an sonra pu a anm r. u lnız b 1 dr b .. tü ü hafif H ya aşma yapma arı ne ise ne ama, 

pdud a oybanınlli ulms n ce slarar. u- yanlarında ba§kası varken hiç de iyi bJr 
u unun e o a;;a mani o ur. tesir yapmaz. 

Rujunuzun çarçabuk çıkmaması ve 
- dağılmaması elinizdedir 
Dudaklarınızı boyamadan önce pudra

lanınız. Sonra ruj Slirününüz. Yüzünüze 
sürdüğünüz pudradan dudaklarınızın üs
tünde hafif bir tabaka hasıl olmU§tur. Bu, 
boyayı tesbite yarar. Fazla olarak du-

örga. modasının gerçekten pek ıtrln, pek ıık bir hal aldığını ı Size bugilnk:ı modelimizi §ıklık esaslarına uyıuı bir örgü o- daklarınızı bir de tüdbendle hafifce 11-
anlamak ıçin şu gı1zel avcı biçimi ceketi görmek k1fi değil mi? larak veriyoruz. Biçimi son derece kullanıjlı ve giyilecell !erseniz geri kalan ruj kolay kolay 9lk· 
Onda bu senenın her hususiyeti var: Boyu, kalçaları saracak mevsime son derece uygundur. Örgüsü tam bir erkek giyece- maz ve yayılmaz. 
kadar uzun, yakası, tayyör yakası gibi ve ufacık, kolları, arka- jine yakıaacak derecede sadedir, düzdür. Ve gene erkeklere 
11, göğsü hemen dümdüz, iki iri cebi en büyük süsünU. te~kil pek uyacak 'ekilde tamamlle spor tarzıdır. Bununla beraber 
ediyor. Bütün bunlar bu sene modasının getirdiği güzellikler değişikliği de yok değil. Yakası, erkek kazaklarında giındiye 
değil de nedir? kadar hemen hiç rastlanmıyan biçimde: Yuvarlak, kapalı, sol 

* Ellerinizin beınJ>eyaz olııaumı 

isteneniz hergün ıu Ula 
siirtinilz 

Örgü olarak 'yalnız düz ve lhtik örgüler kullanı1mı§. Şık omuza konulan bir fermetürle açılıp kapanıyor. Bu ıekil, Huile d'amandes douces 100 p. 
13 p. bir örgü ceket için en iyisi de budur. G<ize çarpan bir kumaı düğmeye nazaran daha kullanışlı, açık yakaya nazaran daha Miel blanc 

gibi karmakarışık bir örgü., biçimin zarafeti kaybolur. Bina- ısıtıcı, binaenaleyh soğuk mevsimlere daha uygundur. Şimdl
enaleyh mümkün ol<fuğu kadar düz ve düze yakın örgüleri den sonra örülecek bir kazak da zaten sıcak hava içfn hazır-

Jus de citron 
Alcol de lavande 
Essance de 'bergamote 

IO gr. Bqmız ağrıyor. Bir yandan ilaca koşar
~O gr. ken btr yandan yüzünüzü ekşitip, alnı· 

b y k klık !anacak öeğildir. 
e~enme §ı namına yapılacak en muvafık hareket olur. Örgüsü: Baotanbaşa lbtiktir. Kol ağı:ıları, yaka ve etek ke-

~(1) damla nızı tutmayınız. Sık sık iliç almak fena~ 

Llstik örgü bir ters - bir yfu: yapılmıştır. Arka yaka, kol bi- narı için (iki ters - iki yüz) ince bir lastik, diğer taraflar için 
lezikleri ve cebler bu örgüdendir. Bel yerinde de ay_ni örgü- (6 ters. 6 yüz) geniş bir lA.stik kullanıimııtır. Bu örgü çizgili 
den (3) santim kadar örülınüıtür. Bu losım, ceketi tıpkı sen- tesiri verdiği için hem büstü uzun gösterir, hem de örgüyü bu 
türlüymüş gıbi gösteriyor. Ve bele incelik veriyor. Bu da ho§ senenin erkek kurnaşlan modasına benzetir. Bu cihetten de 

* KatJanmzm mamasmı lstlyo1ADU1 
ıu pomaddau. her alqam stlritnUm 

:Huile de ricln - 10 p. 
Rhum . U f1· 

bir değifiklik değil mi? sevilmeye il yıktır. 

• 

Yeni rob 
·Modelleri 

Sağda: 

Mevsimlik elbisenizi çizgili kumaştan 
yapacaksanız bu modelden istifade ede-
bilirsiniz. Düz kumaşta basit v& pek düz 
görünecek olan bu biçim, yolları verevi
ne konulan çizgili bir kumaştıı değişik ve 
hoş bir hal alır. 

Solda: 

I~ 
Sıhhatte bir çocuk doğduğu 
günden iki yaıına gelinceye 

kadar neler yapar ? 
Her anne çocuğunu büyütürken muh .. 

telif devirlerde muhtelif endişeler geçi
rir. <Acaba çocuğum neden hill yürü
medi?>, <Neden bili konuşmuyor?:., cNe
den oturamıyor?,. 

Bütün bu düşünceler hazan haklı ol
makla beraber ekseriyetle, sıhhatte bir 
çocuğun geçireceği istihalelerin muayyen 
zamanlarım bilmemekten ileri gelen 
yersiz birer telaştır. 

Normal surette büyüyen çocuk ancak 
altı ayında kendi kendine oturabilir. Et
rafındaki §eylerle allkası da o zaman 

başlar. Minimini ayaklarının pembe, kü
çük parmaklarını keşfettiği ve onlarla bi
rer oyuncak gibi oynamıya başladığı de
vir, bu devirdir. 

On aylık olunca ayakta durabilir ve ilk 
hecelerini telaffuza başlar. 

Bir yaşına basınca tutuna tutuna yü

rümeye başlar. Bardağını kendi tutabi
lir. 

Ammoniaque 1 p. 

Birbirine benzeyen bu modeller 
birbirine benzemigen tipler iç.indir 
Soldaki genç bir ~ 

kadına uyar. Çünkü: • rJ 
Yakasımn açıklı'ğ~ l"" ,-1 
dolgun, fakat narin · ~ I 
bir dekoltede güzel 
görünür. Ön çizgileri 
bu genç vücudü genç 
kızlığının inceliğine 

yaklaştırır. Drapesi 
ile iğnesi de, ona 
genç kadınlığına ya
raşan sade birer s'Js 

olur. 
Ortadaki genç biıı 

kız içindir. Çünkü bu 
kapalı yaka ancak 
pek narin bir boyuna 
yaraşır. Bu genig 
kravat henüz tama· 
tnile inkişaf etmemiş 
bir göğsü doldurur. 
Belin a§ağısındaki 

yuvarlak kesikler za
yıf kalçaları yuvar
laklaştırır. Korsaja 
bolero biçimi veren 
çizgiler göğsü teba• 
rüz ettirir. Belin in· 
celiğini meydana çı

karır. Bütün bunları 
daha serpilme devrinde olan oir gen9 kız drape bunda daha barizdir. Çünkü giye
vücudünde bulabilir ve yalnız ona uy- cek kadın daha yaşlıdır, daha çok süsle-

dır, bu muhakkak. Fazla olarak asık yü. 

zllnüziln karşmızdakinde yapacajı tesirl 
dilfO.nünU..Z. 

Neyi nereye koyduğunu unutan birçoli 
kadınlarıı hatırlamak için ilk yaptıkları 
jest parmakhrını ağızlarına koymak o
lur. Bu zavaı ... :ırmağı ısırmanın insana 
ne faydası var! Ustelik h.1;. ... t! hoşa git· 
miyecek oır tavır takınmış olursunuz. 

İkinci yılında oyuncağa karşı alakası 
uyanır. Kitab karıştırabilir. Kalemle eğri 
büğrü şeyler çizebilir. Üç mik'abı üst'.iste 

İki kumaşı karıştırarak yapılan elbise-
lerin şu model kadar pratik ve güzeli az koyarak ev yapmayı düşünür. 

durabolirsiniz. nebillr. Bolerosu tam bir bolero gibidir. Dişlerin arasına bir şey sıkıştı. Rahat-

bulunur. Çiçekli kumaştan bir korsaj, düz İşte, anneler ekseriyetle normal büyü
kumaştan, önü korsaja kadar çıkan bir yen bir çocuk için tabii olan bu devreleri 
etek, bir de korsajın parçasından sentür. bilmemek yüzünden telAşa düşerler. 

Sağdakine gelince: Aşağı yukarı ayni Bu da onun göğsünün taşkın şipnanlığını sız oluyorsunuz. Bu, dayanılmaz bir ıztı
tarz olmakla beraber ufak tefek farklar gizler. Ucu yandan sarkan uzun sentür.i rab değildir. Biraz sabrediniz. Sofra ba
bu elbiseyi dolgun ve olgun bir vücude hem boyunu uzatır, hem de modele daha ~da diş karıştırmak hiç de nazile bir hal 
uyacak hale koJliiDlUjtul'. Birincldil:l olgun bir kadın tarzı verir. "' a ıl az 

_.:.:.;.;;;.;;_;_;;.;;,;;;~------~~~·~~""""---------------~---------------------~ 
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Asker gözile on altı yıl Önce Bursaya ilk g_iren . 
b .. l ld ? kahramanları dınleyın 

u gun ne er o u e «Bir gece telörırüleri kaere: J:,,,.::,n aığınJığı tahkimata giriyo. 
ru~ Attığımız lıavai lifelı.lerle heJJainin bitab uyuduklarını görüyoruz. 

( 30 Agv ustos) - ( 17 EyluA 1 ) tarı·hıerı· Fakat içlerinden bir lıagı uyanıyor. Bir anda etralta: «Baııldıkl» 
leryadı lıopuyor. Dlif111an aılı.erl•ri •aia aola lıoflrlaia, çırpınmağa, 

birbirlerini ölditrmeie baılıyorlar •.• n 

arasındaki vakayie toplu bir bakış 

düşman sol cenahüu 
teşkil eden 3 fırkalı 
üçüncü kolordusu Es
kişehir civarında ve 
11 inci fırkası da Ye--
nişehir civarında idi. ve topçu ateşine rağ-
Düşmanın bu kuvvet- Bıırsanın kıırtu.luşımdcı .- §ehre tık giren süvari birinci mülazimi Ril§Üi men kıtaatımız bila -
Jeri karşısında ordu· ve arkadaşlan tevakkuf ilerledi. Bi· 
muzun sağ cenahını teşkil etmek üzere ı temin edilmişti. Fakat ric'ate mani olu- ı rinci tel örgU mevaniini ceS"1rane aştı
Geyve civarında Kocaeli grupu, Sivrihi- nanıamış, düşmanın üçüncü kolordusu 1ar ve birinci hat mevzilerini zaptettiler. 
sar garbında da ilçibıcil k olordu kıtaatı Eskişehirden savuşmuş, kolordu ancak İ- Samanlıdağda Dimboz m.ıntakasında da 
var idi. nönünde düşman dümdarlarına yetişebil- muhtelif mahallerde tahkimatına girildi. 
Harekatı taarru.ziyenin b~ladığı 2a- m.işti. Bu dümdarlar kıtaatımızın taarru- Ve birkaç tepe zabtedildi. Karanlık bas

man düşmanın bu üçüncll kolordusunu zile tazyik edile edile (Karaköy • Pazar- masına rağmen geceleyin dahi fiddetli a
yerinde tesbit ederek asıl meydan muha- cık - Bursa) istikametinde sürülmüştü. teş muharebesine devam edildi. Böylece 
rebesinin cereyan edeceği Afyon ciıva- Kolordu İnegöle geldiği zaman düş- düşmanın bu hattın kuvvetli tahkimatın
rmda orduyu aslisine iltihakını menet- man da senelerdenberi tahkim ettiği Gem dan istifade ederek bir müddet olsun za
mek vı Eskişehb: civannda kalması ha- lik şimalinde (SamaJl}ıdağ • Dimboz • Ka- man kazanmak emelleri sarsılmış oldu. 
linde ve arkasına düpnek ttzere üçüncü zancı) hattına girmiş ve bu hatta bir 9 eylftl günü düşman muhtelif mahaller
kolordu birinci piyade müretteb süvari müddet olsun kendilerini alacak gemile- de zayıf mukabil teşebbüste bulunmak 
fırkasile {Döker_ Altınla§ _ Kütahya) il- rinin Mudanyaya vüruduna kadar tevak- istediyse de bunun isteksiz olduğu gö
ıerinden İnönüne hareket etmişti. kuf etmeğe karar vermiş göründü. rünüyordu. Bunlar da tabit sür'atle tarde-

29 30 ağustosta Afyon garbı şimalisin- Düşmanın hu hatta tutunmasını serbest dildi. 
de c~reyan eden büyft.k meydan muhare- bırakmak, onun kolayca ve rahatca bütün Keşiş dağı (bugiln.kü ismile Uludağ) e
besine düşmanın Eskişehir civarındaki malzemeler":i, vesaitini ve kıtaatını . ka- teklerinden düşmanın ya~ gerilerine sü-
üçüncü kolordusunun iltihak etmemesi çırmasına musaade etmek olacaktı. Bına- (Devamı 13 ncu sayfada) 

Bursa halkının kahramanlıkları 
• Bursanın, düşman işgali altında bu-1 

lunduğu müddet zarbnda ;ehil' halkın
dan en büyifk vata.nl hizmeti yapanlar
dan biri de mahallebici Mustafa dayıdır. 

Mustafa dayı hatıralarını şöyle anla
tıyor: 

- Mücadele günlerinde milli orduya 
mensub birçok insan ve iş benim elim
den geçerdi. Parolamız vardı: cSema:t. 

Orduya cebhane taşırdım. Kolayını 
bulmuştum. Benim *ğin semerini tadH 
ettirdim. İçerisine güzelce cebhaneyi ıs
til eder, üzerine otu basardım. Tıkır, tı
kır giderdik. 
Karım da elimize geçirdiğimiz kumaş

ları iyice vücudüne sarar, b~n cebhane 
götürürken o da kumaşları orduya ulaş
tırırdı. Bazan gelen mektublan yerlerine 
o 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, uı-ganları semere bağlar, Uludağ
da Karabelende miill ordu adamlarile 
buluşurduk. 

* Bursanın Dağdibi köyünden 70 yaşın-
da İbrahim oğlu Ahmed Karakuş anla
tıyor : 

- Bursa havalisine düşman girdiği 
günden itibaren ben de işe başladım. İs
tihbaratçıların tqpladığı havadis bana 

• 
Mu.staja da.yı ile karısı. 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, gideceji 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 oldu. 
Bu yüzden de bir gün koştura koştura 

1 
iki yüz liralık atımı çatlattım. 

Bir gün de üzerimde çok kıymetli ve 

1 mühim Uğıdlar olduğu halde düşm'.111 
1 eline geçtim. Fakat Allahm yardımile 

1 
bir tek kağıdı düşmana teslim etmeden, 
bir tek sözlük ifade vermek fırsatını ka-

1 

zandırmadan dört süngülü arasından 
kaçtım, kAğıdları yerine teslim ettim ... 

İhtiyar Karakuf bu vak'a üzerinde hiç 
durmuyor. Fakat hakikatte bu firar hA
disesi çok 1ayanı dikkattir. 

Dört süngülü ortasından yay gib} öyle 
fırlamı~ ki, düşman neferleri bile neye 
uğradıklarını anlıyamamışlar. Onlarken
dilerine gellnciye kadar Karakuş gözden 

1 
kayboluvermiş. Arkasından patlıyan si
lAhlar boşa gitmiş, Karakuş uçmuş. 

I 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 olına
dığmı zaman eve gele,!l kAğıdları, alır, 

beni dere, tepe arar bulurdu. 
Bir gün de 150 kişilik bizim akıncılar 

gelmişti. Bunları saklamıştım, bir müd
det öyle icab etmişti. Üç gü.)l Fadime on
lara yemek pişirdi. Yedirip içirdi. 

Süva.ri miil4zimi Ce141, neferi Mehm.edcikle 

Bursaya ilk giren süvari alayına men
sub ihtiyat süvari mülbiınl Bay Celll 
anlatıy01': 

- Şu vak'ayı hiç unutmam: Taarruza 
geçip te düşmanı, İnegölden (Kazancı) 

bayırına attığımız günün gecesi idi. Alı4 
nan keşif kolu raporlarından, halkın ifa .. 
delerinden, düşmanın Kazancı bayırında 
tutunamadılı anlaşılıyordu. Saat 21 e 

(Devamı 13 iıncü. sayfamızda) 

Bursanm daQ yollarmda düşman 
avlıyan bir akmcmm hikayesi 

" Bir gün Doma köyünde Boınakdere 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 l§e 

başladım. Birçok cebhelerde, ~tatürkün 1 
muhafız kıt'asında bulundum. Nihayet 
izin alarak cebheye gitmek istedim. Ü- ı 
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, 

perakendelerlni 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 sarfedinciye 
kadar çarpıştık. Nihayet Haydarla bera
ber esir oldum. EvvelA bizi keseceklerdi. 
Soma vazgeçtiler. Düşman ordusuna tes
lim ettiler. Kütahya mahpushanesine 
sevkedildik. DJvantharbe sevkedildik. 
Hiçbjir şey saklamadım:' 

- Üçüncü süvari fırkasındanız. Kazan
larınıza zehir dökmek için geldllt. 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 binasınm 

temizliği için angaryeci lazım oldu. Ben 
gönüllü·· olarak talib oldum. Bana neza
ret etmekte olan süngülü düşman aske
rini baklıyarak pencereden atladığım gi-

i.ı çıı.ncü ailvari fırkası akıncı efradmdatı 
Ali Hakbilir 

bi saVU§tum. Beş gün, dağ taş koştum. 
İki kuru peksimedle beş gün kendimi i· 
dare ettim. Nihayet Uludağda DumbaY, 
çukuru rnevkiinde akıncılara iltihak et• 
üm. Beni yakalamak için gene Cidagoyu 
saldıklarını öğrendim. Pusu kurdum. cı .. 
dngoyu yakalıyarak cezasını elimh: ver .. 
elim. 

Yiğit Ali Bursaya girişini de şöyle an. 
latıyor 

- Dağdan gördük ki bizim ordu cAlt~ 

su:. boğazından ilerliyor . Toplarımızın 

gümbürtüsü bize düşman mevcudiyetini 
unutturmuştu. Hemen Bursa üzerine in~ 
dik. Mukassem köprüsüne dinamit koy .. 
makta olan düşman müfrezesini iş üzerin 
de yakaladık, ikisini ele geçirdik. Dinami' 

(Devamı 13 üncü sayfamızda) 
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ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plft.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Kadıköy Halkevi Koral hey' eti 
Huliisi Öktem idaresinde. 
AKŞAM :oJEŞRİYATI: 

Harh meydanındaki ölüler 
18.30: Dans musiki.si (Plak>. 19: Türk mu

sikisi (Plak). 19.30: Dans musikisi (PlAk). 
20: Snat Ayarı: Grenvlç rasadhaneıdnden 

naklen. Müzatter Güler H arkadaşları tara
fından Türk nıuslkJısl ve halk şarkıları. 20.40: 

Bessieres'le Davoust'un müdhiş hü- AJans haberleri. 20.f7: ömer Rm. Doğrul ta-
~~~~~~~---~---~~~~~~ __ ..,_,... 

cwnıarma, Beningsen 80 bin askeri ile rafından arabca aöylev. 21: Saat Ayarı. Or-
aııcok 12 saat karşı koyabildi ve niha· kestra. 21.30: Suad Gün ve arkadaşları ta.ro.-

lından Türk musikisi ve halk farkllan. 22. 
yet akşamın sekizinde Fransız hatların- 10: Hava raporu. 22.13: Keman konseri: Llko 
da vakılan meş'alelerin aydınlığında Aına.r, piya.noda Sabo. 22.50 Son haberler 
Ru.:;ların ric'ata başladık.lan gözüktü. ve ertesi günün proğramı. 23: Saat Ayarı.. 

Ölülerle baştan başa kaplı koca mey- * 
dar •, yağan kar, çoktan örtmüştü... 12 Eylül 1938 Puartesl 

Napolyonun emri üzerine Lehistanm ööLE NEŞRİYATI: 
biı ~ok kiliselerinde cTe Deuın>lar 12.30: Pllkla Türk musikisi. 12:50: hava-
ok'.l!'"ıdu ama hiç kimse neş'eli değildi. dls.13.05: Plikla Türk mu.sildsi. 13.30: Mub-

v d · · "f d · teli! plAk ne~rlyatı. Resmi tebliglerin itima vencı ı a esı- AKŞAM NEŞRİYATI: 
ne rağmen mesele bitmemiş, gene de lS.30: Dans m1Wkisi (Pl!k>. 19: Konfe-
harbi sona erdirebilecek kat't ve nihai rans: Fatih Halkevi namına, Dr. Suad isma-
zafer elde edilememişti. il Gürkan (Diş etlerinin dişler üzerindeki e-

Bundan sonra kış karargahlarını kur- hemmiyeti). 19.30: Dans muslkisl CPlAk). 19. 
mak, orduların boşluklarını doldurmak 55: Borsa haberleri. 20: Saat lyan: Grenviç 

rasadhanesinden naklen. Hamiyet Yüceses 
ve alınacak yeni tedbirleri geciktirme- ve arkadaşları tarafından Tütk muslk:lsl ve 
mc1• lazım geliyordu. halk prkıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: 

Mad Valevskaya, bu sefer haber, Önıer Rıza Doğrul tuabndan arabca ll>ylev. 
mektubla yollanmadı. Düro bizzat 21: Saat Ayan. Orkestra.. 21.30: Fasıl saz he-

yeti: İbrahim Uygun ve arltadqlan tarafın-
ı?eldi. Harbe tekrar başlanıncaya ka - 9'..-''ttallın ~ dan. 22.10: Hava raporu. 22.U: .ua.ı.K 
dar Finkenştayn'a yerleşen imparator muslkl heyeti: Fahri ve arkadaşları tarafın-
sevdiği kadını yanına çağırtıyordu. :ian.. 12.SO: son haberler ve ertesi günün prog 
Kederli, sinirli ve biraz da hastaydı. ramı. 23: Saat lyan. 

dlarl Yal~ ftlmblcleıı:> * cOnsuz yapamam!• diyordu. 
Mabeyn rnüşürü hakikati yalancı Ncıpo~ Ruıyanın karlı bozkırlanndcı u EJlüf 1938 Salı 

renklere boyamasını bilmiyor, vaziye- öfkesiz bir halde buldu. Vatanını kim - Duracak, muhakkak: duracak! eli- ooLB NEŞRİYATI: 
ti dosdoğru söylüyordu. Onun indince bilir ne kadar seven bu ihtiyar, necib ye atıldı. 12.30: Pliikla Türk m-mikisL 12.50: Hava-
E~·ıo harbi bir muzaff.eriyet sayıla - ruhlu adam, çok asil, kibar bir eda ile Kont başını salladı: dis.13.05: PWda Türk musik1si. ıuo: Muh-

J telif pli.k neşriyatı. 
mazdı. ona şunları söyledi: - Hükümdarlara güvenilmez. Ama AltŞAM NEŞRİYATI: 

Baharda, üzerine yeniden mechul - Anlattıkların bana çok ıztırab şayed dediğim gibi, sözünde durursa, 18.30: Dans musikisi <Plik). 19: Konfe-
ku·.rvetleri saldırtmak üzere hazırlan- verdi, Mari. Seni biliyorum. Adi birse- ve ben de ölmeden Lehistanı birleş- ı-s.n.cı: Şişli Ha.lkevi namına, Dr. Fehmi Ay-

dık!ar1 o içine girilmez koca ~usyanın beb yüzünden böyle bir hareketi ya- miş, is~k~alini el~~ etıı:iş ~~'ud bir !'-'ii.1~~~ ~~~;!~~~~~r~~ ::~~= ka;-sısında, asıl kendi temelınden bu pamıyacagına· da irı!lnruorum Belki haldP. gorursem, böyle bır gunun bana var:: Grenviç rasadhaneslnden naklen. Su-
kadar uzaklarda kalan Napolyon, öm - b .. ~.. 1 b"t nl d~ . d ne pahasına mal olduğunu unutmıya ıan ve arkadaşları tarafından Türk muslkl
rünrle ilk defa olarak endişe duyuyor- u un ° an 

1 
e er e nım e suçum çalışının. Seni tutmağı, yanımda alı- .<d ve halk şarkıları. 20.40: Ajans haberleri. 

du... var. Çok gençtin. Seni almamalı idim kaymağı ne isterim, ne de bu elimden 20.47: Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca 
Düro bunları söylerken, Mari de kal- beP.. Sonra da ne kadar yalnız kaldın. g:elir. 'Bundan sonra artık ayn yaşarız. ~ö?le~. 21 Saat A.yarı. Orkestra. 21.3~.: Cemal 

· · • d · d·ı Amn mazeretin ne olursa olsun ismimi- B , d k 1 k b · . - b.l ·· 1 Kamı! ve arkadaşları tarafından Turk mu-
bınm çarpıntısın an, ı:'1paratorun ı e- t.r:. a ama , enım ıçın ı e .guç :- siki.si ve halk şarkıları. 21.10: Hava raponı. 
ğinc karşı koyamıyacagını hemen anla- zi le:kelemiş sayı1ırsm. Belki ço'k son- şecegındcn, yakında Romaya gıtmege 22.ıs: Opera ve operet parçaları CPlakL 22. 

dı. ra, eğer imparator sözünde durursa... karar verdim. 50: son haberler ve erte.si günün programı. 
Muzaffer olsaydı belki reddedebilir- Mari: (Arkası var) 23: Saat A.yarı. 

* di, çünkü böylece Varşovadan çıkıp 
gitmek ,evini barkını büsbütün bırak
mak, şerefine sürdüğü lekeyi tamamen 
3~· ğa vurmak demekti. 

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

Derhal kararını verdi ve Düroya, er
tesi sabah beraber gitmek üzere hazır 
ofac:ığını 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 karışık sevinci 
onun da ruhunu vecde getiriyor ve ko
caı:m l'I nihayet her şeyi itiraf etmekle, 
hatanın kefaret borcunu biraz olsun ö
demiş olacağına seviniyordu. 

Evvela şaşıran, sonra da yeisten ezi
len ihtiyarın önünde her şeyi anlattı, 

sakin bir sesle kendini alçalta alçalta 
söyledi. 

- Beni, kabahati"Qi 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, 
isminizi taşıyan bir insan gözile değil, 
en sefil bir mahluk nazarile bakınız. 
Size karşı, Allaha karşı, kendi şerefi
me karşı günah işi edim... Dinimizin 
emrettiği, namus kaidelerinin dışma 

çıkarak kendimi kirlettim ... İmparator 
beni istedi. Melekler şahidimdir, ne 
gurur hissi, ne de aşk yüzünden ihtiyat 
sızlık ve zaf göstermedim ben. Kendi
mi, iffetimi feda etmekle. memleketimi 
kurtarabileceğimi düşündüm. İşte hep
~ bu kadar. 

Diz çöktü ve hükmü bekledi. 
Kont geniş bir koltukta oturuyordu. 

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

- K:.ılkmız yerden. Beni yalnız bı
rakınız. Sizi çağırtır m .. dedi. 

Mr ti odasına döndü ve bir saat, dua 
ede• ,.k_ bekledi. 

K mtun yanına çağırıldığı vakit, onu 

Mahkumlar arasında birgün M Eylfil 1938 Çarşamba 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: PlB.tla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türle musikisi. 13.30: Muh
tclif plak neşrlyab.. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada.) 

etrafı haraca kesen biri vardı. Dondur
ma yer, para vermez, üstelik kafa tutar
dı. Bir zaman da dondurma satmaktan 
beni menetmeğe karar verdi. Bir gün a
lacaklanmı 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, ehme 
geçen demirle birkaç yerine vurdum. 

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

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

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

On iki senede bunu anlamadıks:ı yazık o-
lur, ölen senelere .. 

Ceza profesörü Tahir Taner sordu: 
- Nasıl, artık akıllandın ya! •. Sokakta 

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

30 seneye ·mahk:Cım İsmail omuzlarını 
kıstı. Yüzünde tevekkül çizgi halinde di
le geldi: 

- Yüzümün diğer tarafını çeviririm. 
Öldürseler ne yapıyorsunuz demem. 

* Adada bir de mahkiım olmıyan mah-
kum var. Mahkfun.iyet müddeti bitmiş. 
Adliye Vekiline bir mektub yazarak in
sanların içine karışmak istemediğim, 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 sürdüğü esbabı mucibe tahminin 
tamamen aksine. İnsan zanneder ki, o 
herkese bakacak yüzüm yok, ben sabık 
bir günahkarını diye dönmekten, insan 
içine karışmaktan çekiniyor. Halbuki me
sele tamamen bunun tersi. Bedbaht in-
şaat ustası bilakis içine karışacağı insan
ların kendisinden utanmıyacakfarını he
sabladığı cihetle dönmek istemiyor. Çün-

kü, an.ası. kardeşi, zevcesi bir olmuşlar, 
bir iftira ile onu damgalatmışlar. Ken
disinin ifadesine göre masumdur. Ana
sına bakmadığı, zevcesinden ayrılmağa 

kalktığı için ona bu oyun oynanmıştır. 
Çalıştığı fabrikada bir müddet evvel ya
ptlan hırsızlık ona isnad edilmiş ve o üç 
seneye mahkfun olmuştur. En yakınla
rından bu darbeyi yiyen bir insanın tek
.rar insanlık içine karışmamak hususun
daki tereddüdünü kendi hesabıma ben 
haklı buldum. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
13.30: Dans muslklsl (Plak). 19: Konfe

rans: Fatih H:al.kevi namına, Ercümend Ek
rem Talu (Komşumuz Roma.nfa). 19.30: 
Dans musikisi (Pllk). 19.55: Borsa haberle
::L 20: saat ayarı: Grenvlç rasadhanesinden 
mı.kle:1. Faide ve arkadaşları tarafından 
Tfuk musikisi ve hal kşarkılan. 20.40: Ajans 
haberleri. 20.47: ömer Rıza Doğrul tarafın
dan nrabca. söylev. 21: Saat Ayan: Şan, Bed
ri.Ye- Tüzün. Stüdyo orkestr88l. refakatile. 21. 
30: Necdet ve arkadaşları tarafından Türk 
mu.~iklsl ve halk şarkıları. 22.10: Hava ra
poru. 22.14: Darüttalim musiki heyeti, Fahri 
ve arkadaşları taratından. 22.50: Son haber
ler ve erte.si günün programı. 23: Saat Aya-

Mahkfunların hepsi -buradaki rahattan1 

hürriyetten 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 vesait meselesi bu işi şimdilik geriye 
bıraktırmaktadır. İlk fırsatta mahkfun-

* J.5 Eylfil 1938 Perşembe 
ÖÔLE NEŞRİYATI: . 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: PHikla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plA.k neşriyatı. 

!arın bu arzulan yerine getirilecektir. 
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 bağlıyız. 
Boş bulundum, beraber bulunduğumuz 

gruptaki mahkWnlara sigara ikram et
tim. 
Almadılar: 

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

mahktiml.ara zaman zaman sigara paket
lerini sundular ama, iltüat eden olmadı. 
Dönüşte bir arkadaş şöyle diyordu: 
- Adamcağızları baştan çıkarmak. ah

liklarını bozmak için yapmadığımız kal
madı ama, muvaffak olamadık. 

Mesela ben kendi hesabıma bana bü
tün gün mihmandarlık eden 454 Mehmed 
Huçna bir tek sigara içiremedim. Hatta 
gece beni kayıkla vapura döndürürken 
bile ... 
Yazımı bitirirken bu muvaffak eser

den dolayı Adliye Vekilimizi tebrik et-
mek isterim. Nu,sret Safa Coşkun 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
ıs 30: Dans musikisi CPIAk). 19.20: Spor 

::nuc:ahabelerl: Eşref Şefik ta.rafından, 19.30: 
San· İnci ve arkadaşları tarafından, 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat lyan: Grenvlç ra
sıı.dh:ınesinden naklen. Belma ve arkadaşla
rı tarafından Türk musildsl ve halk §arkı -
!arı. 20.~: Ajans haberleri, 20,47: Ömer Rı
za Deı~rul tarafından arabca söylev, 21: Saat 
iy:ı?."ı: Orkestra. 21,30: Rifat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıln.rı, 
22,10: Ha va raporu, 22,13: Keman konseri: 
Orhan Borar, piyano refakatile. 22.50: Son 
h:ıberler ve ertesi günün programı, 23· ~aat 
ft.yan. 

* 16 Eylfil 1938 Cama 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

12.30: PlD.k.la Türk musikisi. 12.50: Hava· 
dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh· 
telif plD.k neşrlya.tı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Dans musikisi (PlA.k), 19: Konle -

rıı.ns: Selim Sırn Tarcan, Puşkinden: Taban
ca kurşunu), 19.30: Türk musikisi, (Plft.k), 
19.55: Borsa haberleri, 20: Saat Ayarı: Oren
vıc ra.sadhanesinden naklen, Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
h:ılk şarkıları, 20.40: Ajans haberleri, 20.47: 
örr er Rıza Doğrul tarafından arabca söy -
ıev. 21: Saat Ayan: Orkestra, 21.30: Saz e -
serleri: Tanburt Refik Şemseddin ve arka -
daşları tarafından, 22.10: Hava raporu, 
22.15: Darüttallm musiki hey'ett: Fahri ve 

ark:ıdaşları taratmdan, 22.50: Son haber .. 
ler ve ertesi günün proğramı, 23: Saat ayarı. 

1'1 Eylfil 1938 CUın.artesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plak.la Türk muslkJ.si. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türk musiklsl. 13.SO: :Muh
telit plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans musikisi (PlA.k), 19: Konfe -
•ans: Prof. Salih Murad (Fen mu.sahabele
rO, 19.30: Dans musikisi (Plft.k), 19.55: Borsa 
t.abcrlert, 20: Saat i'lyarı: Grenv~ç rasadha
nesinden naklen. Nezihe Uyar ve arkadaş -
hrı tarafından Türk musiki.si ve halk şar -
kıları, 20.40: Ajans haberleri, 20.47: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından B.l'abca söylev, 21: 
S~t Ayarı: Orkestra, 21.30: Necmeödin Rı
~a ve arkadqları tarafından Türk musiklst 
ve hal.it şarkıları, 22.10: Hava raporu, 22.13: 
J{aradeniz saati: (Halk han.lan temenç& 
!le. 22.50: Son haberler Te ertesi eünün prog
ramı. 23: Saat D.yarı. 

~ 

ANKARA 
11 Eylfil 1938 Pazar 

MLE NEŞRİYATI: 
12.30: Karışık plak neşriyatı, 12.so: PlA.kla 

Türk musikisi ve halk prtııan. 13.15: Ajans 
haberlerL 
ilŞAM NEŞRltATI: 

18.30: Plikla dans muslldsl, 19,15: Türk 
musikisi ve halk prlrılan: <Makbule Çakar), 
20: &at A.yan ve Arabca neşriyat, 20.15: in
~e saz faslı, 21: Edebi konuşma (Belıcet 

Kemal Çağlar), %1.15: Stüdyo salon orw -
trs~. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın•· 

program. 

* 12 Eylill 19!8 Pazarttm 
öl;-LE NEŞRltATI: 
ıuo: Karışık plak neşriyatı. H.50: Pllkla 

I'ılrk musikisl Ye halk p.rkılarL 15.15: A,Jan.s 
haberleri. 
.tJ[Ş&M NEŞBiYATI: 
18.30: Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 

mu~ ve halk şarkıları (Halük Recai), 
20: Saat O.yan ve Arabca neşriyat, ~.15: 

Tfu'k musiki.si ve halk §arbları (Sadi Hoş -
ses, Radife Neydlt.), 21: Şan plAldarı, 21.15: 
.:>til~yo salon orkestrası, 22: Ajans haberleri.) 
22.15: Yarınki program. 

* 13 Eylid 19JI Salt 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
lUO: Kanşık plak neşriyab.. 14.50: PlAkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: AJaıu 
hzberler1. 
AKŞA.'W NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık pl3.k neşriyatı, 19.15: Türk 

muslltlsl ve halk şukıları (IDkmet Rıza) 
20: Saat Ayarı ve Arabca neşrcyat, 20.15: 
Türk musiklsl ve halk şarkıları <Mustafa 
Çağlar ve Müzeyyen Senar), 21: Keman so
lo: Prof. Necdet Atak piyanoda, Prof. Georg 
M:arkovitz, 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22: 
Ajans haberleri -ve hava raporu.. 22..15: Ya • 
rıuki program. 

* H EylUJ 1938 Çarşamba 
ÖGLE NEŞRİYATI; 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Pllkla 

Türk musiki.si ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi, 19.15: Türk 
muslkJsi ve halk şarkıları (Makbule Çatar), 
20: Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları <Muzaffer 
İlkar, Safiye Tokay), 21: Sıhht konuşma:~ 
(Doktor Vefik Vas.'31lf), 21.15: Stüdyo saloa· 
orkestrası, 22: Ajans haberleri ve hava ra
poru, 22.15: Yarınki program. 

* 15 EylUI 1938 Perşembe 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 

14.30: Karışık p!Ak neşriyatı, 14.50: Türk 
musik.lsi ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ba• 
berleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Karışık plAk neşriyatı, 19.15: TUr1ı 
musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin vt 
Semahat), 20: S:ıat ayan ve Arabca neşri · 
yat, 20.15: Radyofonik temsil, Siyah gül 
(~nçler Grupu tarafından), 21: Pllk neş -
rtyatı, 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22: A
j!lns haberleri ve hava raporu, 2.2.15 Yannld 
pro~ram. 

* 
16 Eylw 1938 cama 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
H.30: Karı.şık pl§.k neşriyatı. 14.50: Pllkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
!ıaberleri. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
lS.30: Plak ne.~lyatı, 19.15: Türk musiklBI 

ve halk şarkıları (Hikmet Rıza), 20: But l· 
yarı ve Arabca neşriyat, 20.15: İnce saz, 21: 
Çocuk E.>:ıirgeme Kurumu namına konferans: 
(Dr. Raşlt Q.mıan Olcay), 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası, 22: Ajaııs haberleri, 22.15: 
Yarınki program. 

* l'1 Eylfil 1938 Canıartesl 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
13.30: Karışık plak neşriyatı. 13.50: Plakla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Ajans 
haberleri. 

AKŞAI\f NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla daruı musikisi, 19.15: Tilrk 

musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin), 20: 
Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk 
mustklsl ve halk şarlaları: (l\füzeyyen Şt> -
nar, sa.dl Hoşsesl. 21: Şan plaklan, 21.15: 
Stüdyo salon otkesttnsı, 22: Ajans haberle • 
rı, 22.15: Yarınki program. 



J 

11 Eylul Say& tf 

A vrupada harb havası esiyor " Şehir meclisi izası 
olsanız ne yaparsınız?,, 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
Başvekil, bu sabah tekrar Lord Hali • 

faks, Sir Con Saymon, Samuel Hor ve ha
riciye nezareti daimi katibi Kadogan ile 
umumi vaziyet hakkında istişarelerine 
devam etmiştir. 

Raporlar tedkik edildi 
İki saatten fazla süren bu istişareler 

esnasında, Berlin sefiri Sir Nevi! Hen -
dersonun Ribbentrop ile dünkü mülakatı 
hakkında gör, !erdiği rapor ve diğer si -
yasi merkezlerden gelen raporlar tedkik 

edilmiştir. 

istişareler 
Başvekil Çe;nberlayn bilfıhnre muhale

fet lideri A tliyi ve muhafazakar partisi 
şeflerinden Çürçili kabul etmiştir. 

Hariciye nazırı Lord Halifas ta Ame -
rika büyük elçisi Josef Kenedile görüş -

müştür. 

Bir tebliğ neşredildi 
Öğleden sonra başvekalet tarafından 

bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde İn
gilterenin Almanya nezdinde yeni teşeb
büsatta bulunduğuna ve Berlin sefiri Sir 
Nevil Hendersona yeni talimat gönderi1-
mf~ olduğuna dair gazeteler tarafınd:ın 
verilen haberlerin hakikate uygun olma
dığı tasrih edilmektedir. 

lngiliz sefiri Hitlerle görUşmedi 
Diğer taraftan Sir Nevi! Hendersonun 

Hitler ile görüştüğü hakkındaki haber -
terin de tamamen asılsız olduğu anlaşıl • 
mıştır. Sefir bizzat bu haberleri tekzib 
ederek, kendisinin ne Hitlerle görüştüğü
nü, ne de böyle bir teşebbüste bulundu

ğunu s5ylemiştir. 

lngiltere noktai nazarını 
Almanyaya bildirdi 

Londra 10 (Hususi) - Nümbergde 
bulunan İngiliz sefiri Sir Nevil Hender
sonun hariciye nezaretine gönderdiği Ta
pordan anlaşıldığına göre sefir, Çekoslo
vakya hakkında İngiliz hükumetinin bü
tün düşünce ve temayüllerini sarih bir 
ifade ile Alman hariciye nazırı Fon Rib
bentropa bildirmiştir. 

Sir Nevil Henderson, Ribbentroptan 
maada diğer Alman ricalile de kıymetli 

~ mühim görüşmelerde bulunmuştur. 
ırakat Hitlere müHiki olmamıştır. 

lngiJiz kabinesinde 
Londra 10 - İngiliz kabinesinin son 

müzakerelerinden başlıca dört dominyon 
hükftmeti haberdar edilmiştir. 

İyi malılmat alan mehafilin intıbaına 
göre, ittihaz olunacak tedbirler hakkın
da İngiliz kabinesi azası arasında henüz 
tam bir mütabakat yoktur. 

Plebisit 
Siyasi mehafil, İngiliz matbuatından 

bir kısmının iltizam ettiği pilebisit fik -
rini ulu orta reddetmemektedir. Hatta 
hükumet partisinin nüfuzlu mehafilinde 
Çekoslovakya meselesini halliçin ple -
bisiUn en muvafık şekil olduğu miltalea
sı vardır ve bu fikir gittikçe taraftar ka
zanmaktadır. Bu hususta Sar'da yapıl -
mış olan pilcbisit bir misal olarak göste· 

rilmektedir. 

lngilterenin karan 
Lorrdra 10 (A.A.) - Deyli Meyl gaze

tesinin siyasi muharriri yazıyor: 
İngiltere hükumeti dün gece yarısına 

doğru verdiği bir kararda, eğer Çekos -
lovakya askeri bir taarruza uğrarsa, İn
gilterenin bir kenarda durmıyacağmı 

kat'i ve açık bir lisanla Alman hükQ -
metine bildirmeği kararlaştırmıştır. 

İngiliz büyük elçisi Henderson, hemen 
bugün Hitlere bu hususta ağlebi ihtimal 
bir nota vcrQCektir. 

İngiltere büyük elçisi dün Berline gi _ 
deceği esnada Londradan bir telgraf a -
tarak kendisine Nürnbergde kalması ve 
yeni talimatı beklemesi bildirilmişti. 

Dün akşam başvekalete gelen malıimat 
nihayet Çemberlayni merkezi Avrupa ~ 
da her hangi bir taarruza karşı koymak 
lçin İngilterenin Fransanın yanında yer 
alacağını Almanyaya bildirmeğe sevket
rnlştir. 

Hitler nutkunu söylemeden evvel 
Londra 10 (A.A.) - Bütün İngiliz ga

zeteleri, Hitl<!rin pazartesi günü siyasi 
nutkunu söylemedep evvel İngilterenin 
Çekoslovakya meselesindeki hattı hare -
kctini tamamile öğrenmesi liizını geldiği
lli yazıyorlar. 

Tıpkı Deyli Meyl gibi, Deyli Ekspres 
ve Mançcster Gunrdian gazetel<'ri de !n
gilterenin bugün, yarın Almanyaya bir 

nota vererek, Çekoslovakyaya kar§l as-ı olduğunu isbat ederdi. Fakat bu bareke
kerl bir hareket vuku unda, bunwı ~eti - tiınizin feyizli icraatında ancak bir baş
cesi olarak ortaya çıkacak umumt bır ih- fangıç olmuştur. 
tilaftan İngilterenin hariç kalmasına im- Başarmamız !Azım gelen işler öçUsüz
kan bulunmadığına Hitleri ilma:ı çalışa- dür. Ancak müttehid bir milli varlıkla 
cağını kaydeylemektedir. onları yapmak kabil olur. Bugünkü Al -

F ranıada man milleti mukadderat, hayat ve ölüm 

Paris 10 (Hususi) - Kabine pazartesi birliğini bulmuştur.> 
günü toplanacaktır. Hariciye nazırı Bone Göringin sözleri 
bu sabah İngiltere büyük elçisini kabul Mareşal Göring de Nümberg kongre-
ederek umumi vaziyet hakkında görüş- sinde bir nutuk söyliyerek, Çekoslovak-
müştür. ya meselesine ve Ren mmtakasında ya • 

Amerikanın Taziyeti pılan tahkimat işlerine temas etmiştir. 
Nevyork 10 (A.A.) - Reisicumhur Göring ezcümle demiştir ki: 

Ruzvelt ıdün akşam gazetecileri kabul e - cÖnüne ge~ilmesine imkan olmıyan 
derek, Amerikanın Hitleri durdurmak hadiseler bekliyoruz. Almanyaya şere
için Avrupadnki harekette Avrupa de - !ini ve emniyetini iade etmek için ne lfı
mokrasilerile bağlı bulnup bulunmacl!ğı zım geldiyse yaptık. 
sualine, Amerikayı Hitlere karşı Fransız Bütün entrikalara rağmen Berlin - Ro
ve İngiliz cephesine idhali siyaset ha - ma mihveri her zamandan ziyade sağ
bercilerinin yüzde yüz hatalı bir tefsiri lam bulunuyor. 
olduğu, cevabını vermiştir. İngiltere sulh üzerinde o kadar geve-

zelik yapıyor ki bizzat kendi eski Yahu
di dünyasında sulhu tesis ederse daha iyi 
etmiş olur. 

Askeri hazırhklar 
T..ondra 10 (Husus1) - MuhtelU' membn

ln,.dcm blldirlldiğlne göre Almanyanın, eski 
Avusturya - Çek hududunda büyük mlkyas
da askeri tah§idatta bulunduğu görülmüş -
tür. 

Du vaziyet karşısında Çekoslovak askeri 
makamları da ın.zını gelen ihtiyat tedblrle
rl'le tevessül etmişlerdir. 

Yarı resmi Alman kaynaklarına göre, Al
man kıt'aları tarafından herhangi bir fev -
knlftde hareket yapılmamıştır. Esasen ma -
nevralar henüz devam etmektedir. Avustur
ys nın ilhakından 80nra, Alman ukerlerinln 
dn!mi surette Çek hududlarından 15 kllo -
mftrc uzakta bulunacaklarına dair Mareşal 
Oörlne tarafından o vakit verilen teminata 
riayet edilmekte olduğu t.aa.rih olunmakta -
dır. 

Fran~ız - Alınan hududa bdtün haTa 
eferlerine karşı kapanıyor 

Londra 10 (Husu.<d) - Eyli)! 20 den ıtı -
bart>n Fransız - Alman hududunun, bfttün 
hava seferleri için kapatılacağı Berllnden 
bildirilmektedir. 

Almanya ve İtalya Avrupad:ı ve Ja -
ponya Asyada bolşevikliğe karşı yegane 
sed teşkil ediyor. 

Almanya her türlü ablokaya karşı 

müemmendir. Hava, kara ve deniz ordıı
larımız zafere sarsılmaz bir iman besll
yorlar. Almanya hiç bir zaman biltlln ta
rihin müddeti~ce bugilnkü kadar sağlam 
olarak tarsin edilmemiştir. 

Çok geniş müstahkem bir mıntakıı Al
manyayı her türlü taarruza karşı masun 
bulunduruyor. Hiç bir devlet bundan 
böyle bu memleketi çiğneyip öteye ge -
çemez.> 

Çeklere hiicum 

Göring, bundan sonra Çeklere hücum 
etmiş ve onları asla tutm&dık!an bir ta
kım v§.dlerde bulunmakla itham eyle -
miştir. 

Belediye seçiminin arüeslndeyiz. Def- Diyor ki: 
terler asıldı. Birinci llkteşrlnin ilk cu - - Şehir Mecllsl Azalığına yen1den 1ntı • 
martesi günü reylerimizi kullanmağa baş hab edlllrsem, her şeyden evvel yapıldıft 
lıyacağız. Her gönülde bir aslan yatar ~~de bir türlü Meclisten çıknmıyan zabıtai 
d ı Kim ediye tallmatnameslni çıkarmak için ut-
er er. bilir kaç kişi bu Aza adedi r(l.-imm. Şehrin ilk pldnda gelen noksnnlarııU 

68 den 70 e çıkan müstakbel şehir mec - tamamlanması bu tallmatnameye vabeste • 
llslnde bir sandalyede hiç olmazsa bir dir Bugüne kadar ~ide istanbulun 1ht1yııo• 
devre için postneşin olmak a h"l - !arını karşılayacak, Istanbulu orta çağ ıeh
sındadır B " .. . rzusu u ya rl manzarasından kurtaracak blr tallmatna

. iz bu gonullerınde aslan ya - me mevcud değildir. Bugünkü ko.sap dük • 
tanları keşfetmek kerametini göstermek- kanı, bugünkü tavukçu dtikklinı, bugunktı 
ten izharı acı; ettiğimiz cihetle, sadece bnlıkçı dükkfi.nı çok fptıda!dlr ve maale3e! 
arı:.sıra belediyeye kalem uzatan muhar- buna mtimo.sll noksanları tamamlıyacak o-
rlrlere sormağa karar verdik· lan talimatname de Mecl1.sc geldiği zaman 

. . . · şlddeUl itirazlara uğradı. Tehir edildi, ve. 
- Sız şehir meclisı 6.zası olsanız ne ya- çıkamadı. 

parsınız?. İlk planda akla gelen §eyler Romancı Mahmud Yesari de suallrnlze şıt 
nelerdir?.. karşılığı verdi: 

İlk karşımıza çıkan münekkld Nurullah - Buna şimdi cevnb veremem. Qilnkü bir 
Ataç oldu. Suallmlzi kendisine tevcih ettik. iş :aşına geçmekle o işten uzıı.k iken, yapıla• 

- Bayın münekkld dedik. Eğer Şehir Meo: :ek şeyler hakkında düşünmek, karar ver .. 
11.!lno lza seçllirseniz ilk iş olarak ne yapıır- olsr. bir değlldlr. Yalnız, ikinci derecede de 
.~ınız?.. faka/npılabllecek şeyleri birinci dereced• 

Nurullah Ataç gözltiklerlnln üzerinden b ~ı çok ağır ve hattA. imkt\n.ruı şartla~ 
bakarak cevab verdi· e~ ı ~~lere tercih ederim. Yapabllccdlnı 

- Derhal lstıra e~ertm 1 geze~m. ~e:ıe ş;::~d:~ ,:utcmıı.diye~ 
İkinci muhatabımız Nlzameddin Nazif mlyen blr §ehlr meclisi a h temas et-. 

oldu. Şöyle söyledi: lam.adan ~zbere reçete y::1n ~~~~ı[~~: 
- Ben belediye Azası olsam cancağızım, benzer. Boyle doktor olamıyacağı gibi §ehrt 

evvela çenmnl seferber eder, bütün arka - tanunıyan şehir mecll.!i tı.zası da olnman. 
dafları Evkafa karşı nr.nı harbe tefvik eder- Şeh•r Mecllsl A.zalığı, muayyen bir program• 
dlm. Bu şehir, ya bu asrın oehrldlr, bu tak- la CirHecek bir l§ değildir. Çunkü oehrln lh• 
dlrde bu oehrin bir tek mütevellisi 0 - tfyaçlnrı her gün değişir. 
lur. bu da belediyedir; yahud bu harbi Ev- Şah" Orhan Seyfi şu cevabı verdi· 
kat kazanır. O zaman biz bu asra veda et- 1 - ~l.nlinü isthnldkinl blUrlrhn. 
meııt kabul ederiz. 2 - Istanbul sokaklarını asfalt yapart..._. 

Şehl'imlzde belediyenin giriştiği büUln Uerl 3 - Birkaç tane de hastane açarım. zı .. 
hamlelerle hızlı yürümeme_,inin aebebi Evkaf ra buna çok ihtiyacımız vardır. 
frenidir. İstanbul oehrinln kendlaile bir dost Osman Cemal Şehir Mecllsl Azası olursa 
luk mukaveleııl yapmağa mecbur olduğu bakınız neler. yapacak: 
hasmı da Nafladır. Nafta, ıoseyi İstanbul - EvvelA Istanbulun çıplak yerlerini a .. 
suruna kadar getirir, dayar. Şehrin dışın _ ğnçlandırmağa çalışırım. Ama, ne ağacı 0 • 

~ak1 bütün yollar mfikemmeldlr. İçinde doğ lursa olsun -yalnız incir değil-. Rastgelen 
ru <.'lürüııt bir tane yol yoktur. Kale _ İstan- ı..ıplı.ık yere diker ve dlktlrlrim. Bu ağaç • 
bul yolunun başlangıcı Kale, Manş denlzl _ lama meselesinden önce arsız, yüzsüz ma • 
ntn kenarıdır. Bu yolun Türldyedekl ucu haJle çocuklarının her taraftaki ağaçlarda 
Edtmekapısında r • surlardır. Prensip ttıba _ yaptıklan tahribatın önüne geçmek ilzer9 
rlle bu yolun tabii sonu Eminönü meyda _ bu haşarıların kulntıannı adamatıııı çeke
:ıında lebi deryadır. tltlrim. Gene bu gibi nfacanların o blzınt 

Bütün hudud boyunda han karakolları 
ikame cdllecek ve münhasıran yolcu tayya
rele"i için birkaç dar geçit bırakılacaktır. 

Bizim verdi.timiz yol mükellefiyeti para- çok eski ve mlnlmlnl dostınnmız olan scrçe-
B ~neşin nutku !arı şehrin dışındaki yolu imar eder Şehrin Jere hattA kırlangıçlara karşı reva gördük .. 

Prag 10 (Hususi) _ Cumhurreisi Be- lçlne on para sarfetmenln lmkA.nı ·yoktur leri katl!A.mın önüne geçmeğe çalııırım. 
Fransız donaTtması Man, den.hinde 

Parls 10 <Hususi) - Bütün hazırlıklarını 
tamamlamış olan Fransız donanması, bu _ 
gün Brcst limanından Manş denizi.ne doğru 
açılmıştır. Donanma, bu denizde bir müd _ 
det kalacaktır. 

neş bugün beklenilen nutkunu Çekçe, Bu takdirde yolların İstanbul içinden geç ~ Şehir Meclisi Azası olsam asırlardnnben 
Sl tlğl kabul edilirse bütün yollar tendlllğtn _ ff'DE'r, l&.~ba, ışık yüzü görmiyen Edlrneka .. 

ovakça ve Almanca olarak üç lisanda dı>n yapılır. pıdan Eyub yoluna hiç değilse beş on ıtun .. 
söylemiştir. Ben Şehir Meclisine ha olsam b iki ba diktiririm . Ve yolun tamirini de unut • 

H t .b b lkı · ı....•. ·• u me- mam.ı a ı , a SÜAuneti muhafazaya da- sele uzerlnde dururdum. 
vet etmiş ve bazı müşküller arzeden mil- NizamcddJn Nazltten sonra SelAml İzze Sanırım ki, Samatya hayvanat cemiyeti 

in~lllz donanmuının msnevraları liyetler meselesinin de hilkOmet tarafın- Bedes'i bulduk Bay Sedes l t ve tadlqlnaa l!ldlrnekapılılar ve Eyilblülen . e yevnı Şehir artık Osman Ce all blr 
d.an tanzim eciilmt .. olan proJ'eler 88'-'e - Meclisi Azasıdır. Fnkat lklncl defa olmam11B1 m §ehlr mecllsl 11.zaaı Diğer taraftan İnglllz anavatan donan -

mıı.smın manevraları da ılmal denizinde de 
vam etmektedir. 

··~ J için de sebeb de yoktur. yapıverirler. 
sınde h~edile~ğmi söyk~tir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t1 Bugün birkaç yenl filo. manevralara ~
.rak etmek üzere llmal denizine Ta.Sll ol _ 

mustur. 
Bundan başka, yedi mayın iemlsinf ih -

t!va eden blrincl nıotllla kadrosu tam mev
cuda çıkarılacaktır. 

İngiıtereye ıeıen n.pnrlar 
Parıs 10 CA.A.> - F1gora ıazetesi, Lon _ 

aradan istihbar ediyor: 
İngııtere hükftmett, Almanyada aon as _ 

kert harekeUer hakkında sarih raporlar aı
mıstır 

B·.ı raporlar, İnglllz nazırlarının endişe _ 
!erini arttıracak mahiyette ve Alman hu _ 
kftmettntn Çekoslrıvakyaya karşı anı bir 
baskın hazırladı~ şayialarını teytd edecek 
mahiyettedir. 

Al.Y:tan harb ord11SU .kumandanı 
Berlln 10 (A.A.) - Kara ordusu kuman

dan• General Fon Bravçiç, dün akşam Nürn 
berg'e gitmiştir. 

Henlayn'tn hücum kıt'alan 
Prag 10 (A.A.) - Burada temin olundu

ğuna göre, Henlıı.yn'1n hücum kıt'aları se _ 
!crbrr halinde bulunmak 1çln emir almı~ _ 
Iardır. 

M::ılüm oldu~u üzere bu kıt'alar Hen _ 
tnyn'in yarı askert teşekkülleridlr ve Alman 
hı\cum kıt'aları örneğinde teıkll edllmlı -
lerd!r. 

Ceu.lr Fel!Uılan hanr 
Cezair 10 (A.AJ - FellA.hlar federasyonu 

Ce:ıııir umumt vallslne bir telgraf göndere -
rck FellA.blann Fransa davasına bağlılıkla _ 
nnı ve tıpla 1914 de olduğu ıılbi anavatanın 
daveUne küUe halinde 1cabet edeceklerini 
ve vazlfelerlnl. kahramanca yapacaklarını 
blldJrmişler ve bunun Fransa hiıkfunetıne 

iblağını rica ct.mlşlerdlr. 

Hitlerin nutku 

.. Çekoslovak reisicumhuru, nutkunu ıu 111 

sozlerle bitirmiştir: 
cMemleket halkına bugün bu suretle 

hitab edişim istikbalden korktuğumdan 
dolayı değildir. Hayatımda asla korkma
dım, daima nikbin ıdavrandım ve benim 
bu nikbinliğim, bugün her zamandan zi
yade kuvvetlidir. Devletimize, onun sıh
hatine, canlılığına, kuvvetine, mukave -
metine, muhteşem ordusuna, namağlCıb 

zihniyetme ve bütün milletin ihlasına 

sarsılmaz imanım vardır. Devletimizin 
şimdiki müşldlllerden muvaffakiyetle çı
kacağını biliyorum. Şu halde hepimiz, 
bugünkü mü~külatı iktiham edeceğimiz 
hususundaki imanımızda sabit kadem o

lalım.> 

Pragda miizakerclcr 

Prag 1 O (Hususi) - BaşYekil Hod
za bugün Südet mümessili Kund'u ka
bul etmiştir. Morovskadaki hadiseler, 
Si.\detleri tatmin eden bir şekilde tas -
fiye edilmiş olduğundan, Parti ile hü
kfunet arasındaki müzakerelere tek~ar 

başlanacaktır. 
Jlidiseler 

Prag 1 O (A.A.) - Diln gece Bo -
denboch'da halkı Almanlara karşı tah-
rik için tertib olunan bir komünist 
toplantısını protesto için nümayişte 
bulunan Almanlara polis ve jandarma 
sopa, kılıç ve silngülerle hücum et -
miştir. 8 Alınan yaralanmıştır. Sildet 
partisi azasından biri ağır surette ya -
raları~ ve hastaneye kaldırılını.ştır. 

Nümayişler 
Berlin 10 (Hususi) - Bugün Nürnberg 

de Hitler ve Mareşal Göring birer nutuk 
söylemişlerdir. Prag 10 (A.A.) - Dün akşam komü _ 

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

cHer ne olursa olsun, Almanya bir ola- . Daha toplantı olmazdan evvel Qnifor -
caktır. Bizim neslimiz bir olacaktır. Bi _ malı iki bin Henlaynci lronf erana sal o -
zim neslimiz milletimiz arasında büyük nunun önüne toplanarak, cyaşasın Al -
işlerin başarıldığını görmüştür. Daha bü- .manya, tek Almanya, tek halk, tek Füh
yük işler de başarılacaktır. Bunu, kar - rer diye haykırmağa ve Alman rnllll mar
deşlik ve hürriyet gevezellklerile yap _ şım s6ylemeğe başlamışlardır. Polli hal
madık. Almanyayı zillet me\ kiinden kur- kı dağıtmak isterken bir polis memuru 
taran imandır. Nasyonal sosyalistlik mün- yaralanmıştır. 
hasıran 12 ve 13 martı yapmış dahi ol - Nümayişçiler arasında i Henlayncj 
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 hesablannda en az 
S?. lırası bu.lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
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~ur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylt11, ı Birinci kanun, ı Mart \•c ı Ha ·: 

tarihlerinde çekilecektir. zıran 
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"Son Posta,, nm Hikayesi ...ıııBI~ 

İTFAİYE MANEVRASINDA I 
Antalya Naha Mttdürlüğtınden: 

Eksiltme işinde talibi zuhur etmiyen Elmalı hükfunet konağı üçüncü kısun 

inşaatı bu defa pazarlığa çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk kısmın inşaatL 
Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi. 

.. JllllllUlll-llllllllllllU..~ Çeviren : H. Alaz .dllll .. .i b - Mukavele projesi. 
o - Bayındırlık işleri şartnamesi. 

d - Hususi fenni şartnameler. - Ne? .. Tabii itfaiyeciyim canım .. kı
yafetimden anlamadın nu?. On senedir 
itfaiyede çalışıyorum .. evet, zor iş ... Fa
kat ne yaparsın? .. Nasıl mı vakit geçiri
yoruz? .. Basbayağı işte .. yangın olursa 
yangınlara gidiyoruz.. bun11n haricinde 
talimle vakit geçiriyoruz.. ayrıca mev
sim manevralarımız da var .. evet, evet, 
yangın manevrası.. farkındayım, bu bi
raz sizin tuhaf mıza gitti.. ortalıkta ne a
lev, ne duman, 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 yalnu; biz itfaiyeciler için, fakat ahali 
için de büyük faydaları var .. anlamadığı
nı görüyorum. Dinle bak. Geçen hafta 
falan caddedeki büyük apartırnanlardan 
birine manevra için, gittik .. caddenin ıs
mi lazım değil.. fakat manevra için seç
tiğimiz apartımanın yüzden fazla daire
si, bin kadar da kiracısı vardı .. neyse, biz 
tam takımla apartımanm önüne geldik.. 
adeta ciddi bir yangın karşısında bulu
nuyormuşuz gibi tertibat altlık.. merdi
venleri vira ettik.. hortumları birbirine 
geçirdik.. işte tam bu sırada hatırımıza 
bile gelmiyen bir yığın sürprizle karşı
laştık. İlk önce yanımıza yaşlı bir kadın 
geldi.. tıkana tıkana: 

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

Biz ona: 
- Neden bilhassa on yedinci daireyi 

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

sa çıksa ancak bu daireden çıkabilir .. lıen 
malımL 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 .. bu dairede de yangın çıkmaz 
d a nerde çıkar?. 

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

- Siz onların söylediklerine inanma
yınız, dedi.. 

- Bu, ot filozofidir. Şimdik, layik 
bb: beyit diğne: «Ey canımın içi, güzel 

Ağavni! Öldür -
dün, mafettin, 
nazınla beni., E
ğerleyim biraz ol
sa mecalim; kar
şılık ederdim ben 
de mezalim .. 

Torik birdenbi-
re sözünü kesti : 

-Takvor be! 
- Buyur. 

- Sen şimdi baştasın, değil mi? 
- Gibi.. komisyonculuk edoorum .. 
- O da, boşta gezmekle müsavi. 
- Tut ki öyledir. Ne olacağıdı? 
- Sana bir teklifim var. 
- De bakalım. 

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

yen aleyhimde bulunurlar .. vakıa benim 
odam.da 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 bjr komşum var .. emi.nim 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 çıkardı .. 
fakat adamcağıza yazı yazmak imkanım 
bile vermediler .. koltuğunda kocaman bir 
çanta bulunan başı kasketli bir adam Po
nemarev'den şunları sormağa başladı: 

- İtfaiyeci arkada§, ben şimdi sigorta 
şirketine gitsem de eşyalarımı falan si
gorta ettirsem bu yangının yapacağı za
rar ve ziyan parasını alabil;_r miyim?. 
Yoksa bundan sonra gelecek yangını mı 
beklemek lazım gelecek?. Ne dersin, ha?. 

Ponemarev halkın üstüste yağdırdığı 
bu sorgulara cevab vermeğe, enteresan 
bulduklarını not etmeğe çalışırken, itfa
iye kumandanı da boş durmuyor, o da 
k~ndisine 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 
Semenovna önüne gelene yangını benim 
çıkaroığımı söyllyecek .. 

Genç kadın sözünü bitirıneğe vakit 
bulmadan, dazlak kafalı, şişman bir a
dam kadını dirseğile bir yana i.terek it
faiye kumandanının yanına sokuldu: 

- Muhterem kumandan, dedi, yangı
nın caddenin karşı tarafına geçebilece
ğini umabilir miyiz? .. 

Kumandan hayretle muhatabının yü-

züne baktı: 
- Bu sizinkisl de ne acaib bir arzu?. 

diye söylendi. 
Dazlak kafalı şişman adam: 
- Ah hallini hiç sormayın, diye derd 

yanmağa başladı .. ben falan şirketin mu
hasibiyim .. bizim muhasebe binası da nah 
şuracıkta, şu yanan binanın karşısında
dır .. siz bana açık olarak söyleyin, şayed 
yangın bizim 'Binaya da sirayet edecekse 
o zaman ben hesabımı başka türlü tuta
cağım .. y()k 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 yanına yaklaşarak sordu: 

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

İtfaiye kumandanı alaycı bir sesle: 
- Yangının mutlaka bacadan başlamış 

olması mı lazım?. 

- Canım ben malımı bilirim.. ben bu 
apartımanın kaç yıllık ev kumandanıyım .. 
beş senedenberi bacalardaki kurumlar 
temizlenmemişti.. 

İtfaiye kumandanı Ponemarev'e döne
rek: 

- Bunu da nok et dedi .. 
1 

Halbuki Ponemarev'in kaydetmeğe 

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

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

Ponemarev çocuğu menetmeğe vakit 
bulmadan, yanına genç bir kı;ı: sokuldu. 
Mahzun bir eda ile: 

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

İtfaiye kumandanile Ponemarev ıbir a
ğızdan sordular 

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

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

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

e - Keşif cedveli. 
g - Proje. 
İstekliler bu evrakı 5 lira mukabilinde Antalya nafıa dairesinden aldırabffir.. 

ler. Bu evrak bilabedel dairede de görülebilir. 
İhale günü 26/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Antalya nafıa dairesinde kuru

lu komisyonda yapılacaktır. Taliblet'in .ihaleden sekiz gün evvel müracaatla 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. c6ll9• 

•• • ••••••••• 

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

• - - İcabında günde 3 kate alınabilir. - • • 

denir, talihsizlik Yangın çıkıverdi. Şimdi 
bana §"UllU 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 yangındalti kıvılcımlar hep ayni 
renkte mi çıkıyor?. Yeşil, mavi, beyaz, 
eflatun kıvılcımlar daha görünmedi mi?. 

İtfaiye kumandanı şaşırarak: 

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

- Kuzunrn amca anneme söyleme: Biz 
bu kı_ş elimize geçen para ile hep havat 
fişek aldık.. yaz için annemin karyolası 
altına sakladık.. bunun için şimdiye ka
dar yüz yirmı ruble sar:fettik.. 

- 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
t~ oraya sirayet ederse halimiz harab
dır. Muhakkak infilak vukua gelir .. 

- Yaz Ponemarev! 
- Acaba seksen dördüncü daire yandı 

mı?. Yanmadı nu? .. Çok yazık.. bu dai
rede Sidoruhin isminde aşağılık bir adam 
vardır. Onun ne mal olduğunu bilseru.z 
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 n~ kadar fay-
dalı olduğuna, eminim ki şimdi slz de 
kani 6ldunuz!. 

Den:zin dibinde .• 
Yazan: Jack Mac Loren 

Çeviren: Faik Berctne11 

İfakat hanını sordu: · 
- Buraya mı ineceğiz? 
- Yok! Daha nerede? Bizim bir bu 

çuk günlük yolumuz daha vardır. Bu
, , r:ısı Macaristanın kapitalidir. Bizim gi
~ dPceğimiz yer ise Fransadır. :Ara yer:

d~ sabık Avusturya ilen · İs'Vitserya 
var. 

Bu haberden İfakat hanımın canı sı
kıldı. Oturduğu minder yumuşak ol -

yı başında tutan ö- gezer? Hatırın kırıl- makla beraber, bir geceyi daha dimdik 
küz mutlaka bunla- masın diye, demin - geçirmek hiç işine gelmiyordu. VAkıA, 
rın cinsinden ola - denberi ayı kaval kompartlınana lkendi'lerinden başka 
cak.. mütaleasmı dinler gibi din.li - kimsenin gelmemiş olmasından cesaret 
yürütmüştü. yor.. alarak, kocasına: 

Takvor, Macarla - Takvor suratını - Soyun, dökün, rahat et. Gecelik 
rın Türklerle ayni astı ve sustu. Hep - entari ile şıpıtık terliklerin · büyük 
ırktan olduklarım, sine de bir rahavet torbanın içinde .. takken de orada .. 
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 Iaübalilik-
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 çe-
dünyanın parasını kırarız. hala Macar dilinde Kafalar bırer bırer, keıniyordu. 

- Alay edoorsun? Türk c e pek göğüs'lerin üzerine k .. lh be . de 
N d l 1 ? S d b k k 1 b d .. ı·· .. 1 ıl - Bana u an yı rler ama, ge-

- e en a ay o sun. ana o ra ço e ime ulun • kuş u; goih~ er taçk a ne de benim kadar medeniyet icapla· 
dobra bir teklif. duğunu söylediği apana n aye a- . . _ 

- Ve lakin, benim_ldsi literatürdür .. vakit Gurabi efendi d k kıl rma rıayet etmezler. Benı, dogdum 
~anmT. ada arar st - doğalı sokakta entari ile gören olma -

helv3c1 beyitleri değildir. Teyesüf ede- de olsun, karısında uı. ız en ve pe en t hm tl' M h d' C f 1 d" 
rim!. olsun bu mı·ııete .. k 1 h lam mış ır .. ra e ı eş e ı a ere un-

'r yu se en or a - d 1 k b · d f d t b · -
Tre>n eski Avusturya - Macaristan - karşı derin bir ala - Torik: cSana bir teklifim var!~ dedi. , lar, haricten işiten Y3.Yl ob~ştı ' . ır . e .a. : er ~ye s~g-

dan Romanyaya miras kalan toprakla- ko ve teveccüh uyandı. 1 Alma, Espanyolca «Can• demektir., lere, ıçerıde bir org (ergenun) prova i- mıy~n ır vazıyetımızı ı~ec er gor-
rı aşmış, şimdiki Macar hududuna da- İstasyonda, yaşlı bir köylü karısı Belli ki onlar da Arapların «elma'• diliyor hissini veriyordu.. med.ı. o, .. başk~ adamdı, 0

·• 

hil olmuştu. Pe!lcereden, dışarısını yemiş satıyordu. Pencereden eğilen yaniya ki «SU• kelimesinden almışlar- Dıye s?ylenıyordu. 
seyretmekte olan !fakat hanım, gördü- Gurabi efendi, küçük elma sepetlerh:ı.- dır. Su, her şeye can veren nesnedir. - 20 - I-Ierhc.tlde, böyle iki cep.heden b.W-
ğü her yeni şeyden hayretlere düşü- den birini almağa heveslendi. O sırada, Elma da, içerisindeki vitamin ihtibari- den gelen itirazlar karşısında gerek 
yordu. Transilvanyalı köylülerin kıya- kadın: len bir can kaynağıdır.. - Buda-Peşt!. Peşti Hirlap!. Az-Eşt!. kocakarı ve gerek Gurabt efendi, o ge-
feti pek hoşuna gitmişti: - Alma! Alma!. diyordu. Torik, ermeninin sözünü şıpadak Peşti Naplö!.. ceyi de bir çift terbiyeli maymun gibi, 

- Baksanız a. püfür püfür .. dizlerine İfakat hanım, Macarcada elmadan kes ti: Matbaalardan taze taze çıkmış gaze- mum direk geçirmeğe önceden katlan-
kndar hilali bir gömlek .. altında bol pa- başka bir mana ifade etmiyen bu keli- - Amma da fırsat yoksulusun, be teleri haykıran müvezziler, yolcuların mışlardı. 
ça'ı patiska bir çakşır .. inşallah İstan- meyi ters anladı. Kocasını dürterek: adam! dedi. İnsan bir laf etmeyi gör - eşyasını kapışmağa koşan hamallarla Peştede tren yarım saat kadar dura-
buk.. dönü~ümüzde tıpkısını sana yapa- - Bak, kadın alma diyor .. herhalde sün. Soyunu, sopunu, sinsile, sülalesini, Leraber trenin etrafını sarmışlar, pen- cnğı için, aşağı inip de şehri üstünkörü 
y11n da, efendi, sıcaklarda rahat rahat iyi olmıyacak ki malını sana satmak yedi cettini sıralayorsun.. Alma, Ma- cere önlerini, basamakları tutmuşlardı. olsun gezmek ve görmek istediler. La-
giy, gez.. istemiyor .. dedi. carcada da, bildiğimiz elma demekmiş.. Torik: k~~ treni kaçırmak endişesi bu isteğin 

Diyerek, kocasına bir de cemile yap- Takvor gene izahata girişti: Bu kadarı güzel. Alt tarafını haspi geç - Mühim bir yere geldik galiba!. yerine gelmesine marn oldu. Pencere -
ml'?h. - Alma, almamak mastarından emri gayr1. diyerek gözlerini açtı; Takvoru, Gurabi dın, istasyonda gezinen kalabalığı ve 

Gene o diyarın öküzfori de hayranlı- hazır değil, elma denilen meyvai 1'3ti- - Malumatmızı artıroorsam, fena efendiyi ve İfakat hanımı uyandırdı. oradaki lokantada oturanları seyret • 
ğını ce1betmiştL bunları görünce: f 0 nin Macarcada telafuz çeşididir. Ana- edoorum? Ermeni eğildi, baktı: mekle iktifa ettiler. 

- Hilal gibi boynuzları var .. dünya- dolda bir çok yerlerde de böyle derler. - Bizim kocakarıda malU.mat n e - Peıtee gehni§iz! .. dedi. (Arkaıı var) 



SON POST~ 

Kırık ni&dilya. 
Yazan: A. R. 

Leylinın geçtiği dağ yolları 
Azadlı kall.alarından birinin kocası, 

zaptiye nezaretinde oldukça sözü ge· 
çen bir k.Atibdi. Onun vasıtasile, bir 
(mürur tezkeresi) ele geçirmişlerdi. 

Leyla, en küçük seyahatlerini bile 
en büyük vapurların en lüks kamara • 
larında geçirdiği halde, bu Giresun 
yolculuğunda • nazan dikkati celbetme
mek için • halle arasına karışmış; vapu
run üçüncü kamarasında seyahate rıza 
göstermişti. 

Giresunda, ancak bir gün, bir gece 
ka'1mışlardı. Hakkı çavuşun annesine 
bol para bırakmışlardı. El altından 
kuvvetli birer at bulmuşlar; çifte ro· 
volverlerle silahlanmışlardı. 
Yaptıklan program mucibince, mec

buriyet olinadıkca umumi yolları takip 
etmiyecekler; daima kestirme dağ yol
larından Erzincana ineceklerdli. Ve 
icap ederse, köylerde bile yatmıyarak S b 

c en ıı geceyi tanıdıklardan birinin evinde geçirirsin Leyla!. 
kırlarda geceiiyeceklerdt 

LeylA, yolda ve Erzincanda göze vcıa; resmt ve askeri bir müessesede - Zarar yok. Buna da tahaınmüı e-
çarpmamak için siyah çizgili bezden k~dm yatmasına nizam müsaid değil- derim, Zeki... demişti. 
bir dokuma çarşaf giymişti. Böylece, dı. .. :'°~1:1' ~a~anı~ taassubu da bu· Zeki bey derhal Faris Çelebiye ha
Karahisar dağlarını aşarak altı gün n~ ~anıdı. Bı;bırlerıne karşı bu kadar ber göndermiş .. vaziyeti kısaca ona an
:zarfmda Erzincana inmişlerdi. buyuk fedakarlıklar gö~terecek dere- !attıktan sonra, kendisinden yardım is-
Hakkı çavuş, Leylayı bir hana yer- cede sevişmelerine rağıpen, aralarında temişt!. 

leştirdikten sonra gitmiş, miralay Ka- henüz meşru bir rabıta mevcud değil- Ortalık karardıktan sonra, Leyla, Fa-
ıım beyi bulmuş, meseleyi nakletmişti. di. Böyle bir rabıta mevcud olmadığı ris Çelebinin evine nakledilmişti. 
Kazım bey, bu cür'etkarane macera- halde, geceyi beraberce nasıl geçirebi- Zeki bey de, Hakkı çavuşu, Ali çavu-

yn o kadar hayret etmişti ki: lirlerdi?... ~un yanına yerleştirmiş .. sinirlerini yay 
- Mümkün değil. bu nazlı kızcağız, Zeki bey, bu mahzurlan birer birer gibi geren heyecanım teskin etmek i-

böyle meşakkatli bir yolculuğa dayana- Lcylaya anlattıktan sonra: çin kendisi de, odasına çekilmişti. 
ma1 .. 

Diye, LeylAyı bu fikirden vazgeçir
mek istemişti. Fakat Leyla ile de temas 
edip de onun azim ve kararındaki me
taneti ~öıiince: 

- Hay Allah mil5tahkınızı • ver
ıin. Sizin bu roman hayatınıza nereden 
de karıştım. • 
Demiş; o büyük ve ~tin seyahat için 

Ley13 ile müzakereye girişmiş .. hatta, 
takib edeceği yolun haritasını da çize· 
rek ona vermişti. 

- Şimdi.. ancak ~öyle yapabiliriz, 
sevgilim ... Sen, bu geceyi tanıdıklanm
da n bir ailenin nezdinde geçirirsin. Ya-
mı, ilk iş olarak bir imam ve bir de ev 
tedarik ederiz. Nikahımızı kıydırır, e
virnıze geçeriz. 

İhtiyar ettiği fedakarlıkları hiçe sa
yan, ve sevgilisinin yii.zünü görür gör
me:: bunların hepsini unutan Leyla; bu 
mecburiyet karşısında çok acı bir ıztı
rab hissetmişti. Fakat, başka türlü ha
reket imkanı olmadığını anlayınca: 

* 
KORKUNÇ VOLKAN 

Zeki Bey, o geceyi, çarpışan hislerin 
dalgaları arasında, adeta hummalı bir 
h:..sta gibi geçirmişti. Felaketlerin en 
düşkün devresinde, birdenbire saadete 
kavuşan insanlar gibi, daima kalbinde 
inct! bir endişe acısı duya duya sabahı 
etmişti. 

(Arkası var) 
Leylhın bu şerait altında Dersim 

dağlarını bir baştan bir başa geçmesi 
mümkün değildi Onun i_çin Kazım bey 
onlara (Kemah) üzerinden (Eğin) e, o-

Bursaya ilk giren kahramanları dinleyin 
radan da, Arabkir, Harput, Ergani, Di- (Bqtart1fı 9 ncu ~ayfada ı 
ynrbakır tarikile ~ardin) e inmeleri- geliyordu. Fırka kumandanı, albay Hacı 
ni tavsiye etmişti Orada, alay kuman- Arif; sabırsızlanıyor, yerinde duramıyor, 
danmı görecekler .. Zeki beyin akraba- hep kol başlarında, ateş hattında gezini
ıı olduklarmı söyliyecekler, onun tayin yordu. Düş.mandan ba havadis gelince 
edeceği yollardan kestirme olarak Du- derhal (atbaşına!) emrini verdi. F'ırka 
rak kasabasına ineceklerdi. yürüyüşe geçmiş bulunuyordu. 

Miralay Kazım bey Leylaya karşı o Öncülük sırası bizim alayda idi. Uç 
derece şefkat ve alaka göstermişti ki; bölüğü nöbeti olan ikinci bölük kuman
ber telgraf merkezinden geçtikce, Hak- danı yüzbaşı Abidin hemen ileriy~ atıl
kı çavuşun :imzasile kendisine telgraf mış, Nefi kumandasında kuvvetli bir uç 
verilmesini rica etmişti. çıkarmıştı. Kazancı bayırını vaktile düş-

Ley lA ile Hakkı çayuş, miralay Ka- man, çok: kuvvetli tahkim etmiş. munta
zım beyin programını aynen tatbik et- zam boy siperleri, örtülü ağır makineli 
mişler; Erzincandan Durak kasabasına tüfek ve top mevzileri yapmıştı. Önümüz
ancak yirmi sekiz günde gelebilmişler- den hiç durmadan cebri yürüyüşlerle ka
di. çan düşmanın yorgun, bitkin kıt'aları 

LeylA, bu uzun yolculuğun meşak- çok. güvendikleri tahkimat içine kentli
katJerine, hayrete şayan bir surette !erini atmışlar ve gaflet uykusuna dal
mukavemet göstermişti. mışlar ... İ§te bu sırada uç müfrezesi 

İki defa, eşkıya çetelerine rastgel- telörgüyü keserek bu tahkimat içerisine 
mişler, müsademeye girişmişlerdi. Hak giriyor, attıkları aydınlatıcı fişeklerle 
kı çavuş, maharetle idare ettiği tüfek nöbetçilerin dahi uyumakta olduğunu 
ateşi sayesinde eşkıyaları oyalamıştı. $Örüyorlar. Biraz soRra uyanıp ta Türk
Kuvvetli atının üstünde, dağları ve de- lcri karşılarında bulan düşın:m askerleri: 
releri yel gibi g~ Leylayı, böyleee - Basıldık! feryadım kopararalt sa-
iki büyük tehlikeden kurtarmıştı. ğa, sola koşınağa, çırpınmağa başlıyor-

Fakat en büyük müşkü!Ata, kasaba- Jar. Bizim süvari de derhal çekiliyor. 
ya girdikleri :ıı:aman tesadüf etmişler- Düşman ordugahında ise bir vaveyladır 
di. Bölük merkezini öğrenebilmek için kopuyer. Düşman makineli tüfekleri, 
epeyce sıkıntı çekmişler; bir hayli mü- topları faaliyete geçiyor. Ne olduğu, ne
tecessls halk tarafından merkeze kadar reye atıldığı belli olmıyan ate~ baş gös-
taldb edilmişlerdi teriyor ve sabaha kadar devam ediyor. * Sabahleyin yaptığımız şiddetlı bir ta-

Leylfuıın anlattığı bu macera saat· arruzla Kazancı bayırını ele geçirdiğimiz 
lerr.e devam etmişti. 0 kadar dalmış- vakit yüzlerce düşmanın akşamk~ müsa
~rdı kJ; zamanın geçtiğini bile farke- demede birbirlerini öldOrmüş olduğunu 
<!ernemişJerdi. görüyoruz. 

Ortalık, i:yfce kararmıştı. Ancak 0 za- Esirlerden bir nefer çıldırmış gibi ötc-
rnan vaziyeti idrak edebilen Zeki be- ye beriye koşuyor, önüne gelen Türk ne
Yin kafasında, birdenbire bir sual can· ferinin ayağını öpüyordu. Sonra ayağa 
lanmıştı: kalkarak resmi selam icra ediyor: 

_ Sen Mustafa Kemal Pa~a! diye yc-
--~~~--""" .... A~ .... ==erede ~at~a_c_ak~?·-· --~---' -------·~------~n 

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

- Kazancı bayırından düşmanı rıttık
tan sonra Bursa istikametine yürlyoruz. 
Düşmanla temasımız gayet ı>ıkı ..• Arka
daşlar arasında Bursaya ilk girmek şere
fini almak için büyük bir heyecan var. 
Sıra, nöbet mevzuu bahı;olmaksızın her
kes ileri atılmak istiyor. Düşmanın, Bur
sa şarkındaki cişıklar> tepelerine yer
leştirdiği top mermileri etrafımızda infi
lak ediyor. Fakat kalbleriınizdeki aşk ve 
heyecan o kadar kuvvetli ki hiç kimse 
gözünü bile kırpmıyor. Nihayet şeref pi
yangosu birinci mülazim 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 dıığru istika
met alıyoruz. Zaten arkamızdan Kocaeli 
grupu yetişmiş bulunuyor. 

Gemlik taraflarında bulunan düşma
nın 11 inci fırkası sıkıştırılmı' olduğun
dan o da Mudanya istikametini emin bu
larak oraya teveccüh etmişti. Mudanya 
yolunu bizim fırka tehdide başladığından 
bir düşman sUvari kıt'ası üzerimize sal
dırmak istiyor. Makineli tüfek ateşimizle 
fena halde bozularak selameti kaçmakta 
buluyor. Bunun üzerine düşmanın on bi
rinci fırkası, cFiladar:t mevkiine çekildi. 
Bu suretle Bursadaki düşman kuvveti 
irtibatsız ve imdadsız olarak çevrilmiş 
bulunuyordu ve panik te başlamıştı. E
mir ve kvmanda kaybolmuş, herkes ka
çacak yer arıyordu. Arka arkaya dü~man 
efradı pusumuza diişüyor, akın akın tes
lim oluyorlardı. 10 eylfil 922 günü akşam 
üzeri tahminen saat 17 radde erinde 
38 inci süvari alayJ.ndan birinci mültızim 

Sayfa 

Asker gözile 16 yıl önce 
bugün neler oldu? 

(Baş tarafı 9 ttncıı sayfada) vetler tefrik etmek Iazımdı. Belediye da· 
rülen keşif kollarımız akşam üzeri düş- iresinc eşrafı belde toplandı. Bu toplamın 
manda ric'at hazırlıklarını gördüklerini meclisin intihabile Türkiye Büyük Mil· 
bildirdiler. Tahkim ettiği mevzii terket- let Meclisi hükumeti namına icrayi umur 
mesine rağmen cenahlarını Marmara ve etmek üzere (Numan) bey v~ hürriyet ve 
Keşiş gibi aşılması güç iki kuvvetli mani- adalet üzerine müesses hükumet makine
e istinad ettirea bu düşmanın cenahlann- miz faaliyete geldi. Sokaklarda Yunanlı
dan dolaşarak önüne düşmek suretile ric- }arla Türke düşmanlık etmiş olanlar hak. 
atini tevkif ve bir muharebe ile imha bu- kındaki halkın galeyanı bu suretle bastı· 
rada imkansızdı. Bilrneoburiye hemen rıldı. Ve firad Rumların emval ve em 
bütün cebheden takib için kıtaatın ha- lakini tasnif ve tesbit ve muhafaza et
zırlarunaları ve takib edecekleri istika- mek üzere komisyonlar teşkil edildi. Şeh· 
metler emredildi. 10 eyltil sabahı şafakla rin asayişi için kolordu emrindeki Büyült 
takib başladı. Süvari Cırkamız saat 9 da Millet Meclisi muhafız taburu tahsis e
Bursa şark mahrecinde düşmana yetiş- dildi. Bu esnada Bursaya birço1t gönüllü 
mişti. Duşman burada bir alay piyade ve teşkilat dahil olmuştu. Bunlann da i»d
iki batarya ile bir dümdar muharebesi batsızlığına mani olmak üzere Bursada 
yapmak niyetinde idi. Süvari fırkası bir bir de merkez kumandanlığı teşkilatı ya
maniin karşısında durup kalamazdı. Ge- pıldı. 

tilerine düşecek vechile bir medhal aç- Vakıa Bursa şehri işgal edilmişti. Fa
mak lazımdı. Binaenaleyh Bursadaki düş- k~t harekatta asıl hedefimizi teşkil eden 
manın mevcudiyetine ve faaliyetine rağ- duş.manı yakalamak ve imha etmek ga· 
men süvari fırkası hemen düşmanın geri- yesi henüz istihsal edilmemişti. Düşma· 
lerine düşecek ve (Bursa - Mudanya) şo- nın Marmara ile bataklık arasındaki ak
sesini kesecek surette (Samanlı - Ömer- samı bu sabah dahi henüz Filil.darın şarkı 
bey) üzerinde Nilüfer vadisine doğru sev- cenubi sırtlarında idi. Kocaeli grupu ve 
kedildi. on sekizinci fırka bu düşmanla rıkı te-

Kolordu karargahı öğleyin Kestel ce- masta idi. Yalnız düşmanın Mudanya is
nubundaki yüksek bir tepeden vaziyeti tikametinde bir ric'at yolu ihata çembe
şöyle görüyor ve gelen raporlara göre rini sıkıştırmak için henüz kuvvetli ka .. · 
şöylece haritaya tesbit ediliyordu: panmamıştı. Bu maksadla ufak süvari· 
cSağ cenahtaki Kocaeli grupu iki kol fırkası bir sabah erkenden Tepederbendi 

(Gemlik - Umurbey - Tepederbend) is- işgal etmiş, ve Gemlik istikametinden sa .. 
tikarnetinde ve (Adliye - Muradoba) is- bil boyunca Mudanyaya doğru gelmeıt 
tikametinde düşmana taarruz ediyor, on istiyen düşman kıtaatının ve perakende
sekizinci fırka Dişkaya dağında tutunmak lerinin şiddetli bir topçu ateşile Mudan· 
isteyen düşmana hücum için hazırlanıyor. yaya ilerlemesini menetmişti. Yalnız sÜ· 
Düşman Gemlikte ve cenub sırtlarında. vari fırkasına Bursadan ve Mudanyadan 
Dişkaya dağında halen tutunmağa çalı- kaçan diğer düşman aksamını tevkif va• 
şıyor. Topcusile on sekizinci fırkayı ateş zifesini vermek lazımdı. 
altında bulunduruyor. Bir alay piyadesi Bunun yerine zevale kadar Bursa şi
ağırlıklarla beraber Iğdır ile Kazıklı ara- malinde toplanan birinci fırka Mudanya 
sında garba doğru yürümeğe, kaçmağa istikametine sevkedildi ve süvarı fırka
çalışıyor. mıza da Uluabad istikametinde düşma-
Dimboı - Kestel - Bursa yolile ilerliyen cıın takibi emri verildi. 11 eylül akşam 

61 inci alayımız Iğdır - Kazıklı arasın- üzeri vaziyet şöyle olmuştu: 
daki düşman piyade alayının yolunu kes- Düşman Filadar şark ve cenub sırtla
mek üzere Susığırlık üzerinden Kazıkhya rında, Maskarahasan - Aksungur - Göy • 
tevcih ediliyor. Ve burada bu iki kuv- nükler mıntakasında taŞkın bir vaziyette 
vet arasında yeni bir muharebe başlıyor. şarkından, cenubundan ve garbından 

(Aksu - Kestel) şosesile Bursa istikam'.!- kıtaatımız tarafından sıkıştırılmış ve mu. 
tinde Herliyen birinci fır.kamız pişdarile harebeye icbar edilmi§tl. Binaenaleyh bu 
Kestane karakolu hizasında Bursaya doğ- sırtlarda bugün ve bu gece dü§man son 
ru ilerliyor. Süvari fırkamız verilen emir bir ümidle çarpışıyor ve çırpınıyordu. 
vechile ?merbeyköy, ~nayırköy civa- 12 eylQl günü sabahı kolordunun yap
r1:11da, ~uşmanın otomobıl kollarını tev- tığı taarruz, düşmanın dört alaylık 11 in
ltif et.mış ~e Bursadaki kolordusundan ci fırkasının esaretile nihayet buldu. 
c:emlık:ekı fırkasına otomobille emir .gö- l3unlardan başka Mudanyada düşmandan 
turen b~~ erkanıharb zabitini yakalamıt, milyonlarca liralık muharebe vesaiti: 
ondan duşman hakkında bizce pek ehem- (cebhane, erzak, her türlü vesaiti nakli· 
~yetli malUmat alınmış bulunuyordu. ye, otomobil, kamyon, araba mekkarJ 
Şımdi kolordunun önünde iki mühim he- dört top, yüzlerce makineli tllfek ve bi::ı: 
def belirmi§ti. Biri düşman tarafından lerce silAh) ganaim etmişti. 
y.akılmadan kurtarılması lAzım gelen Ye- Bu vesaiti orduya, esirleri de Bursaya 
şıl Bursamız, diğeri ve askerlikce daha hediye ettik. Fakat bununla kolordum:.n 
mühimmi ve ehemmiyetlisi ve imha edil- vazifesi bitmiı olmuyordu. Henüz mem
mesl lazım gelen, Gemlik ile Deliçay ba- leket düşmandan temizlenmemişti. Ban
taklığı arasındaki bir düşman kuvveti dırma istikametine kaçan düşman kuv
vardı. Binaenaleyh kıtaatı ona göre sev- vetlerinıi de yakalamak veya imha etmeli 
ketmek lAzımdı.Sağ cenahta yani bataklık lAzımdı. Binaenaley'h bu düşmanı takiti 
il~ Gemli~ arasında taarruu tiddetlen- için kolordu 13 eylOlde mezkur istikamete 
dırerek duş.manı itelemek; onu kaçırt- harekete geçti ve 17 eylQI günü Bandır
maktan başk~. bir netice veremezdi. Ev- mada yapılan son bir taarruzla düşmnn 
vel beevvel duşrnanın gerHeıine düşmek Bursa viliyetinden ve tekmil sevgili 
ve onun yolunu_ ka~amak llzımdı. Halen tnemleketimizden tardedilmiştl. 
kolordunun vazıyetı buna müsaid idi 9ü- B ı · -

· f k . · • una sa namesınden• 
varı ır amız bu düşmanla Bursadaki 

~!~di:~i:~:ı:;:~:~:;;,;~ ~~::.v;ı~~;~ e~;;~~·;;·;ı;ı·;;ii;;·;;;;···;;üş·;;;;;~ 
fırkamız da bu düşman sağ cenahı hiza- ıvhyan bir akrnc:nın hikayesi 
sını geçmiş, Bursaya doğru yaklaşmıştı. ( Ba,tarah 9 uncu sayfada ) 
Düşmanın firarına mani olmak maksa

dile süvari fırkası Bursadaki düşmana e
hemmiyet verihniyerek Mudanya istika
metine tevcih edildi. Ve birinci fırkaya 
da Bursa ist~ametinde düşman dümdar
larını tard vazifesi verildi. 

leri çözdük, attık. Balık.wızarı semti ya. 
nıyordu. Hemen oraya koşarak, halkı 
topladık, yangının sirayetine mani olduk 

.. sonra fırkama iltihak ettim, orada gör. 
dum ki künyemin üzerine cşehid· işare
tini çekmişler. Annem birkaç kere ruhu· 
ma mevlU.d okutmuş. 

Ali derin bir nefes aldıktan sonra ilave 
ediyor: 

- Benim ıehid haberim gelince anacı· 
ğırnla kız karde§irni Cumalı fabrikatöı 
Yusuf Ziya himayesine almış, bin müş 
kütatla 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 kıtaatı 
Bursanın cenub aksamını ve şimendifer 
istasyonunu işgale muvaffak olmuştu. Bu 
itibarile 10 eylül alşamı Bursa düşman
dan tahlis edilmiş oluyordu. Süvari fır. 
kamız bu gece Bursa - Mudanya yolunu 
işgal ederek bu yol üzerinden geçmek fs- ............................................................ . 

teyen on beş zabit ve dört yilz nefer ka- Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
dar düşmanı kılıçtan geçirmişti. Gece Bu gece 
B~a civarında geçirildi. Ve alessabah (BOyQkdere) de 
on bir eylQl 338 de kolordu kQargaru Yarın gece Suadiye 
Bursada belediye dairesine gelmişti. (Şenyol) da 
Şehirde AsAyişsizlik vardı. Hemen bir 

.. k KARMA KARIŞIM 
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L Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

l~j.:fl5m 
Sebatkar bir tip 

Bunacfarı ômer 
aonı11or: 

- Mu.vajfak 
cak tmıtmı7 

Kuvvetli nlJeto 
lerl ve ıebatklrlı· 

Bir gün Dedeağaç iıkelesine çıkan lngiltere viı konsolosu bavullannı muayenesiz fe!S::lık ~r:;: 

Bugün Güneş Beyoğld 
sporla karşılaşıyor 

Klüplerimiz geçen haftadan itibare' 
artık fudbol mevsimine tam manasllf 

girmlf bulunuyorlar. Lig maçlanna il • 
tirakten imtina ederek boş durmak isti' 
miyen büyük takımlar bazı karşılaşma • 
lar tertib etmişlerdir. Bu arada Günef geçirmek istemiı, bu yüzden gümrük memuru ve jandarma ile çekişmişti. Bu mıtk ve dileğin 

arada jandarmanın istemiyerek aavurduğu bir yumrukla gözlüğü parçalanmıştı :::1blliy~~Ja .. 
Müsteşar beyin arzusu vechile: Yunan tabiiyeti iddiasında bulunarak iresinde bulunmasına 
cHazım beyın Dedeağaç mutasarrıf- vermek istemedıği halde, sonra Osman- zımdır. 

klüb\l fedsrasyon hacici klüplerimilll 
en kuvetlisi olan Beyoğlu sporh bugil' 

dikkat etmek ll- için bir karşılaşma hazırlamıştır. 

lığında bulunduğu esnada hale ve ada- lı teb'asından biri sıfatile istid~ vere-
lete pek muvafık bir surette halledil- rek mavnalar yaptırmıştır. Nızamen, 
rniş olan münakalatı bahriye ve dizbar- reji memurları benim gibı devlet me-
ko meselelerinin eski şekline ircaı mü- muru sayılır. Hatıl tütün .rejisine aid 
nakalat üzerine gene ağır bir (vapur ı yolsuz bir muamele görülürse, muha-

Çalışması IAz'm gelen bir tip 
Afyondan Müh

lika ıonıyor: 
- Mühendis <-aJ'anlan vergisi) tarh ve bütün mavna- ı'kemesi benim riyasetim altındaki idare 

b. lacak mıyım? 
cılarımızın vaktile 8-9 sene devam et- meclisinde icra edilir. Bizim ır memu-
miş olduğu vechile fakrü sefalete mah- rumuz demek olan bir adamın, girer- Hesab işlerine 
kfun edilmelerini intac edeceği için as- ken ve oturduğu yerde şapkasını çıkar- aklı eriyor ve ça. , 

h.. t · lışmaktan yorul .. la caiz olrnadıgı· ndan elyevm cari olan mıyarak mahkememize bir urme sız-
. harek r muyorsa isteğinde usulün tarnamile muhafazası elzem- likte bulunması ve bu çirkin e ı- sebat etmesi U-

dir.» ni haklı olarak ihtar etmiş bulunan 
Şeklinde yazdığım müsveddeye müs- mahkeme reisini bir ecnebi konsülato- zımdır. ~ 

teşar bey bir kelime bile ilave etmiye- suna tarziye verdirmek için Avustur- bı·r tip 
rek beyaza çektirmiş ve dahiliye nazın ya sefirini viliyetimizin valisine taslit Neş'eli 
Talat bey imza etmişti ettirmesi doğru mudur? Alelhusus BcılıkuiTdea şe

-53-

AVUSTURYA SEFAR!TINtN 
tsTEDtl;t TARZİYE 

menfaati icabına göre güı Osmanlı, gih habeddin de Jca.. 
Yunan tabiiyetini kullanması gı'bi ~ raktemı; aon&.J#Or: 
çirkin bir hareketi, maahaza ken~ıs~-· Kaypak bır ze. 
nin saygısızlığı ile meyd~~a ~~k~ca_ş~ .!- kası vardır. Sılw:.
çin, her şeyden evvel re]ı müdurlu~u- tılara. üzüntlilere 
nü kaybeder. Binaenaleyh, şu netıce pek gelemez ...;a_ 
· · d d'" ·· "lerek görP hareket ' 6~ Dedeağaç bidayet mahkemesi reisi Muharrir De~a.ç mutaaamfı iken şıındı en uşunu ona .. •· d mek, eğlenmek ve 

(ikinci meşrutiyetin Malatya meb'usu) . . . . edilmesi muvafık olur mutaleasın a- daima neş'eli kaj .. 
Hayri efendinin Avusturya, Almanya Hayrı. efendi is~ ken~ısını, harfiyen yım. . . mak istru-. İntizam 
konsoloshanesi tercümanı Efreınidiyi şöyle mü~ ~ordu. . . Bu sözleri renkten renge gırerek din- kayıdlanna pek 
tahkir ettiği iddiasile taleb olunan tar- ·- Çok şükür vüs'~~ sadaya malikım. leyen Mösyö Suhur: bagJanmak is&emez. Umum! IUl'ette söz 
ziyenin verdirileceğini, meselenin na- BeS ~ Ay=:- ca= .v~=:en _ Zatialinize büyük hürmet ve iti- anlar, iyi bir aevk ve idarenin tesiri al-
sıl vukua geldiğini 1ahkik etmeksizin u ~na.. mey ış~ı · 

1 
nıadım vardır. Nasıl münasib görürse- tında kalır. 

Edirne vali vekili Müşür Arif paşa, E- d 1!::0 ~ur :;any:ıa 0~ ?. - ni7 öyle yapalım, dedi. 
diı':ıedeki konsolosa vadetmiş bulunur. b~e;b..u'u. u~ .ı~, - _._~ emen ergun Cevab verdim: Şak&CI bir tip 

. f d . k ır ınmızı gonıyo.n.ıUA. 
Fakat Hayrı e en i tarzıye verme - Kendisini bizim eve davet ettim. De- - Cereyan eden ahvale nazaran, Bilecikten Ah-

ten kat'i suret~ iıntin~ eder. Evvelce din~ ki: mahkeme reisinin değil, Efre~idi efe~- med de kanıkteri-
de jzah o~~dugu vech_il~ mesele uyr, - Sizi ne kadar çok sevdiğimi bilir- dinin mahkemeye giderek reıs: t~.rzı- m soruyor: 
sefir, hancıye nezaretını, nezaret de siniz. Bu tarziye talebinin bacanağınf'L ye vermesi iktiza ederse de bız oyle İlk zamanlarda 
Arif paşayı tazyike başlar. Efremidi için pek fena bir netice vere- yapmıyalım. Bu meseleyi, ikisini banş-

Arif paşa. İst~bulda kıdemli v~ ~ek ceğtnf size hAlisane haber vermeyi dost- tırarak halledelim. 
nüfuzlu bir sefır olan Baron Kalis ile, Juk lAzimesl gördüm. EvvelA, bu adam ( A rknsı var) 
söz dinlemek şanından bulunmıyan a- ~~~~~~~===~================== 
fif ve hayli mütaassıb bir hoca olan 
mahkeme reisi arasında kalır. Bir tara
fa vadetmekte istical ettiği, diğer tara
fa söz geçirmek imkanım bulamadığı 
için sıkıldıkca sıkılır. 

ı 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

~ Toptan hal. fiatları ~ 
10191938 uhılan 

eD .,.tı .. yün.ık 
Cinli Emaali Kr. S. Kr. S. - --- --9- 13-

sakin ve sessiz bir 
tavır abr, daha 
sonraları muhitini 
buldukça şakacı 

ve konuşkan olur. 
Menfaatlerim pek 
dağıtmak niyetin
de değildir. İnadcı olduğu zamanlarını da 
hesaba katmak Jiı1mdır. 

GörgDIU bir tip 

Bir hafta evvel Beyoğlu sporlular ?b. 
aırhlara karşı güzel bir oyun çıkarar.a 
galib gelmişlerdi. Geçen mevsim p&Jll 
sabahlan Taksim stadyomunda tertib r 
dilen muhtelif tumuvalarcla da büyd 
bir varlık göstermişlerdi. 
Beyoğlu iporluların arasında Bambiııl 

gibi Türkiyede eşsiz fudbolcular oldul' 
gibi her hangi bir birinci sınıf takıındl 
yer alabilecek bir hayli oyuncu mev 
cuddur. 

1 
Gene bu sabah Galatasaraylılar dl 

ikinci kümenin en kuvvetli takımı olJf 
Palatagençlerle karşılaşacaklardır. 

Vef ahlar An karada 
G. Birliğine 2-1 mağlOb oldular 

Ankara (Uususf) - Vefa ile Genç • 
lerbirliği arasında bügün Ankaragücl 
sahasında bir karşılaşma olınU§tur. Afi' 
karada mevsimin ilk futbol maçı olan b' 
oyun çok büyük bir seyirci kütlesi ta • 
J"afından seyredilmiştir. İlk daldkadl 
bir gol yiyen Vefalılar durgun oynanır 
ğa bqladılar. Buna mukabil Gençlerblt' 
liği seri bir oyun çıkardı. Haftaymın ot' 
tasında bir gol daha yaptılar. 

İkınci haftaymda Vefalılar gene dut' 
gundular. 20 inci dakikada Vefa merkel 
muhacimi bir gol çıkardı ve maç 1 • f 
Gençlerbirliğinlıı galibiyetile bitti. 

Meşhur bir lngitiz futbolcusu 
ıntrenörlUga davet edildi 

Meşhur İngiliz fudbolcusiı Alex J~ 
sveçten antrenörlük için müıaid fekildl 
bir teklif almı§tır. Fakat kendisi blıl 
kontraUarı olduğu için bu mevsil' 
Stokholme gidemiyecelinl, ancak gele • 
cek mevsimde her hangi bir teklifi kabul 
edeceğini bildirmiştir. 

Pariste atletizm maısiminin 
son ... mosabakası yapıhyor 

Fransa atletizm federasyonu aUetid' 
mevsimini kapamak üzere 25 eytdldf 
J ean - Bouis stadında bir müsabaka teı

l tib etmiştir. Programın en mükemmel tr 
rafını meşhur gündelik Auto gazetesi hr 

Nihayet, ben Dedeağaç mutasarnflı
ğına tayin olununca önce bana hiç a~ 
dıö-: bu meselenin halline mutlaka hır 
ça;e bulmaklığımı pek ziyade rica et
ti. 
Paşaya: 
- Meselenin nerede, nasıl cereyan 

ettiğini bilmediğim için bir vidde bu
lunamam. Fakat düşünülür, ihtimamla 
aranırsa bir çaresi bulunmaz mesele 
nııdir ,hatta enderdir. Her halde çalışı
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Sakıztaba,ti 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Kır domateal 
Sırık domate.sı 
Çalı fasulya 

• 
• 
• 
• 
• 

6 - 8 - AknJriden lfeh-
1 - t-
~ 50 _ 3 _ med Yıtwıa.. Jca-
rl 50 4 _ rakterini sonıyor: 
4ı - 5 - Tok gözlil vı 
8 - 12 - görgülü bir hali 

· ı zırlamaktadır. Gazete Avnıpanın en met' 
f hur atletlerini 800 metrelik yanı için dl' 
, vet etmiştir. 800 metre dilnya rl5kord • 
I meni İngiliz W ooderson 400 metre Av ~ 
lf rupa şampiyonu İngiliz A. G. K. Bro\1fllt 

800 metre Avrupa pmpfyonu Alın .. 
Harbfg, 800 metre Avrupa ilçüncüsü 1 • 
talyan Lanzi, 1500 metre Avrupa ikinci" 
si Belçikalı Mostert ve 800 metre Av• 
rupa ikincisi Fransız Leveque daveti ki" 
bul etmişlerdir. Bu mesafede yeni bit 
diinya rökoru daha Jcnlması bekleD • 
mektedir. 

nın, dedim. 
Arif paşanın, Ftansızlann dedikleri 

gib! çekiç ve örs arasındaki sıkıntılı va
ziyetten mümkün olduğu kadar çabuk 
kurtulması için en önce tedkike koyul
duğum i~lerden biri bu tarziye mesele-

·si oldu. 
Avusturya - Almanya konsolos vekili 

Möı;yö Suhur ile tanışmıştmı. 
Tarziye istenilen hftdiseyi hem bun

dan hem de Hayri efendiden dinledik-
' ten sonra, Hayri efendiyi tarziye ver-

miye zorlaınarun doğru olmıyacağını 
anladım. 

Vak'a şudur: 
Mösyö Suburun bacanağı ve A vus

tw·ya kqnsolosbanesi dahilindeki Os
m3nlı ve Osmanlı hük\imetile menfa
ati müşterek tütün inhisarı idaresinin 
müdürü ve bu konsülatonun tercüma
m Efremidi Avusturya tebasından bi
rine aid muhakemeve tercüman sıfa -
tile gitmiş. Fakat, o muhakeme henüz 
başlamamış, diğer bir muhakemeye 
bakılıyormuş. Salona. Efremidi, şapka
sını çıkarmadan girmiş, dinleyiciler a
rasma oturmuş. Mahkeme reisi şapka
sını çıkarmasını ihtar etmiş. 
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Ayşekadın fasulva 
ltırnıızı barbunya 
Amıatabatı 

PaUıean bq 
• orta 
• ufak 

IOLD&K SACA: Bo.taa patlıeau 
ı - Ertek yüzünde G&tan tilfler - Akçe. Hıyar 
2 - Sevdalı - Kaz yavrusu. Mısır 
3 - Saygı ft aevgt - Şil111 bolmuf. Maydaaos 
f - D08t ve lı:om.f1I bir devle& - 'hn.f. Çıeldrdekıds Dlüm 
5 - ialmıet'den mat ,apmak için ialmle - ÇaV119 üıriimii 

rln aonlanna ıetlrllen Wılkalardan Rnald iirimil 
biri. Siyah üzüm 

8 - Ziraat. Amasya elmaaı 
7 _ .Yenlllt. :tn zıddı - Çok olmıyan. İnebolu elması 
1 - Endabt - Valide. 
1 - Yüaek - Ne lJ görir. 

10 - Üzüm auı- - Bot. 
TIJLUDAN &Ş.&Ci: 

Bardak eriği 
Şeftali 

üns 
Afft 

> 
• 

Mfed 

• 
• 
• 
• 

• 
le met 
kilo 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

8 - 9 - vardır. Zekası, it-
t - ıı - Iedfkçe açılır vı 

" - 13 - daha çok muvaf-
1 25 ı 50 fak olur. tık defa-

- '15 1 -_ 
25 

_ 
50 

ları mahcub ve çe-

l 25 ı '15 kingen davranır. 
- 50 ı 25 Kadın n sevgi mevzularfle allkadar ol-
- '15 l 25 mak ister. Kızdıtı zaman mlerini esir-
- 58 - 71 gemeyebilir. 

., - 12 - ~----------.... 8- 11-
7- 10-
1- 12-
18- 30-
5- 15 -
5-
5-
G-
1-

12-
111 -·-15-

Son Posta 
F otograf tahlili kupona 

laim • • • • • • • • 
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DİKKAT 
1 - Deniz kenarında - Yemek. Taze incir • t - ·-12-

FotoK?af talılll1 lç1D bu tuponlardu 
6 adedlnln IÖilderllmm p.ıttır. 2 - De.slmal - Yedi günden biri. Katana • ı _ 

Alman milU takunının maç 181'1 
18 EylQlde Polonya ile ~ 

olan Alman milli takımı tadroıu bildi • 
rilmiştir. Takımda ancak iki ViyJ 
vardır. Bunlar Hahnemann ve PeSllf' 
dir. Hücum hattının 10l tarafın<U be • 

raber oynıyacaklardır. 

s - Dtınyada ondan beş tane vardır - Cem • 'ıe _ 
Btttrmet masdanndan milzarl it - E b" 1. ıoo deci 200 
~ tam fdred. ene ı ımo• ı -

22-
400-
13-
9-
f-

Bundan başka ~ EylQlcU' Bi1krefl' 
Romanya ile, sekiz gQn sonra da Sof1" 
da Bulgaristanla, Kralın taç giyme • • 

...... - ..... - ..... --·-·--·--·· nei devriyesi münasebetile birer maç 1' 
4 8 - B _! •-8 Karpuz Yenidtınya ba§ adecf 10 -

- ucum - a .. _. -an. • orta • ., _ 
5 - Yerde ailrineD uzun hayvan. • fak • ı 51 6 - Bir maden. • • u 
7 - Generale ealdden verdikleri ısım - • Alaca bat • 10 - 11 -

İli?e - • • orta • 1 - 1 -
-·- • • ufak • 2 so • -ı - Saha - UIUO'· 

9 _ Tren ymu - inanmak. Kavun tırkaıtaç bat • 13 - ıs_ 

10 -- Azimet. eden - Cefa. • • orta • 1 - II -
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 l • • ufat • 9 - 5 ---··------·--·--··-·----··--

ı ç 1 K M A z • D A M 12 JIŞında bir çocuk 
2A I•YAMALA kadaş lad 
8 K 1 R A N • A M A L ar iRi yara 1 
4AKIL•SALTA 
6L•KADl•A•• 
&iiB•YARA•AH 
78AY• KTTFA 
sAHAR•EMSAL 
9YAz••cA•K 
ıo A R 1 • D I K D t K 

Boyabaddan yazılıyor: Kemaldede 
mahallesinde Ömerbey oğullarından 

Şerafeddin oğlu 12 yaşlarında Kemal, 
ayni mahallede Ağaoğlu Ahmedin oğlu 
1 1 yaşlarında kunduracı çırağı Nuriyi 
Dıçakla arkasından yaralamıştır. Hadi
seye müddeiumumi el koymuş, suçlu 

Nöbetci eczaneler 
---···--ita seee nilleki ela• eemmeler f8llilardlr: 

tsıaaı..ı dhelladeldls: 
.AUarayda: (8anm), Alemdarda: 

<Sırn Alım), Beyazıdda: <Belkls), Sa -
matyıda: (Teoflloa), Emlnönünde: <A -
mlnasya), Eytlbde: (Arif BeflrY, 1"ener -
de: <Vltall>, Şehremininde: <Nuım>, 
Şehzadebapnda: (Önherslte), Kara
gtimrütt.e: (Xemal), Küçiikpau.rda: 
(Yorgl), Batırtöyünde: <Merkez>. 

Beyof la clhetindeldler: 
istıkIAl caddesinde: (Kanzut), Dal -

rede: (Giineş), Topçularda: (Sporldia), 
Taksimde: (Nizameddin), Tarlabqında: 
(Nihad), Şifllde: (Halk), Beflktqta: 
(Süleyman Receb). 

Bofazlçl, Kaclıkö7 Te Adalardakiler: 
Üskfidarda: <Sellmlye), Sanyerde: 

cosman>, Kadıtöytlnde: (Saadet, as -
man Bulil.!1). Btlytlkadada: (Halt), Hey

pılacaktır. 

Toy sıklet Avrupa fımpiyonlul' 
Liej'de yapılan boks maçında Belçl ~ 

kalı Dolhen İsviçreli Dubois'yı bir h•Y ... 
hırpaladıktan sonra on birinci ravuııtt' 
abandone ettirerek ttıy siklet Avror' 
şampiyonluğunu alrmftır. ........ -.......... --...... ._ .. ____ _ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresclner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlln 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrü!(l 

Avusturyalının muhakemesine baş
lamnca Efremidi heyeti hakiınenin ar
kasmdald tercüman sandalyesini ön ta
rafa. çekerek heyeti hakimeye müvazi 
bir mevkide oturmuş. Reis, biraz geri
ye oturmasını söylemiş. Fakat bu ih
tarlar, sert bir tavır ve yüksek bir ses
le olmuş. İşte, Hayri efendin in tarziye 
venneSiıii ınucib sayıllan muamelesi 
bundan ibarettir. EweUci bulmacanın halledilmif ıe~k~HLJ.!!n~ez~a~r!etL_!al~t~ına~_!a~!!Wtitır!L_~----'._\. ____ __: ___ ~----ll•===~~=~====~ 

belide: {Balk). * Her tirli banha iti * 



11 ~161 -;[:::::=::l:st:an:b:u:l::;B~d~e~m~·y~e~ıi~lli~A~n~la~r~ı._.._.._.._.,, 
Konservatuvar kayıd ve kaydı yenileme muamelesine bqlanmıftır. 1 birini 

teşrinde bu muameleye nihayet verileceğinden alikadarlarm p~ vı 
ıembe günleri ıaat ikidn beşe kadar idareye müracaatları. ( >. 

~ . 1 itfaiye lmfr muavin· 
Orta ve lise tahsili görmüş '\'e askerliğini ifa etmlf o up olan İtfaiye o-

liğine talih olanların l/Teşrinte~~l/938 ~e tedrisata e:=/938 ,nnüne ka
kulunun Amir sınıfına iştirak ettınlınek uzere nlhay • _ _... Genç e-

t · M .. dü ı .. w•·ne müracaatlan lazı.muU'. 
dar vesikaları ile birlikte tfaıye u r ugu ) (6255) , 
mekli sübayların tercihan alınacakları ilan olunur. (B. 

Gümrük Muhafaza Genel • Komutanhğı 
Satınalma Komısyonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminatı Eksiltmenin 
Tarihi Günü Saati 

Büyük liman mevki
lnde ahşap Mh. kulü
besi yaptırılması. 
Büyük limandaki Mh. 
kulübesine mutfak 
Japtırılması. 

Galata Balık~
daki kirgir Mh. kulü-

tutarı 

Lira Kr. 

248 95 

240 07 

80 00 

Lira Kr. 

19 00 15/9/938 Perşem~ 14 

18 00 14,30 

C>5 00 15 de 

besinin satl§I. gösterilen gün ve saatlerinde pazarlık-
t - Yukarıda yazılı inşaat ve satışın 

lan yapılacaktır. . . d d Görülebilir. 
2 - Fenni prtnamelerı komtlıs~ond" ail~·teminat makbuzları ve kanuni vesika-
3 1 t kl"l in gün ve saa erın ~ ~ 

- s e ı er 0 i A G"" o• ğündeki komisyona gelmeleri. c627o1> 
larlle birlikte Galata Eskı thalat umru 

lstanbul Defterdarlığından: . 
. k:i Senelık muhammen Kira müddeti 

Cıns ve mev • kira bedeli 

Beyoğlunda Tozkoparanda Meşrutiyet 
eaddesinde kAin 104 No. lı Akşam Kız 
San'at okulu bakkaliyesi 
Sultanselimde Cumhuriyet Kız orta oku· 
hı bakkaliyesi . . : 

Lira 

150 Bir yıl 

180 
Haydarpaşada Haydarpaşa lısesı berber-
lik salonu : 240 Üç , 
Yıikarıda yazılı mektcb bakkaliyeleri le berber salonu hizalarındaki kira ve 

müddetler üzerinden senelik kiralan peşin verilmek şartile ve açık arttırma 

usulile ayn ayrı kiraya verilecektir. Bu hususta izahat almak ve diğer şartlan-
""ğr n.mek istiyenlerin hergün Milli Emlak İdaresine ve müzayedeye iştirak 

nı 0 
e · · 1d kl ahk. · t • h 

d ki ·n de hüsnüahlak ve seciye salı ıbı o u arına, m umıye ve sarı as-e ece erı . . i l" 
b 1 madığına dair zabıta adlıye ve sıhhıyeden alacakları res m ı ve-

talıklarlı ~ udn 7 5 pey akçcl~rile b~aber 22/9/938 Pe:ı;şernbe günü saat on dörtte 
sikalar a yuz e • . ·· tl (M ) (6193) Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komısyona muracaa an. . 

Üsküdar 3 üncü Ortaokul Satın~lma Komisyonundan: 
Beherinin tahmin bedelı 

Aded Lira --
Dersane sırası 15 12 

Camlı ders Aletleri dolabı 1 70 
1 40 

Dikiş aletleri dolabı 
1
-

Teminat bedeJ1 

L. K. 
68 25 K- .. 7 o 

J4=mler odası için dolab 1 60 . . 
. 1 yukarıda cins ve muhammen bedelile temınatı ya-

Okulumuzun ihtıyacı otan. gu""nü saat ıı de İstanbul Kültür Direktörlüğü bi-
zılı i ler 12/9/1938 Pazar esı . . . 

ş kul kom;syonunca pazarlıkla ıhalesı yapılacaktır. Bu ışe 
nası içinde toplanan ° t gvına dair J"esmt dairelerden verilmiş vesika, Ticaret 
m.. kler bu gibi işler yap ı • . . . .. 
.... ece .. tezkeresi ve teminat makbuzıle birlikte belli gun ve 
Odası veya ruhsat unvan • 
saatte komisyona gelmelerı. 

sELA NIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

fürlıiyedelti Şubeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
Jı{ERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıt~ndalri Şubeleri: 
SELANfK. ATİNA 

• Her nevi banka muameleletl 
Kiralık kasalar servisi 

llGll TiYATROSU 
Nuri Genç ve arkadaılan 

Bu akşam 

Yenişehlrde 

Cehennem 

Bir Tehllke Sizi 
Tehdld Edlyorı 

Evi nida iter kö,e· 
sinde Ye bilhassa 
d6temelerlnde,fare· 
lerve b&:ekler•n bu
laftırdıkları yerleri 
•• ,11çtıklın mikro
pları muntazamea. 
•LYSOL• ilo temiz· 
leyip tahrip etmez· 
ıealz; nezle, erip ve. 
aairbutalıkların 

ılray~dne meydan 
YCMDİf oluraunuz. 

Mikropları 6ld6r
aıe hassa ve teaırlle 
bÜtÜD düııyada taDID• 
mlı olan •LYSOL' 
45 ıenedenberi bil· 

tila b11taaelerde e'ya ve dötemelerln ıerl 
deıeafekttltrl için ltullınılmıldadır.' 

l'ıklltlerıne dikkat ve kutularının san· 
~ırmızı orltinıl ambalajında luar ediniz. 

L sol" .. y_,...... ~ 
ICMULICI A MAYa A. e. • ll••••rı 
MG....ıllı ı. MıtOn ........... ,, ı ... ıtllıvl 

lstanbul Şehir 'fi7atrosu 

Bu alııam 
lzmir Fuarında 

• 

SON POSTA 

-- -

Ui(Di~ MSLANGIC 
~OLAY OLMAM~TIQ 
lhJm~ 
iı;Vl y ~ 

femet. il:~ 
~:ıauiıla 

' 

~ 
~ 

oP-t 

~OLANTS[ BAı\J~ 
i i~li N\/ 

1938 sen••I için 

Çocuk arabalarının 
Son ·pertl•I gelml9tlr 

BAKER Mağazalarmda 
RekH\m fiatına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

Dr. bsan Sami 
ISTAFILOKOK AŞ~SI 
lstafıiokoklardan mOtevellıd (er

genlik kan çıbanı, koltuk altı çı
banı ~rpacık) ve bOtnn clld hasta-
lıkla~na karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Dlvanyolu No. 113 ~"' 

Son Posta 
Yevmi. SiYul. aavad.Ls Te Halk eaze~esı -····-Yerebatan. çatalçefDle ıokU. ıs 

ISTANBUL 

GazetemiZde çınn yazı ve 
resimlerin bütün. haklarl 
mabfm ve gazetemize aiddir, 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK1YI: 1400 750 .uu 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deatştirmek 25 turuıtıır, 

--··--

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gel.n •oralı eeri verilmez. 
ilanlardan m8'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kUIUfluk 
Pul illvesl lhım.dır. 

··················-----·· .. ········-· .. ~ I Porta kutun: 741 İatanbü •

1 Telgraf : Son Polta .,P 
'J'el#fcm : 20203 ._. .............. __ J 

Sayfa ti 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve s1zi olduğu -
nuzdan daha fazla yaşlı göste· 
rir. Teninize uyg'.ın renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ırafında 
bir renk ve diğer tarafında bış· 
ka renk pudn tecrtibe etmek · 
tir. Bu tecrübc'!yi heme:ı bugün, 

size parasız clarak verilece~ 

yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapmız. Bu ye
ni cCild renkle-:h (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modt-rn 
bir makine vao;ıtası1P karıştırıl

mıştır. Sihranıi~ bi..· göz, 1am ve 
kusursuz bir incelikte rmklerJ 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajl• 
bir yüz görünmiye .ekti:-. roka· 
lon pudrası, imtiyaz:ı bir usul 
dairesinde cKrema köJ.)üğU. ile 

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

karıştırılmıştır. Bu sayrdc pud· 
ranın saatlerce sabit kulmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil .. 
din yağlı tabii ifrautını mas • 
setmesine' ve Lu su !'etle cildin 
kurumasına ve sc'!rtleşmesine vı 
binnetice buraşuklukların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınln11~ 

meşhur Tokalım pudrasını kul· 
!anınız ve birkaç gün zarfında 
t eninizde yapacağ1 cazib tekem· 
mülü görünüz, dairı:ı kutuların 
üzerindeki Toksiorı ismine dik, 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tcreddjd d,tiğıniz

de lutfen İstanbuld:ı 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo., 
pudrası 6) rumuzile vaki ola
cak talebde siz' ır.emnuniyetle 

muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake~ pudra göndere
ceğiz. 

Şirketi Hayriyeden: 
Anadoluhiaan Panayın mtinaaebetile bugünkü 

ihtiyaca göre tarife haricinde zuhurat postaları 
ilin olunur. 

lstan bul Limanı 
Satın alma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan: 

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

A - Tahmin bedeli memur muşamb3 sının beheri 26 lira ve müstahdemin 
mu§ambasının beheri 14 lira 50 kuruştur. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 27 Eyltll 938 Salı günü saat 14 de Galatada ltaramustafapaşa 

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

mecburiyetindedirler. Aksi takdirdt- eksiltmeye giremezler. c6304, 

Pertevniyal Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı 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 llk temi
natı yazılı eşya 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğ:i 
binası içinde 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 saat evvel 
komisyon başkanlığına tevdileri. 

Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacağı, şartname, okuldan gi>ı 

rülüp ölt'enilir. c5900:t 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
. Otulumuzda leyl! ve nehari talebe kar,dına devam edilmektedir. J..eylt tale!ie

mn kaydı mektebin açılıcalı a Birlnci\ep'in 1938 tarihine kadar devam adı • ı 
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YURDDAŞ, DİKKA Ti · 
Senede yedi ruz 111llyon lnaanı hasta eden ve bunlardan &ekiz mllronunu 

öldUren an mUdhlt ltet •ıtmad1r. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivrl ıineklerin bu alda hayret verici cina1etle

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dlr 
Kinin aıtmaıım emaalsiz ilAcıdır. 

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

Bugünün tababeti kininin bu harikul4de kuvyetini artbrmak, balaizliği, kuvvetsidiif. kamızbğl 
önlemek ye ııtına parazitlerini derhal öldtırmek için kinini Araenik, Çelik Ye bir çok acı 
nebatat hnlbalarile birlqürerek BİOGEN1NE müatah.ıannı hazırlamıfbr. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
.. Kanı temizleyip çoğalbr. Kırmızı klrecikleri artbrır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, qtibayı 

dermanıızhğı fiderir. Sıtma parazitlerini 6ldürllr, ıdmanm bütün şekillerinde ıifa temin 

.. eden bu ynkaek teıirli llAç her eczanede bulunur ~ 

Mekteb İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Millt Te..-bfye ve Koıtnre son derece ehemmiyet verir. 

Almanca veya Fran•••c• Ll•an derslerl muhtelif •porlar. lnglllzce için ihzari aındlar. 

Orta Kısım - Lise Kısmı - Ticaret dersleri 

MüHENDiS KISMI : Ameli ve nuari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühenc&l yetiştirir. 

Dttrsler 21 EylQl Çarşamba sabahı başlıyacakb.r. Leyli talebenin 20 Eylt\l 

Salı akşamı mektebda bulunması l!zımdır. Tecdidi kayıd Erkek: kısmında 17 EylQl Cumartesi ve 19 Eyltll 

Pazartesi günleri, Kız kısmında 20 EylO.l Salı gUnüdür. Yeni talebenin kayıd muamelesi hergtın yap&J.maktadır. 

Fazla malômat için mektubla veya bizzat müracaat edilebilir. 

lstiklil Lisesi Dire törlüğünde • • 
1 - tık; Orta ve Lise kısımlarına yablı veya yatısız kız ve erkek tıtlebe kaydına başlanmıştır. 
2 - lstiyenlere mektebin kayıd şarUannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebafı Polis karakolu arkuı: Telefon: 22534 

v 

oOGON YAPACAKLARA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

-Vesaire mobilyalar 

FABRiKA F/ATINA SATILJYOR . 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstaııbul, Rııapqa yokuşu No. 66, Tel 284ı07 

RADIO 
EDISSON 

MUesaesesı 

Beyoğlu btikW caddesi No. 34 

ilan Tarifemiz 
Telt sütun ıantıml 

Birinci •ahil• 400 kuruı 
I kinci Mhil• 250 » 
Üçüncü .ahil• 200 » 
Dördiinca •ahil• 100 • 
iç ıahileler 60 • 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir milddeı zarlınd" 
fazlaca mikdarda l1ln yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilitlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek şayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpl.f edilmlıtir. 

Son Posta'nın ticari illnlanna 
aid işler için §U adrese müracaa& 
edilmelidir: 

bincıtık Jtolleldlf &lrke&I 
J[a.bram.ama4ı ilan 

Aiıkara eadjleıd 

Son Posta Matbaası ................................ 
Nepiyat Müdürü: S.Um Ragıp Emeı 

o a. wri-ny w:on+~ 8. .Ragsp '&M:IÇ 
DAD&CMWlıll .a. ftNwl UfA.JCLIOfL 

z,.ıt11 ıı 

En mOesSir diş macunudur . .............................. _... ....... -.. -.............................. ··············-

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: 

Y•••k kırıntrları dl' aralarında et• 
•••• ••bhlarandakl çukurlarda 'ka· 
llr•• •ktlr ve hasd olan asit ml•elerl 
boaar, tll .. erl• çUrUmeal11e yol •'9· 
Hele bu ••itler brıtan gece •l••d• 
btrakıldılı takdir•• muzır mlkroblar 
mllyoalarc• artar ve dl•l•r aDr9atf• 
bozulur, beyaz111ın1, ••llamhlını fa. 
111am•• ka,-beder. AQzıauun aalahat 
ve glz•lllOlnl muhafaza etmek lçla ı 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişlerinizi RADYOLiN ile fuçalayımz! 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze m•rvalar1n uaarelerlnden latlhaal 

edllmlt teblf · bir marva tuzudur. 

Emıalaiz bir fen harikua olduğundan tamamen taklid edllemes 

lNGILlz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - latanbul 

TüRKiYE 

Kızılay Cemiyetinden: 
Ceıniyetimizce aşağıda yazılı beş kalem eşya satın alınacaktır. Talilt -

lerin hizalarında yazılı tarihlere kadar İstanbulda Yenipostane eha • 
rında Kızılay hanındaki Satış Depo&u Direktörlüğüne kapalı ı.arfla tek • 
liflerini yapmaları ve fazla izahat almak ve şartname ile nilmunelerl 
görmek üzere mezkfir DirektörUiğe müracaat etmeleri lüzumu Db 

olunur . 
• 
Miktarı 

5000 m2 Podösüet 15.9.938 Saat 11 e kadar 
4000 m2 Parlak kaY1fhk deri 15.D.938 
9000 m2 Parlak .11rb derisi 15.9.938 

17500 m Çadır bezi 15.9.938 
400 ki. Urgan 15.9.938 

DAiMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 600 111etr• 19ık veren 
1938 Moaeli 

D ıM 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi ıpk almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N •mpullarını 
kullanınız Ye her yerde DAiMON 

markasına dikkat ediniz. 

" 
11 e • 

" 
11 • • 

" 
15 e • 

n 16 ya • 


