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Çekoslovakyanın SUdetlerle 
şehirlerin<t.~···-···k_@.o.l.~ .... __ _ş_q_k@k ... _ .. m_~ harebeleri 

mesklin 
,,.............................................................................. . .. ..... --......... -............... --........................................ , 
! Südetler Çek hükômetine 6 saat mühletli bir ültimatom 1 

1 vererek örfi idarenin ref'ini istediler, taleb reddedildi 
' . ·························-·············-·-···· .. ····················--·········---········ .. ·············································•···•····· 

~ ................. ~f 2 ......... ~Iü: .... ··so yaralı var ı A vrUpag·z·····-···sa~an 
Südetler 7000-10000 k!ş!likkaf~leler korku büyüyor/ 
lıalinde a.,ıaklanarak sılahlarla ıstas- ı ·ıt d N 1 

'3 k ll h ·· ·ı ngı ere e azır ar ve 
Yonlara, kara o ara ucum eltı er, ord k"' h b 1. • . l b " l u er anı ar mec ısı 

bınalara Aman agragı astı ar h 1. d t 1 d 1 
Sudetlere munterid vak'alar lazım gelen tesiri yapmazsa toplu halde . a ın e op an ı ar 

isyan etmeleri için talimat verildiğı anlaşıldı · Verılen kararlar derhal Fransaya bildirildi 
Fransız kabinesi de Cumhurreisinin riyaseti albnda 
uzun bir toplanh yaptı, Fransada her nevi siyasi 

toplanblar yasak edildi Henlaynın bugün plebisit 
istemesi bekleniyor 1 

Sildet meb'uslarının da bagiln Çek Başvekili 
ile gllrDşeceklert blldlrlligor 

• 

Ôrfi idare ilan edilen mıntakadan blr görilnil§: Henlaynın kaTargdhı itsl'h 
yelırinde çek • Alman hududu .. . . 

P D
.. g ce Bitlerin Şimdiye kadar sırf numayış kabilın • 

rag 13 (Husus!) - un e S"d ı · nutk .. . 
1 

lan kabi- den karışıklıklar çıkaran u et erın, ilk 

ne b
unu mutea~~ to~ anml ış ~- mın .. defa olarak ateşli silahlar kullandılçları, 

, u nutkun Sudetler e mes~uu. . 1 li ı. · tak ı d A • ~ 
1 

t bil' tesir şimendifer ıstasyon arına, po s J\.Omıser-
bır akar a adeta ısyanı .. ha.ırda an 1 micıtir liklerine ve posta şubelerine "taarruz et -

a mış olduğunu muşahe e ey e .. · . . .. .. ür 
Filhakika Südet mıntakalarında dün tıklerı gorülmuşt ·. t k d 

gece, verile~ bir işaret üzerine başlamış Hü~~tb, bu vta:r:i . :U-şısı~h~· aksa -
gib

. · 'b t · ve ınzı atın e ıçın mu un a -
ı, kanlı hadiseler birbirıni taki e • Yl§ 11 · · f da) ınicıt· (Devamı ıncı say a 

.. ır. 
~ t.I: 

· Almany8 Ren boyunda 
harbe nasıl hazırlanıyor? 

Son günlerde tayyare ile ~udud üz~rin_~: 
uçan bir Fransız muharrirı neler gördu. 

l!er· Hitl ·· 
1 

d' v. nutukta Al - tehassıs, müteaddid istihkam taburları ve er soy e ıgı son , -
ıtıanyanın bir hücum halinde kendisini piyade fırkaları çalışm~Ktaaır. 
korum k · . v h 1 klardan bah- Digv er vesaitle sevkedılen malzeme ha-

a ıçın yaptıgı azır ı . 
setti S" 

1 
. 

1 
d . riç olmak üzere yalnız Alman demıryoJ-

. oz erı aynen şun a!· ı. .. . 
- cZamanımızın en munzam tahkima- lan bu maksadla her g-.m 8 bın vagonluk 

tı insa h ı · d d" G ·b hududumuzda katarlar teşkiline mecbur kalmışlardır.> 
• :ıı a ıp e ır. aı bah •V• b h •..Wılrl 1~ sencdenberi yapılmakt.ı olan bu ta~- Her Hitlerin settı~ u az~~ arı, 
kınıatta 278 bin i çi, 84 binden fazla mu- (Devama 11 

111* 

Buhran karşısında 
devlederin kararları 

Çek~ovakyada ya -
ıamakta olan S,G mil -
yon Almanın kendi ken
dllerlnl idare etmeleri -
ni 1atıemekted1r. Hltler 
son nutkunda: cŞayed 

bu !nsanlann haklan kendilerine ve
rtımez..e onlar adalet! ve yardımı biz
den görecelclerdlr,• demiştir. 

muarızdır. 

Çek hülr0.met1 Alman
lara vertıebllecelt huku -
tun u.amislni vermiş 

olduğu kanaatindedir ve 
memlekette bir plebisit 
71lpılmasına kat'lyetle 

i,.. 1'. Silllhlı bir ihtlllf çı!c-
I masınm önünü alınağa 

çalışmaktadır 'fe al -
IA.hlı bir ihtllllfın sü.r -

~ atıe gentşltyeceğini, ken 
--~ dlslni de IA.ka.yd bırak
mıyacatını bllmektıedlr. Bütün kuvve
tlle Lord Raı:ısimen'ln Pragda glrişe
cetı uzlaştırma hareketine müzaheret 
etmektedir. 

Rusya da Çekoslovak
yaya yardıin muahede
lerlle bağlıdır ve taah -
büdlerinl l!a edeceğini 

L_f.~~ söylemektedir. Fakat 
Rusyanın ne Çekoslo -

vakya ile ne de Almanya ile müşterek 
hududu vardır. Yardımı yapmuı için 
Lehistandan ve Romanyadan geçmesi 
l~zımdır. Şu halde vaziyeti bu dev -
letlerln vaziyetlerine tabidir. 

"t:''TAflf Fransa ve İngiltere 

J tarafından istlınzac e -
"~ ~ııeceğl zaman Fran -

sız - Leh muahedesine 
tevrtkan Fransa aıey -

'-------- hinde herhangi bir ha -
, rekete glrlşmlyeceğinl söylemekle ik -
tifa etmiştir. Harb genişlediği tak -
dlrde menfaatlerine en uygun yolu 
ihtiyar edecektir. ---

Çekoslovakyaya yapı

lacak bir taarruz kar -
şısında llkayd kalamı -
yacağını söylemiştir. ___ ,,... 

Almanya Çekoslovak
yaya hücum ettiği tak
dirde bitaraf kalacak, 
fakat Almanya ideolo -
'lk bir harbe t;"ı.rlşirse 

onun sırasında yer a -
lacaktır. (Arkalı 11 inci uJfada) 

'' ltalyan gazetelerinde çıkan bir tebliğ : SUdet mmtakası 
Çekoslovakyadan tamamen ayrılmahdır ,, 

Londr~. 13 (Hususi) - Hitlerin nut • \ ziyet seri ve vahim bir surette inkişaf 
kunu mu~akib, Çekoslovakyadaki va - etmektedir. (Devamı 11 inci ıa.1/1ada) 

Dünya gazeteleri vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

Fransız gazeteleri: "Vatan tehlikededir. Kardeşce 
birleşelim. Sulhü kurtarmak 
için son ümid budur.,, 

İngiliz gazeteleri : "Vaziyet gittikçe büyüyen kor
===~===== kuyu muhik gösteriyor, geni 

bir karışıklık devresine intizar 
etmek lazım!,, 

. . azı -Londra 13 (Hususi) - Bitlerin dQ.n-ı etmektedir. Umum.t kanaate go-re v · 
kü nutku bütün Avrupa matbuatını legal (Devamı 11 inci sayfada) 

Dokuzuncu Balkan oyunlarında neler gördüm? 

Yunanlılar birinci olmak 
ümidini kaybettiler 

(Belgrada gönderdiğimiz arkadaşımız Omer Besim yazıyor) 

Balkan oyunlarının başlayışından bır intıba: Balkan bayrakları geçerkeı. 
JEaıun H iiDcii ı~amnm 1 ineli, 4 üncü ve 5 inci sütunlannda) 



Her gün 
-···--

Bag Hitlerin 
Nutkundan sonra 

Yazan: Maldtttll aı .. 

O kadar mera'k ve heyecanla 
beklenen nutuk, Bay Bitlerin 

kongreyi kapamak ibere söyliyeceği söz
ler, evvelki akfam, bütün dünya ufukla· 
nnı dolaştı. Şu dakikada dünya, bu me
raktan da kurtulmuştur. Ancak helecan 
devam ediyor! 

Reslmll Makale ı • Zevk münakaşa götürmez. = 
EylUI 14 

Sözün Kısası 

Şiş kaçıgı 

& T•I• 

K adın çoraplarındaki efil kaÇJ.41 
· lı• gibi, ekseriya icraatta, nı. 

zamatta, hattA kanunlarda zayıf vey& 
sakat bir noır.ta bırakmak, her nedenJf 
Adetimizdir. Bu zayıf veya sakat nokta• 
nın mevcudiyeti ise, hemen dalına, tat-
bikatta, bazan mükellefi, bazan da icrf 
vasıtalarını üzer, sıkar, müıkill mevkii 
düşiirilr. Ve neticede, o icraattan, o ııf• 
zamdan ve o kanundan beklenilen gayı 
arad11 kaynar, gider. 

Osmanlı devrinin sonlarında, İttihadcJ.ıl 
ların meşhur nafıa nazırı Hallaçyan'.ıd 

Evet, helecan devam ediyor. Harb ola
cak uu? Olmıyacak mı? Bu iki sual daha 
da bir hayli devam edecek. Yalnız tek 
bir teselli var: Hemen yarın harb olacak 
değildir. Öbür güne de Allah kerim! A
caba hiç olmıyacak mı? Nutka bakılırsa, 
belki de olabilir; fakat, biz eski kanaatı
mizde devam ediyoruz. Südet meselesi 
için bir harb çıkmaz. 

Bay Hitler, bu gibi ahvalde söylenebi
lecek sözleri söyledi; ha\'bedecek olan 
harbedeceğini haber veremez. Bundan 
dolayı kendisinden harbedeceği fikrir.i 
söylemesini bekliyernezdik. Nitekim 
harbetmlyeceğini d'e söyliyemezdi; çün
kü bu da mücadeleden vazgeçtiğini ilin 
etmek demek olurdu. Sadece dedi ki: 
cEğer Südetlerin haklan tanınmaz da bir 
gaile çıkarsa onlara yardlm edeceğiz!> 

Bu da gayet tabii bir şey olur. 

. Bir aüzüne ressamı aynı manzaranın .tarşısın3 geçirerek 
bırer tablo yapmalarını isteyiniz, gördükleri manzara bir
dir, fakat her birinin vücude getireceği eser renk, ziya, çizgi 
ve detay balmnından yek~ğerinden epeyce farklı olacak
tır. 

Herkesin hususi bir görüş zaviyesi vardır, birininki dile- başının altından bir damga kanunu çık• 
rininkine uymaz, farklıdır, bunun içindir ki dünyada ne ka- mıştı. Bu kanun milletin de, hazineni!l 
dar insan varsa o kadar da zevk vardır. Kendi zevkinizi feda de, 0 vakit damga resminin mülteziıııl 
etmP.yiniz, fakat başkasının zevkine de karışmayınız. Zevk bulunan Düyunuumumiy~ idaresinin dd 

~:;:::::::::::::'.::'.::'.~~'.::'.~~~~'='"===::===::==::==:=::::::ıı:::-====~m~u~·n~a~k~a~şa~g~öt~ü~r~m~e~z~.=======-mm=-===ı:::ı=--===---=--== " başlarına bela oldu, ve diğer taraftan blı! 

çocuğu otan Hergün hır fıkra çembertagnın baçlı kanunların ne§l'i hususunda üstaeı 
Ad Jılt 6 olmuştu. )fuhtelif kamuslarda ve muti' 

Şu halde nutuk, vaziyete yeni bir feY 
ilave etmiş değildir. 

amın a ı Hiç merak etmeyin Garib bir •deli telif lehcelerde ayn RY!'l manalarda kul• 
Bir büyük maDazayrı tezg4hta,. cı- lanılan kelimeler, zorlu ve uğrqıcı kinı• 

* 
f'anıyordu. M~aza. sahibi müracaat seleri allkadar eylediği vakit ya ıOr:ınd 
edenlerden birine sordu: tefsirine arzolunur veyahud ki esas da\'tl 

Nutuk, vaziyete yeni bir şey ilave et- - Tezgahtarlık bilir mmniz?. nizaml mahkemelerden alınarak, dah• 
memekle beraber Almanyanın bu işdeki d _ Bilirim. müsai olan ıer'I mahkemelere ıevkolu• 
taktiğine daha fazla bir vüzuh vermi~ bu-
lunuyor. Şimdi daha iyi görüyoruz ki AI- - Bu meslekte çok kere yalan söy- nurdu. 
manya, Südetler için hak iddiası siyase- lemek icab eder, yalan aöylemeyi de Bu suretle, mükellefi ilzam için konul• 
tinde ısrar edecek ve fa.lcat, hakkı silahla becerebilir misiniz? muş olan bir tAbirln, bilak!s onu kurta• 
bizzat istihsal yolundan gitmiyecektir. - Hiç merak etmeyin, herkeıten rıp ta vAzıı kanunu ilzam eylediği, o ts• 
Bu taktiği tatbik ederken de demek.ram- /azk ıöylerim. rihlerde pek sık görülmüş vakıAlardandır. 
lere ve bilhassa bugün hakem rolünü oy· - lngilizce bilir mı.siniz? Şimdi kanunlarımız ve nizamlar1m1' 
nıyan İngiltereye hücum edıyor. cEğer, - Kendi dilimi NlSÜ bfüyorıam, daha sade ve daha açık bır lilanla yazıl-
diyor; ıu üç buçuk milyon Südet Alman ingilizceyi de o kadar bilirim. dıfı ve kabul ve neşredilroezden evvel, 
değil de, İngiliz olsaydı acaba İngiltere - Öyleyse aizi mcı~azama alıyo- Kamutay encümenlerinde mütehassısld 
ne yapardı?> rum. tarafından inceden inceye elendiği içiıl 

Bu tez kuvvetlidir? İngilterede işitil- Yeni tezgıihtar ertesi gün i§e ba~- • bu tehlike azalmış, hatta yok olmuştur• 
.:a;.ı.; zam b " d · -'-: 1 lam&§tı. Mağaza••a gelen ilk müeteri ~ an u soz, erm <&AJS er yapar ve İngilterede ~ .... deJa ikı'z evla'"dı o - 11 

:t ... •kın b d •ı f İn ""'"9 Mr lngilizdi. lngüizce hita.b etti. Ye- .a...ö azı icraatımız a h .. l böyle eş 1 
birçok gilizin kafasını yumuşatır. Bu- lan ve l .ıf erkek ve kız çocug~unun ba - k kl dt ti t ö-" 'b" b d" ni tezgahtar bir şey anlanıamutı. tn- açı an> nm mevcu ye n g ~uyor ve 
nun gı ı, u, ünyanın neresinde işitilse, • +_ • • --s hak mefh u bak d Alın bası bulunan hır ıngılız, (bir aile na - giliz derdini anlatamayınca hiddet- ın· ·u u.... kil' Ç be 1 h ' seyyielerini, sıkıntılarını çekiyoruz. 

um ımın an anyaya 
1 

r t' T ?) i .
1 

. gı z .l...OG'Jve ı em r ayn, u -
hak verdirir sı ye ış ırı ır · smı e şayanı dikkat lendi, mağazadan çıktı. Mağaza ıahi- tafelere, batıl itikadlara inanmaz ama, Mesela, kira otomobillerine taksi k<>" 

N
. ır;- • bir kitab neşretmiştir. Kitabda şu na - bi yeni tezg4htann yanına geldi: kendi&inin veya kansının yere dnaur" _ nulduğu vakit, hep sevındik. Ancalit 
ıte~., cSüdetler Filistm Arabları sihatlere rastlanmaktadır: s ---- "'-i değildir!. tarzındaki sözler de kuvvetli- - iz, hani ingilizce bildiğinizi ıöy- düğü şeyi muhakkak kendisi almak is- hangi hikmete mebnidir. bilinmez: ŞO" 

dir. Şu halde, Almanyanın Nüremberg l - Ağlama - Çocuklar pek küçükken lemittiniz, yalan söylediniz ha! ter. Resimde de, onu, kansının yere förlerin ellerine gece zammı ve tehir h,,. 
kongresinden sonra Çekoslovakyaya hü- ağlarlar. Bu tabi! bir haldir. Bir ço - - Olabilir, daha evvel .riz bana; düşen şemsiyesini alırken görüyorsu - rici farkı diye iki tane sil!h verildi. Ben• 
cum edeceğini bekliyenle.r tahminlerin- cuk ağlamaya başlar başlamaz, onu yalan ıöylemeyi becerip beceremiye- nuz. zin ucuzladı, taksi 3ÇlŞ bedeli indirildi, 
de aldanmışlardır. Bay Hitler Çekoslo- hemen kucağınıza alıp susturmaya ça- ceğimi de sormamıt mıydınız? Ben dP bu silMılara gene dokunulmadı. Şimdl. 
vakyaya değil, tn""iltereye hücum edi- lışmayıruz. Bocuguv arsız edersiniz. rize herkesten fazla ıöylerim, deme- A

1-•11orkta cu·r'etka"'rane f"" 1 · .r... ıı. 11 miş miydim? ı n. v 3 ıo or enn ço'5 ... , mesel.. Büyükdereyfı 
yor ve onu manevi, fakat kuvvetli bir ı _ İdare _ Babalar kazak olmasını, bir hırsızlık pazarlıkla iki liraya fe!'ah ferah gittikleoı 
lilihla vurmak istiyor! Dünyanın bu- bilmelidirler. Benim söylediğim her '·-·············00

•
00

••••••
00

••••••••• .. •• ............ •'" ri halde, pazarlık etırlıyen bir kadın, y.,. 
günkü halinde manevi silfıhlar, kesen ve şay yapılır, Meta kanun hükmünde _ Qlimpİyad kUl8Sİ . Nevyorkun en kalabalık semti bu- hud ki saf ve acemi bir müşteri buldulaı 
~~= ;1aıııar~~d~ahki~ az kuvvetli de- dir. Başka türlü de olamaz. Söyliyece- lunan Beşinci caddede klin büyük bir mı idi, mutlaka o şehir harici zammını 
5 u • • un~n ıçın ı~ Almanya bunla- ğiniz bir şeyi önceden düşününüz, 19.ıfO olimpiyad.. apartımanm 11 inci katındaki büyük almadan yakasını koyuvermiyorlar. Gr 
n tercih edıyor. Eskıden hak istiyent do- (h 1 ) d d"kt lannın yapılaca • mücevherci mağazasına üç haydud gir-
kuz mahk ed .k 

~ 
1 

. f k b ay'r... e ı en sonra caymayınız.. gıw Fı'nlandı"yada . t' B 1 rd b'-:ft ka • ü ce zammı da aynen böyle ve öncedeıı 
em en o5 ar araı; a at, u- c . . w. • • mış ır. una an u~i pının un n- k 1 d"lm 1 "d 1 b h 

gün kuvvetin harekete geçmesı ihtimal- Evet) dıyebılecegınız bır yerde de H e 1 singsfors'da de gelip geçeni tedkik ederken diğer av e ı ezse zora 
0 etı en 1r nevi a• 

lerl önünde tiril tiril titriyen dünya ef- (hayır) ı yapıştırmayınız. stadyom meyda • ikisi ellerinde tabancalarile içeri girip raç olmuştur. 
kArı, hak bahisleri üstünde çok hassas 3 - Mücazat - Çocuklara ceza veril- .undaki kule işte mağaıanın tlrl sahibi ve üç memuru - İşte bunlar, Belediyeye karp halkı ti" 
olmuştur. Bilhassa kuvvetle teyid edil- melidir. Hatta dayak da atılmalıdır. bu kadar ince ve nu ölümle tehdid ederek kalın bir ip- tizlendiren şiş kaçıklarıdır kJ, bir ~ e't!' 
dili zaman dünya, hakkı dinliyor ve o- Yalnız sopa veya maşaya lüzum yok - uzundur. le kendi kendilerini bağlamalarını em- vel tamiri İstanbulluları memnun edr 
nun yerine gellnesini istiyor. tur. Çocuğunuzu dövmek isters~iz Müsabakalaıın retmişlerdir. Bu beş kişi sıkı sıkı elle - cektir. 

Bu talttiğin kuvveti aşikardır: Şimdi- hafif hafif ve kendi elinizle dövünüz. mükemmel bir şe rinden ve ayaklarından birbirlerine Bir fehrin belediye hududlan dahilill" 
ye kadar daima cebre ve tahakküme rnJ-

4 
_ Aileden biri iyi bir şey yapar _ kilde cereyan et • bağlandıktan sonra mağazada yükte deki yerleri şehir harici saymak herhal• 

racaatla itham edilen Almanya. bu defa sa ona (&ferin) demelidir. Bu aile mesi için icab e • hafif pahada ağır her ne varsa hepsi de manhka sığmıyan bir keyfiyettir. G~ 
rakiblerinin karşısına sadece hak iddia- den tedbirler a • hırsızlar tarafından toplanıp götürül - ce zammuıa gelince, eğer bımun ibkasın• 
aile çıkıyor ve her şeyden evvel kendı- ferdlerinin kendi nefislerine karşı 0 - lınnııştır. Şehrin müştür. da ısrar edilecekse, bu zamınm, İstanbul 
iline efkarında haklı bir mevki temin et· lan itimadını arttırır, ve sizin yalnız her tarafındaki o-
mek istiyor. Südetler Alman oldukça Al- kabahatlerini görmediğinizi isbat e - teller şimdiden /ngi/terede çingenelerin gibi dağınık ve vesaiti kıt bir beldedd. 
manyayı iddialarında haksız telakki et- der. kontrol edilmek - gece yarısından sonı·a tatbiki makuliyel 
mek kabil olarnıyacağına göre işler dö- 5 - Sofrada çocukların konuşma - tedir. Bazı yer • marifet/eri ve nasafet icabatmdandır. 
nflp dolaşıp Südetlere geni~ bır hak ve- sına veya okumalarına asla müsaade !erden de müra • Londrada çingenelerin idare ettiği E. Talu 
rilmesile neticelenecektir. etmem. Bu, hazmı bozar. Yemekten caat edilerek o- seyyar bir panayır arabasında orgun . * sonra da küçükleri bir müddet sırtüstü tellede yer aynl • havasına ayak uydurarak dans eden 

yatırır, istirahat ettiririm. mıştır. Bilhassa bir maymunla, 2 yaşlarında bir çocu -
Bu gibi ahvalde elde edilen haklar da, Resmimiz bu adamın kansını son büyük seyirci küt ğun hal ve tavrı polis müfettişlerin -

çocukluğumuzda Seyid Battal Gaziye aid ikizlerile gösteriyor. lesile iştirak ede- l!!~~fdB=!! den bjrinin nazarı dikkatini çekmiş, 
hikAyelerde okuduğumuz efsaneye çok ================= cek olan Norveç arabaya sıçrayan müfettiş, hayvanla 
benzer: Battal Gazi Bizans hükümdarın- gözlerimizin önünde böyle harb dekor- aşağı yukarı bütün yerleri kapattırmış- çocuğun bir metre yirmi santim uzun
dan bir öküz gönü kadar bir yer istemiş; ları ve silAh şakırtıları içinde cereyan tır. Finlandiya hükfuneti olimpiyad i- luğu:ıda bir zincire bağlı olduklarını 
o da cbu kadarcık bir yerden ne çıkar?, ediyor! Çin 18zım. gelen inşaatı büyük bir sür- hayretle görmüştür. Çingeneler tabii 
deyip ona istediğini vermiş. Battal Gazi Muhittin Bırıten atle yaptırmaktadır. tevkif edilmişlerdir. 

bu öküz gönünü ince ince keserek geniş- r=========:;;===::::===~=~~=========:;;~~~~=======e=:====~ 
1 STER letmiş ve onu serdiği yere Arab camiini 

yaptırmış! Bu efsaneyi daha birçok yer
de görürüz. İşte bir öküz gönü de bu de
fa Südetlerin eline geçecektir! 

1 STER I NAN, 
Çorap mrsetesi ilzerinde tahlile girişen bit: arkadaş derdin 

tedc:lvisi çaterin~ bulduğu zannındadır, tekHi ıöylece hülasa 
edilebılir: 

- Madem k:ı çorap fabrikalarını sağlam çorap yapmaya 
sevketmP.nin ımAAnı yoktur, madem ki memleketti! mevcud 
çorap !abr.blarını kapatarak dışarıdan gilmrü ksüz olarak 

iSTER iNAN, 

I NAN M A! 
getirtmeye ~e ~.enüz teşebbüs edilmemiştir, n halde meseleyi 
halletmek elimizde bulunan yegAne çare çorap giymemekten 
ıbarettfr .> 

Arkada:ııunızın bulduğu tedavi çaresine yanlıştır de
niiemez, fakat herkes için tatbikinin mümkün olup 
olmadığına: 

iSTER INANMAI 

* Y. Y. Y. rümuzile mektub gönderen d' 
ta: O dediğiniz şeyi hüviyetlerini ke .. 
medenler hakkında ~edenber! .aylerlet• 
işitirim. Gazetecilere taallUkuna ise sır 
den öğreniyorum. Maarnafih kanaat tek• 
lindeki ifadenize nazaran, aim de esıd 
bir gazeteci olduğunu?: anlaşılıyor. Bil• 
gimi artırmağa himmetinizden ötiirü ~ 
şekkür ederim. E. T • .............................................................. 
lstanbulda umum ağaç sanayii 

kooperatifi kurulacak 
Şehrlmlzdekl marangozlar dfin İktısad Ve4 

ltlletl kfiçük san'atlar müdürü Necatınln rl" 
yasetlnde bir toplantı yapmlflardır. Bu tor 
lantıda blr mfiddettenber1 teftll1 1f1n ııal!P 
lıklar yapılmakta olan (İstanbul umum al-' 
sanayU tooperatlfU nln kurulmUı karar' " 

laıtırıımıttır. KooperaWin nınmnameal ıaa'" 

Er veya geç bu olacağına göre sözle 
halledilmesi mümkün bir iş için Bay Bit
leri silaha müracaat edecek farzetmek 
abestir. Ancak enternasyonal meselelerin 
hallinde Adet ve an'ane, en basit şeylerin 
bile sahneye büyük bir mizansen içinde 
çıkarmak olduğu için bu defaki dava da, 

~------------------------...;. ____________________ ...;. ________________________________ ..J mıanmat~dır. 



14 EyhU 

Lehistanda meclisler feshedildi 
Feshe halkın düşünce ve temayüllerinde büyük deği

şiklikler husule gelmesi sebeb gösteriliyor 

BO N POSTA 

Uç gün, Uç gece 
yemeden, içmeden 
kumar oynıyanlar 

Kumarbazlardan birinin 
k~rdeşi nihayet dayana
madı, hadiseyi haber verdi 

Sayfa 3 

e Hitlerin son nutku 
Yazan: Sellin Rarı'p Emeç 

Varşova 13 (Hususi) - Cumhurre- rette değişmiş olduğu ileri sürülmek -
isi Mosiçkinin imzaladığı bir emirna - tedfr. 

Emniyet amirleri 
arasmda yeni 
nakil ve terfiler İptila derecesinde kumar düşkünü iki 

kumarbaz, polis tarafından yakalanarak, 
müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 

~ 1man devlet reisi Hitler, bir 
~ müddettenberi merak ve birw 

çok da heyecan ile beklenen nutkunu 
dün irad etti. Doğrusunu söylemek !A
zım gelirse Hitler bütün dünya ile Al
manyanın münasebetlerini ve bu ara
da Çekoslovakya karşısındaki durumu
nu kelime esirgemeksizin, açık bir su
rette izah etmiştir. Bu nutku, birkao 
madcle ile hülasa edebiliriz: 

rne mucibince ayan ve meb'usan meo- Yakında, halkın bütün arzu ve te - Ankara 13 (Hususi) - Emniyet 8m:ir
leri arasında bazı nakil ve terfiler yapıl
mıştır. Bunlan bildiriyorum: 

!isleri feshedilmiştir. mayüllerini ifade edebilecek yeni bir 
Buna sebeb olarak, son intihabatt~ mecllıı kurulacaktır. 

Dün Sultanahmed 1 incı sulh ceza mah
kemsinde muhakemesi yapılan bu hadise, 
kumar iptilisının, canlı bir tezahürüdür. beri memleketin dahili vaziyetinde mu . . 

hinı değ~iklikler vukubulduğu, hal • İntihabatın tarihi aynca ilA.n edile-

kın düşünce ve temayülleri de ayni su- cektir. 

Emniyet Amirlerinden Sabri Mahacin 
Çan.kın emniyet !mirliği.ne, Amasya em
niyet amiri HulUsi Sayıner, Gazianteb a
miri Sabri Yurdakul emniyet umum mü
dürlüğü ikinci sınıf emniyet amirliğine, 
Muş emniyet &miri Süleyman Sırrı Fı-

Suçlular tam üç gün, üç gece, yeme -
den, içmeden, uyumadaq kumar oyna -
mışlardır. 

Balkan tıb kongresi 
azasına izmirde 
verilen ziyafet 

İzmir 13 (A.A.) - Balkan tıb kongre91 

üyelerine verilen ziyafetta ilbay Fazlı 
Güleç bir nutuk söylemiştir. Bunu mft -

teakiben heyet namına Dr. Markoviç mu

kabele etmiş ve en son belediye reisi Beh
çet Uz bir söylev vermiştir. Ziyafet sa -

mimi hasbıhallerle geç vakte kadar de

vam etmiştir. 

Balkan etibba heyeti namına söz söy

liyen B. doktor Markoviç nutkunun so -
nunda demiştir ki: 

c.- Eski zamanlarda bir milletin y:ük -
· selişini diğer milletler kıskanırlardı. Fa
kat zaman bu haleti ruhiyeyi değiştir -
miştir. Açık söylüyorum, hugünkü milU, 

kuvvetli ve müreffeh Türkiyeyi görmekle 

iftihar etmekteyiz.~ 

Filistinde dun de 
yeni hadiseler oldu 

Londra 13 (Hususi) - Bugün Yafa, 

Saba ve Kudüste tekrar bazı hadıseler ol
muştur. Bu hadiseler neticesind:ı iki A· 

rab, iki Yahudi ölmüştür. Ölen Yahudi

erden biri avukattır. 

Belgrad sergisi 
Belgrad 13 (A.A.) - Belgrad sergisinin 

ilk günleri tam bir muvaffakiyetlP. geç

miştir. Sergiyi ziyaret eC1t:n ecnebilerin 

mikdarı kayde şayandır. Yalnız dün ser· 

giyi gezmek için Bulgaristandan 2000 ki

Sovyet - Japon hudud 
ihtilafını halledecek 
-komisyon kuruldu 

Londra 13 (Husust) - Şangufeng ha
disesinden mütevellid Sovyet - Japon 

hudud ıhtilM.ını halletmek ve kat'i bir 
surette Sovyet - Mançuko hududunu tes
bit eylemek üzere, Moskova ile Tokyo a
rasında yapılan anlaşma neticesinde beş 
~ilik bir komisyonun teşkiline karar 
verUıniştir. 

Yakında işe başlıyacak olan bu komis
yon iki Sovyet, iki Japon ve bir Mançu
ko murahhasından mürekkeb olacaktır. 

iktısad Vekaleti izmirde 
umumi mağaza açıyor 
İzmir 13 (Hususi) - İktısad Vekaleti

nin kordunda açacağı wuunu.mağazanın 

açılma töreni Cwnhurıyet bayramında 

İktısad Vekili tarafından yapılacaktır. 

Umumi mağazalara müstahsil her cins 
malını koyacak ve buradan alacağı mak-

buzu bankalara ibraz ederek avans ala -
bilecektir. Bu suretle piyasaya fazla mal 
arzının ve binnetice fiat tenezzülünün ö
nüne geçilmiş olacaktır. 

Umumi mağazalar ihracat işlcrile de 
meşgul olacağı gibi istiyen köylüye ihti-
yacı olan kükürt, göztaş1, tohum, ziraat 
makineleri ve giyim eşyası ve yiyecek te-
min edecektir. Bu eşya ve mevad köyEi
ye piyasa fiatına verilecektir. 

İngiliz donanmasının 
sonbahar manevraları 

şi gelmiştir. Ecnebi milletler için ayrılan Londra 13 {A.A) - Anavatan filo
stand ve bu meyanda İtalya, Romanya, sunun büyük bir kısmı sonbahar ma _ 

Çekoslovakya ve Türk pavyonları umu- nevraJarma başlamak üzere Cromarty 

mi alakayı celbetmektedir. Fransız, H~- körfezinden hareket etmiş-tir. Gemile

l;nda, İsviçde pavyonları da alaka ile zi- re, Evanton esken üssüne mensub tey 

yaret edilmektedir. yareler refakat etmektedirler. 

rat Amasya emıtiyet amırliğine, Bitlis 
emniyet Amiri Kazım Baykal polis ensti
tüsü emniyet amirliğine, Bingöl emniyet 
amiri Yusuf Ziya Guç Tarsus emniyet 
amirliğine, İzmir emniyet Amirlerinden 
Yaşar Barış Iğdır emniyet amirliğine, 
emniyet umwn müdürlüğü emniyet a -
mirlerinden Şükrü Kolak Adapazarı em
niyet amrrliğine, Giresun emniyet amiri 
Atıf Burdur em.niyet Urnirliğıne, Yük -
sekova emniyet im.iri Zeki Kaner Gire
sun emniyet ilmirliğine, Muğla emniyet 
funiri Hamdi Saygın emniye~ umum mü
dürlüğü emniyet amirliğine, Aydın em -
niyet amiri Hidayet Kocak Kütahya em-

Geçen cumartesi saoahı Fatihte Ke -
malin kahvesine giden Mehmed ile Ha
san, tavla ile kumar oynamağn başlıya
rak, oyuna gece yansına kadar devam et
mişlerdir. Gece yarısı kahve kapanırken 
de, tavlayı alarak evlerine gitmişler, er
tesi sabaha kadar oyunn devum ile, şa -
fak söker sökmez gene kahveye gelmiş -
lerdir. Yeniden akşama kadar fasılasız 

oyuna devam eden iki arkadaş. gece tek
rar evlerine tavla ile birlikte giderek, o 
gece de sabaha kadar oyunlarını bırak -
ma.mışlardır. Oyun o derece kızışmıştır 

ki, pazartesi günü dükkanlarını bile aç
madan yeniden kahveye dönmüşler ve o
yuna devam etmişlerdir. 

1 - Çekoslovakyada 3.5 milyon Al
man vardır. Bunlar zulüm görüyorlar. 
Dünya milletleri, bunların hak ve mü
savat dairesinde muamele görmelerile 
ala.kadardırlar. 

2 - Bu Almanlar, Alınan olduk!an 
için zulüm gönniye mahkılm edilemez
ler. Demokrasi hürriyet ve müsavat 
demekse, dünya demokrasilerinden bu 
Almanların ak:ıbetlerile meşgul olmala
rını istemek hakkımızdır. 

3 - Südet Almanııun davası kendi
Eine aid ve Çekleri alakadar eden bir 
davadır. Fakat haksızlık devam ederse 
onlardan esirgenen adaleti biz temi~ 
ederız. 

4 - Şimdiye kadar sulh ve müsale
mete olan bağlılığımızı, aslen Alman 
olan Alzas - Lorenden vazgeçmekle ve 
mesela Lehistanla bir anlaşma vücude 
getirmekle ve mevcud hududlara dai
mi bir emniyet temin edecek reddedil
miş bazı teklifler yapmakla isbat ettik. 

niyet amirliğine, Dörtyol emniyet amiri 
Ziya Oral mezkılr kaza birinci sınıf em
niyet amirliğine, Malatya emniyet kaci -
rosu başkomiserlerinden Bahaeddin Berk 

Bu vaziyet karşısında, Mehmedir.. k:rr
deşi Osman, artık tahammülü kalmadı -
ğından, hadiseden karakolu haberdar et
miştir. Zabıta memurları iki arkadaşı ku
mar başında yakalıyarak, dün adliyeıe 
teslim etmiştir. 

Suçlular, sulh ceza mahkemesinde ya
pılan muhakemelerinde: 

- Sonuna kadar oynamak istiyorduk. 
Paramız bitinciye kadar, demişlerdir. 

3 gün, 3 gece süren bu kumar parti -
sinde ancak, Hasanm 17 lira kayıbı bu -
lunduğu tesbit edilmiştir. 

Mahkeme, suçu sabit bularak, her iki
sini de 9 ar lira para cezasına, mahkum 
etmiştir. 

lzmitte meyva bolluğu ve 
ucuzluk 

Siird emniyet amirliğine, Hakad baş -
komiserlerinden İbrahim Koker Yükseko 
va emniyet 8.mirliğine, Içel başkomiser -
!erinden Kemal Özerli ve İstanbul emni· 
yet kadrosu başkomisr.rlerinden Vns1f 
Tortum emniyet umum müdürlüğü kad
rosunda münhal buluna:ı eınniyet amir -
ilklerine, İzmir başkomiserlerinden İb -
rahim Behri Ülken mezkfır vilayet em
niyet fun.irliğine, Ankara emniyet kadrosu 
başkomiserlerinden Lütfi Tuncel Denizli 
emniyet amirliğine, İstanbul emniyet 
kadrosu başkomü.erlerincieıı Lütfi Erdu
ran Muş emniyet amirliğine, Edırne em
niyet kadrosu başkomiscrierinden Cahid. 
Aytunç Semdınli emn~yet amirliğine, İzmit (Hususi) - Bu sene şehrimizde 
Diyarbakır emniyet kadrosu başkomi _ ve mıntakanuzda pek çok ve bol mikdar
serlerinden Fethi Vardar Hakari emni _ da kavun, karpuz ve üzüm vardır. Adım 
yet amirliğine, Ankara emniyet kadrosu başında bir karpuz sergisine raslıyor ve 
başkomiserlerinden Nail Öztan Söke em- bunlardan başka araba araba satıldığını 
niyet amirliğine, İzmiı" başkomiscrlerin- görüyorsunuz. Şehrin sokakları karpuz 
den Sırrı Erkan mezkfır vilayet emniy~t kabu~ıından geçilmez bir hal almıştır. 
kadrosunda açık bulunan emniyet amir- Tanzıfat memurlarının şimdi süpürdük
liğine, İstanbul başkorni'ierlerinden Ş~v- l~r~ yolla~, lahzada kirletilmektedir. Her 
ki Durak mezkı1r vilayet emniyet 5.mir- bırı 4-5 kilo kadar gelen karpuzların ta
liğine Ankara başkomi.serlerinden İsmet nesi, 1, 2, 3 ve nihayet 4 kuruştur. Daha 
Başk;n Bingöl emniyet amirliğıne, İs • birç~k ~ostan~ara hiç el değmediği ve 
tanbul başkomiserlerinden Salih Tanyeri ~:rgılerın aynı bolluğu muhafaza edece
emniyet umum müdürlüğü emniyet amir- gı anlaşılıyor. Bu seneye kadar İzmitte 
liğine, Manisa emniyet kaôrosu başko _ k~r~uzun ~~ kadar çokluğu ve ucuzluğu 
miserlerinden Kemal Tekin Bursa em - go~ulmemıştır. 

6 - Şimdi, garb hududlarımızı ve 
sımtlarımızm diğer kısımlarını tahkim 
ediyoruz. Yüz binlerce insan ve ton -
larca çelik ve beton, bu hududlarda a
şılmaz manialar vücude getiriyorlar. 
Bu ela gösteriyor ki kimsenin toprağın
da gözümüz yoktur. Fakat haklarımı
zııı tecavüze uğramasına da müsaade 
etmiyeceğiz ve edemeyiz. 

Bu kapalı olınıyan cümleler Orta Av
rupada sulh ve vaziyetin ne ile kaim 
olabileceğini açık olarak gösteriyor. 
Dava sarih bir surette poze edildiğine 
göre şimdi ya ceveh denip karşı tarafı 
tatmin veya chayır» deyip meseleyi n
vakibini hesab ederek kestirip atmak 
kalıyor. Bilhassa İngiltere için kısa za
manda şu veya bununla, fakat sür'atle 
karar vermek, umumi seIAmet nokta· 
s•ndan elzem bir şeydir. 

Selim Ragıp Em eç 

Kangalda bir meteoroloji 
istasyonu açıldı 

Sıvas, (Hususi) - Sıvasa bağlı Kangal 
kazasının zirai ve coğrati ehemmiyeti 
gözönüne alınarak, BaşvekAlet devlet Me
teorologi işleri umum müdürlüğü tara
fından Kangalda bir mete:'roloji istasyo
nu açılmıştır. Bunun şefliğine Abdülka
dir Üşün.mez tayin edilmiştir. Dahiliye Vekilinin gazetecilerle dünk~ hasbıhali 

niyet amirliğine, Trakya umurr. müfct - . Üzümlerimiz de pek ucuz. Hncıbalbalm 
tişliği memurlarından Suphi Güven Kilis kılosu 5, Çavuşun 10 kuruşa veriJiyor. 
emniyet amirliğine, emniyet umum mü - Her sene üzümün kilosunu 20-30 kuruş .. 
dürlüğü muamelat memurlarından Ser- tan aşağı yiyemiyen İzmitliler, bu nefis 
med Basın mezkfrr umum müdürlük kad- yemişi de bol _~~~yorlar. - Bigada nakil ve tahviller 

Dahiliye Vekili lstcın bul gazetecilerile bir t.ırcıda 

fiasın genel direktörlüğü Basın birliği 
kanununun tatbikatına aid esasları ihti • 
va eder bir nizamname hazırlamaktadır. 

İstanbul Basın Kurumu da bu nizam -
nameye girmesi meslek erbabınca şayanı 
temenni olan bazı madıieler tesbit ettir -
miştir. Dün Beyoğlundaki Basın kurumu 
binasında toplanan kongrede hazırlan -
nuş olan bu maddelerden bazıları okun
muş, üstlerinde münakaşa yap'llmıştır. 

Fakat Dahiliye Vekili Bay Şükrü Ka
yanın Basın kurumunu ziyareti üzcrhıe, 
kongre gelecek perşembe günü tekrar 

toplanmak üzere dağıtılmış, bir iJd saat 
kad!ar İstanbul gazetecilerinin evinde mi
safir kalmak lutfünde Lulunan Bay Şük
rü Kaya ile gazeteciler arasında samimi 
bir konuşma olmuş ve Bay Şükrü Kaya 
saat altıya doğru Basın kurumunu ter -
ketmiştir. 
İstanbul Basın kurumundan: İstanbul 

Basın kurumu heyeti 15-9-1938 perşem
be• günü saat 3,30 da toplanarak hazır -
Ianan basın birliği kanunu nizamname 
projesini müzakereye devam edecektir. 
Sayın üyelerin teşriflerini rica ederiz. 

ı' tosunda münhal bulunan emniyet amir- Trakya Tarımbaşı kursu· Biga inhisarlar başmemuru Tevfik Gü9-
liğine, üçüncü umumi müfettişlik me - lü Balıkeslr inhisarlar idaresi alcll lmlrll~-

{ mur larmdan Ziya Suer Rize emniyet a- Trakyada Tanmbaşı tursu görmekte o - ne, Turgudlu inhtsarlar idare memuru Re-
mirliğine, emniyet umum müdürlüğü a- lan 50 kişilik lı:öy gençleri bu mevsimde fi - şad Ünver Biga inhlaarlar idaresi başme -

lmirlerinden Kemal Hayri Tümer mezkılr danlıklarıı. ~ı yapmak suretUe yardım içln murluğuna terfian tayin edllmişlerdlr. 
Çanakkale, Gelibolu ve Vize merkezlerine Adıyaman kazası inhisarlar idaresi muba-

müdürlük emniyet amirlig' ine ve Anka- mualllmle il bi likte k r e r amyonlarla sevkolun- sebeclsi All Rıza özşen lle Bl.ga inhlsa.rlar ı-
ra emniyet amirlerinden Nazmi Tok!'r muşlardır. Bunlar 15 gün durgun aşı tatbik daresl muhasebecisi All Raa Çullunun da 
mezkı1r vilayet üçünctı şubesine müdür edecek ve tekrar yerlerine döneceklerdir. bccavişlerl icra kılınmıştır. 
muavini olarak terfian tayin edilmişler- ...................................................................... ~ ..................................................... .. 

dir. ~eyahat notlan : 12 

Firariler ve af 
kanunu 

Ankara 13 (Hususi) - Af kanununun 
neşri üzerine bir çok firarilerin mektub
larla resmt makamlara ve gazete idare -
haneler.ine müracaatlarda bulundukları 
ve af kanununun hükümleri müvacehe -
sinde vaziyetlerinin ne olabileceğini sor
dukları haber verilmektedk. 

İşgal zamanlarında düşman emelleri -
ne hizmet etmiş ve düşmanla teşriki me~ 
saide bulunarak kaçµıış olan bu gibi eş
hasın af kanununun şümul dairesine glr
rniyccekleri cihetle kendilerinin seyrü -
sefer talimatnamesi ahkamına tevfikan 
beyanname usulüne tab~utulmaları icab 
edeceği al8kalı makamlara bildirilmiştir. 

Mesina 
Barbarosun Andre Doryaya duman attırdığı yerlerdeyiz. Cenub İtalyası, 

Kalabr kıyıları ve Mesina .. geçidi .. bugün bizim Boğaziçi kadar sakin. Ye
mekten so°:1"a güverteye çıktı~ım zaman iki sahil birden göründü. Sağ kıyı. 
İ~:'1yarun bırkaç yıl evv~l kıtlık tehlikesi geçiren volkanik parçası. İtalyan 
hukCım.7ti _burada halka once yardım etti. Sonra mütehassıslara araziyi kon
trol ett~d.i. Eı:babı buraların iyi bal olacağını söylediler. Şimdi, bütün sahiJ 
yemyeş~L ~~ilerde çıplak tepeler devam ediyor. Mesina boğazının ıon kıs
~ı yanı S~cilya adası zaten yanar dağlar membaı ... Buna rairoen bütün sa
hıl. yemyeşil.. bahçeler arasında çok güzel ve yeni villfilar görünüyor. Gerl
lerın kıraç tepelerini sahilin yeşil kordonu örtüyor. 

Üzerimizden üç motörlü bir yolcu tayyaresi geçti ve bir anda gözden kay
boldu. İçindekiler herhalde bir eski kalyon ağırlığı ile giden bizim transat~ 
lantik mütekaidi Providansa merhametle bakmışlardır. Sekiz yıl evvel Av
rupaya tayyare ile gıderken Karadeniz üzerinde ben de Romanya vapuruna 
ayni merhamet hissi ile baktığımı hatırladım. 
Yarın sabah Napolide olacağız. Frınsızlar İtalya için, İtalyanlar da Fran

sa için pasaport vermemekle! beraber vapur kumandanı istiyenlerin iki yüz 
frank verip Pompeiye yapılacak ekskürsiyon yazılmalarını teklif etti. Na
polide kalacağımız bir günden istifade için ben de iki yüz irnnga kıydım. 
Yarın Pompeiyi anl!ltmm. Büı·han Cahid 



Nafia Vekaleti, belediye işe layık olduğu sür'ati verdi
remediği takdirde müdahale edeceğini bildirdi. Belediye 

de istimlakin gecikmesindeki ıebebleri anlath 
Eminönü meydanı vaktinde açılama- Her ne kadar evkafı mazbuta olan ar-

Tramvay, Tünel ve Havagazı şirketle
rinin hükfunet tarafından satın alınması 
haaırlıklarına b~lanmıştır. Modern şe -
birlerde vesaiti nakliye ve tenviriye ma
halli belediyeler tarafından idare edil -
mektedir. 

mış olduğundan Nafıa Vekaleti sebeble- salar Belediyeye devredilmiş ise de, üze
rini sormuş, ve Belediye bu işi yapama- rine bina yapılmış olan bu gibi arsaların, 
dığı takdirde Vekaletin müdahale etmek kimde kalacağı kanunda tasrih edilıne-

ı m.ı·ş oldugvundan Beledı"ye 1·ıe Evkaf ara- Tramvay, Tünel, Havagazi, ,Elektrik zaruretinde kalacağını bildirmiştir. s- ı 
Sında bu yu··zden ihtı"laAf "tknuştır. Bu se- işlerinin stanbulda da şehir belediyesi tanbul Belediyesi istimlak muameleleri- ,. t afı d 
beble Valide hanının Yanındaki on bir ar n an işletilmesi, hükfunet tarafın-

nin gecikmesi ve meydanın vaktinde açı- d af k ·· ··ım ·· E k k · l 
dükkan yıkılamamış ve istimlak işleri an muv 1 goru üştur. le tri ış e -

lamaması sebeblerini, Nafıa Vekaletine durmuş, meydanın açılma işinin geri kal- rini Nafia Vekaleti iki sen~ idare edecek, 
bildirmiştir. Belediyenin Vekalete ver- iki sene sonra işletmesini belediyeye bı-

. ld v bd noktalar tebarüz masında bu da, Amil olmuştur. .. . 
mış o ugu ceva a şu ŞA D 1 t B 1 diye ile Evkaf ara- rakacaktır. Tramvay, tunel, havagazı ış-
ettirilmiştir: urayı eve e e let 1 . . h"·kA d . . ··ı 

Slndakl iht!ı ~"" hakkında kararım vermis- . me erı ıs_ e, u umete evrını mu ea-İstimlak kanunu istimlak işlerini vak- lliil • kib b d 
. B k ·· ·· ·ne bma kurul- , ele ıyeye verilecektir. Bu idarele-

tinde başarabilmeğe müsaid değildir. tır. bu ~b~a gor
1
e, ~~erı_ d Belediye rin işletmelerinden elde edilecek kar, İs-

Hisseli bina ve arsaların istimlakleri bu muş u gı ı arsa ar uzerın e t b . 
hak taleb edemez ve ancak yalnız arsa- . an ulun ımarına s~rfolu~~caktı.r. Dö.rt 

yüzden gecikmekte, meydan da vaktinde 1 B 1 eli il kt .. r Vakıflar ida- ışletnıe, senede belediyeye uç buçuk mil-
açılamamaktadır. İstimlak kanunu tadil ar. de e yeye ver _elınce kı ~uretile on bir yon lira varidat teminine sebeb olacaktııı. 
edilmediği takdirde Eminönii meydanı resın en parası ven e_ İ t b 1 b 1 eli f 

dükkan satın alınacak ve yıktırılacaktır. s an u _e e yesi en .. heyeti tarafın -
ile beraber diğer imar hareketleri de M d 1 ı ı·çı· n belll başlı bina- dan elektnk, tramvay, tünel, havagazı te-
vaktinde başarılarnıyacaktır. Belediye, ey anın açı mas . t h . . . .. 

1 t d' kaldırılması ancak bir bu- sısa ının şe rın ihtıyaçlarına gore ne 
istimlfık kanununda ne gibi tadilat yapıl- arın or a an tar d lah dil b"l v · d · b" 

uk a a kadar kabil olacaktır. . z a ıs e e 1 eceg:ne aır ır pro-
m~a;k~~~rm~g;e;l;d~~;~;ı~·~~~s~b=H~e=~~~~ti=r=. ==~ç~~y~~=======~~~== Je~atl~~~~-~aje~nt~hlkine, 

Feci bir otomobil ~:~:~::.belediyeye geçtikten sonra baş-

--3•'4• •• 

Sivas - Erzurum demiryolu üzerinde açılan tünellerin 
uzunluğu 26900 metreyi ve bunla r için sarfedilen para 

yekunu da 11 milyon Türk lirasını buldu 

Fırat nehrinin ehemmiyetli kollarından ı lesi kısmen Fırat ve kısmen de güzergah il
blri olan Karasu'yun suladığı mümbit ova - zerine düşerek platformu kısmen kapatmış .. 
nın ortasında bulunan Erzincan, Cumhur!. - tır. Fakat dört kompresör ve 300 amelenin 
yetin on beşinci yıldönümünde şimendifere sürekli çalıştırılmaslle bu büyük engel de 
~avuşacaktır. ortadan kaldırılmış ve demir döşeme işlert-

Demlryolunun Erzlncana girmesi Doğu ne az zaman içinde tekrar hız verllmlştir. ı 
Anadolunun mühim merkezlerinden blri olan Divrik· Ue Erzincan arasında nazlar, çaı- ı 
Erzincanda, Erzincan ava.sının zirai duru - tı, Baj!ıştaş, İliç, Güllübağ, Erlç, Kemah, Al
munda büyük bir kalkınma yaratacaktır. ku~. Tahirpaşa adlarında dokuz istasyon 

Erzincan bütün tabll servetlerinden isti - var1ır. Erzincan istasyonu, işletme bakımın· 
fade edilen bir bölgenin merkezi olduğu l - d:ı.n demiryollarımız şebekesi üzerinde mü • 
çln demlryollle yurdun dilt'er esas merkezle- hir.ı bir teşkilat merkezi olacaktır. Bu istas
rine bağlandığı gün bütün bu bölgenin Ik -

yon inşaatından başka, 548 kilometre uzun-tısadt faaliyeti fevkalMe artacaktır. 
1 

~ d ki 
81 

·· 
Erzincan geniş blr mıntakanın pazar yeri uı::ıun a .. vas_ - Erzurum demiryolu u:e • 

olduğu gibi Kayseri ve Garbi Anadoluya gön rinc'e muhim b~ kısmı dellnmlş 131 tunel 
derilen ta.saplık hayvanların da transit mer- bulunmaktadır. Içlerinde 1076, 1330, 909 vı 
kczl.dir. Diğer taraftan Erzincanın başlıca 720 metre uzunluğunda olanlarla berabeı 
ihracatı meyva olduğu halde bugüne kadar hepsi 26,900 metre uzunluğundadır, Nafia 
demiryolu lle bağlı bulunmaması sebebUe Vekfiletinin yalnız bu tüneller inşaatı için. 
bu meyvalar nakledllememekte ve halk mey blidceslnden sarfetmekte olduğu meblağ tali 
va bolluğunun tam verimini alamamakta r1ben 10,800,000 lirayı bulmaktadır. 
idi. 

Sivas - Erzurum hattının 335 kilometre 
uzunluğundaki Sivas - Erzincan kısmında 
157 kilometrelik Divrik - Erzincan kısmının 
çok yakında işletmeye açılması için bütlin 
hat boyunda inşaat faaliyeti arttırılmıştır. 

Trenlerimiz Cumhuriyetin on beşinci yıl 

dönümünde Erzincana girecektir. Şlmendi -

ltalyan ticaret heyeti bugün 
gelecek 

Yeni Türk - İtalyan ticaret anlaşmnsı 

Kanalizasyon inşaatı 
tatil olundu kazc sı ferin Cumhurlyetln on altıncı yıldönümün -

,lran general kOnSOJOS:UğUfiUn de de Erzuruma varabilmesi için bütün ter-

müzakerelerinde İtalyayı temsll edecek o .. 
lan hey'et bugün Palastlna vapurlle şehri· 

mize gelecekt>r. Yedi kişiden mürekkeb o -
lan İtalyan hey'etlnin başında İtalyanın en 
meşhur iktısad adamlarından M. Mas.si bu • 
lurunaktadır. İtalyan hey'eti Galata rıhtı -

İstanbul cihetinin Halice bakan sırtı 
ile Beyoğlunda bir kmm yerlerin kana
lizasyon tesisatı ikmal edilmiş, şirketin 

mukavele müddeti tamamlanmış bulun
duğundan inşaat faaliyeti tatil olunmuş
tur. Bundan sonra kanalizasyon tesisatı
na Belediye tarafından devam olunacak
tır. Belediye beş sene içind9 yapılacak 

kanalizasyon inşaatını tesbit etmiş, her 
sene bu işe yüz elli bin lira harcamak su
retile beş senede yedi yüz elli bin liralık 
l>oru döşenmesini karatlaştırm.ıştır. Yal
nız, yeni sene büdcesinde birçok işler ba
prılınak istendiğinden, kanalizasyon iş

leri için para ayrılamamış, yol inşaatı 

ile beraber kanalizasyon işleri de başlıya
cak iken bu sebeble geri k~tır. Bele
diye kanali2asyon inşaatına gelecek sene 
başlamak istemektedir. Beş senelik yol 
programı tamamlandıktan bir sene sonra, 
. kanalizasyon tesisatı da 1amamlana
caktır. 

Gümrülılerde: 

t b. ki b tibat alınmıştır. Evvelki. gece Harbiyed~ feci bir o 0 - .r me U U 
Sivas - Erzurum hattında, a.razl teşldlAmobil kazaSl olmuş, iki genç ağır surette i 

ran Genel Konsolosluğundan şu mek - tı · ·r.ı çok Arızalı ve boğazların çok döne - mında Türkofis Başkanı Bay Bürhım Zihni 
yaralanmışlardır. tubu aldık: meçli olmasına ağmen günde 800 metre ka- S.ınus, Türkofis İstanbul Şubesi Müdürft 
Şehzadebaşında bir pansiyonda yatıp Muhterem gazetenizin 8 Eyliil 1938 ta - .. 

1 1 
k"' tlnd 

. rihli nüshasında 6 ncı sayfada «Yunan, Ru _ dar demir doşenmektecllr. Bu rakam sarp a- Bay Cemal Ziya, Har c ye Ve aıe en Bay 
kalkan Şaban oğlu Hasan ile Hüseyın v c 1•1 0s B c d t il ı·t ı f men, Efgan ve İran gençleri Türkkuşunda razide degerll bir verimin ifadeslcllr. e ıı man ve ay ev e e aya se a-
oğlu Hasan Meriçli, Pangaltı tarafların- çalışacaklar. başlığı altında Yunan, Roman- Hat inşa. edlllrken 200-249 uncu kllomet- reti erkanı tarafından karşılanacaktır. 
da beraber~e gezip delaştıktan sonra ya, Efgan1stan ve İran hilkiimetlerinin ken- redeki kaya yarma heyelan etmiş ve tak - Müzakereler yarın saat 11 de Tophane 
Harbiyeye gelmişler ve tramvaya bin - di gençlerinin Türkkuşu teşkilatına girme - rlben 30 bin metre mik'ablık bir kaya küt - köşkünde başlanacaktır. 

lerl için bir teşebbüs yaptıkları ve şerait = ==============:::::::=========== ====:::::::11:11 
mek için caddenin bir tarafından diğer hakkında ıstııamda bulundukları yolunda ı p E K S 1 N E M A S 1 
tarafına geçmek istemişlerdir. Bu sırada bir haber neşrolunmuştur. 
Taksimden Şişli istikametine gitmekte İran Devleti. Şehinşahisi İranda havacı -
olan <:oför Mansurun idaresindeki 2885 nu bilsa a.~d ilmll ve !ennlltkatol"lyelerlkhaivı okulları 

~ e muessese ere ma o up as er ve sıvı 
maralı otomobil yıldırım sür'atile gelerek tayyareciler mezkiır müesseselerden mez1m 
gençlerin ikisine birden çarpmıştır. Şo- bulunarak senelerdenberi tayyarecilik için 

f .. h kad f 1 · k t ·se harice talebe göndermeğe ihtiyaç hasıl ol -
or er ne ar ren erı sı ış ırnuş 1 nıadıktan maada hallhazırda lüzum ve ki -

de her iki Hasan da bir tramvayın arka- fayet derecesinde tayyareciler mevcud olup 
sından ve pek ant olarak otomo'fülin ö • 

nüne çıktıklarından, kazayı önlemek 

mümkün olamamıştır. Bunlardan Hüse

yin oğlu Hasan Meriçli başından, kolun

dan ve vücudünün muhtelil yerlerinden 

ağır, diğer Hasan da kolundan hafifçe 
yaralanmışlardır. Derhal hadise mahal • 

faaliyette bulunmaktadırlar. 

······························································ 
Nişanlanma 

Yann ak.şanı yeni sinema mevsimine bafbyor 
Milli filmciliğimizin inkişafile türkçeye çevrilen filmlerin çoğalmasında mü

hlm bir mevki. işgal etmekte olan İpek sineması yeni sinema yılına yeni ve mu
azzam hazırlıklarla başlıyor. 

Halkımızın türkçeye çevrilen filmlere gösterdiği büyük rağbetten cesaret a
lan İpek sineması bu sene 15 kadar büyük filmi güzel dilimize çevirmeğe karar 
vermiştir. Bu filmlerin çevrilmesinde büyük bir itina gösterilıni~ ve yalnız en 
büyük ve hareketli filmler tntihab edilmiştir. Bütün dünya sinemacıları ara
sında cSinemamn Mucizesi• ismi verilen cKasırgaıt ve cMarko Polonun Müdhif 
Maceralarh bu filmlerin başında gelmektedir. 

Gtımrük Ye inhiıarlar mfiatepn 
Ank d .. dn. line yetişen polisler şoföru yakalamışlar, 

araya otı · u • . 
yaralıları da çağırılan sıhhı ımdad oto-

Eski Boğazlar Komisyonu Reisi Amiral 
Vas!fın kızı Bayan İffet ne eskl gazeteci ar
kadaşlarımızdan ve elyevm İktısad Vekaıeti 
iş Dairesi Müfettişi Memduh Tezel nişanlan
mIJJlardır. Nişan merasimi her iki aile efra
dının iştiraki ile amiralin icadiyedekl evinde 
hustısi surette yapılmıştır. Yenl nişanlılara 

saadetler dileriz. 

Halkımızın komedi filmlere gösterdiği rağbet nazarı dikkate alınarak bilhassa 
bu çeşid filmlerin de türkçeleştirilmesine eh~iyet verilmiştir. Lorel Hardi
nin en son ve en güzel eseri cLorel Hardy İsviçrede>, geçen sene şehrimizde an
cak bir filmi gösterilmiş olmasına rağmen muazzam bir muvaffakiyet kazanan 
cÜç Ahbab Çavuşlar> ın en son cÜç Ahbab Çavuşlar Operada:-> ve cÜç Ahbab 
Çavuşlar Anaforcu> isimli iki filınile Harold Lloyd cLuh nin cProfeser Kendini 
Koru> filmleri bu sene İpek sinemasının en büyük muvaffakiyettni temin ede
cek filmlerdir. 

İz:mir, Mersin ve havalisinde tedkik b"lil ş· li k h t · k ldır . .. mo ı e ış çocu as anesıne a -
&eyahatıne çıkmış olan gum.rük ve in - · · · b dak" h" ı k·ı f .. Adi Oku mışlardır. Hasan Merıçlımn aşın ı ya-
ısar ar ve a e ı muste~an 1 1- ra çok ağır ve teblikel"dir. 

daş, birkaç gündenberi Istanbulda bu -
1 

lunmaktadır. Müsteşar bu arada inhi -
sarlar idaresinde ve güırirük:lerde ted
kika t yapmıştır. Teftişlerini bitiren 
müsteşar, dün Ankaraya dönmüştür. 

-- Şehir haberlerimizin 
devamı 7 nci sayfadadır 

Atatürk köprüsünün inşaatı muayyen 
müddetten daha evvel ikmal olUnacak 

Atatürk _köprüsünün dubalar ko nıılduktan sonra aldıiJı son §ekil 
Atatürk köpriisünan inşaatı bir hayli min haricinde bir arıza vukubulmadığı 

ilerlemiştir. Alınanyadan getirilip Unka- takdirde köprünün şartname ile tayin e
panmda ve Balatta montajı yapılan du· dilen müddetten daha evvel ikmal edile
balardan bir çoğu yerlerine konulmuş ve ceğini söylemektedirler. İnşaata Unka
köprünün üst demir kısmının yerleştir- panı ve Azabkapısı cihetinde faaliyetle 
lnP 

······························································ 
Bankalarda mesai saatleri 

Türkiye İş Bankası Anonim Şirke!in
den: İstanbul ve Galan şubelerimizin 
gişe saatleri 15/Eylfil/193i3 tarihinden iti
baren aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş ol
duğu sayın müşterilerimtze bildirilir. 

Herglin saat 10 dan 16 ya kadar, Cu
martesi günleri de 9,30 dan 11,30 a kadar 
açık bulundurulacaktır. 

Direktörlük 

* Osmanh Bankasmda 
mesai saatleri 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban
kası gişeleri 16 EylUl 938 Cuma günün
den itibaren diğer bir iş'ara kadar aşağı
daki saatlerde açık bulanacaktır: 

Galata Merkezi ve Beyoğlu Şu.besi: 
Saat: g dan saat: 12 ye kadar ) Adi 
Saat: 14 den saat: 16 ya kadar ) günlerde 
Saat: 9 dan aaat: 11,30 a kadar) Cumar
tesi günleri. 

Y enicami Şu.besi: 
Saat: 10 dan saat 16 ya kadar, adi gün
lerde, saat: 9,30 dan saat: 11,30 a kadar, 
Cumartesi günleri. 

Hükfunetimiz sinema vergilerini indirmek suretile sinemacrlığa ne kadar e
hemmiyet verd~ğini göstermiştir. Bunun ilk semeresi olarak memleketimizde 
milli filmciliğimiz yeniden canlanmıştır. Mesela İpekfilm stüdyosunda Darülbe
dayi artistleri üç büyük filın hazırlamnğa başlamışlardır. Bunlardan birincisi, 
Müsahipzade Bay Celalin cAynaroz Ka~ısı. filmi tamamlanmış bulunuyor. ~u 
filmde baş rolleri Hazım, Vasfi, Galib, Behzad, Şevkiye, Halide, Muammer ve 
Mahmud gibi kıymetli artistlerimiz üzs-lerine almıştır. Yapılınakta olan ikinci 
film baş rolü Bay Ertuğrul Muhsinin temsil edeceği cKıskanç• isim~ ?üyük bir 
dram filmidir. 

Ecnebi filmleri arasından seçilen filınlerin istınleri şunlardır: Norma Şererin 
temsil ettiği Marie Antoinette, Janet Mak Donaldın ve Nelson Edynin müştere· 
ken yarattıklaı:ı :Senorita, Harry Baur'un meşhur Taçlı Canavar, Rondal Kol
,Jnan'ın cSerseriler Kralı>, Hans Albers'in cCasanovaa, Anna Bella ve Tyron 
Powel'in cSüveyş I<fınalı>, cDolores Del Rio'nun cDüşman Bayrağı Altında>, 

Fred Mac Murrey'in cKanadlı İnsanlar> , J ean Gabin ve Dita Parlo'nun cHarb 
Esirleri., Loretta Young ve Richar Greenin temsil ettikleri cDört Namus Nöbet
çisi», E. Robinson'un cSon Gangster> ~aheseri, Ramon Navarronun türkçe sözlü 
ve şark musikili Şeyhin Oğlu filmleri bu sene göreceğimiz en güzel f1Iınler ara
sında bulunmaktadır. 

İpek sineması bu sene dühuliye iiatlarını geçen senelere nazaran mühim mik
darda kırarak hususi koltuklar 45, balk<?n 35, birinci mevki 25 kuruş olmak üzere 
tesbit etmiştir. 
Sinemanın dahilinde büyük değişiklikler yapılmış, balkon genişletilerek giriş 

ve çıkış kapılan arttırılmış ve yeni bir bekleme salonu ilave edilmi§tir. Ayrıca 
balkonun bütün koltukları da tebdil edilmiştir. 

İpek sinemasına yeni ve muvaffakiyetli bir sinema yılı temenni ederiz. 

Varın akşam SA RAY sinemasında , 
Mevsimin ilk 2 saatlik kahkaha ve neşe fllıni başlıyor. LAUREL ve HARDY'nin 

Bu mevsimin ilk TÜRKÇE SÖZLÜ mükemmel komedileri 

LAURELve HARDY İŞ AR 1 Y O R 
lJAveten: FOX. JOURNAL • lnglltere Kral ve kraliçesinin Pariıi ziyaretleri bütün teferrüatile gösterilecektir. 

PIATLAR • Lüks Balkon t'SO, Huıust S5, lldnol Balkon ve Parter 25, Localar 200 kuruştur. 



Akşehirde göçmenlerin müstahsil 
bir hale konulmasına çalışılıyor 

Şimdiye kadar göçmenlere 296 pull~k, ~5~ öküz, 40 
araba, 62 takım elbise tevzı edıldı 

~Tı:sehirden bir görü.nii4 

Ak 
. 

1 
. 936 yıl~nda Ro- yaptırılmıştır. Göçmenlerin sıhhatleri ile 

şehırden yazı ıyor · .. d akından alikadar olunmaktadır. 
ınanya ve Bulgaristandan gelen goçmen- e Y .. 
1 . . k k" 1 · ·1e Tuzluk- Göçmen işlerine çok onem veren genç 
er Akc:ehırın mer ez oy erı 1 ı k ı i k!I~ . . · .. erine misafire- kaymakamımız Mehmed Be e i e, s il.il 

çu ve Reıs nahıyesı koyl ekili k.Atib Mustafa Uuluyolun 
ten erle tirilmi Ortadibi, Yılanyusuf, memur:ı v . . 
K y Kş k Mş, 'f ko"ylerile Tuzluk- iskA.n ışlertindeki gayretli çalışmalan 
onarı aza aarı . b km kt 

" ' ' y k nahiyesinin göçmenlerı dalına memnun ıra a a-
ı-Unun Hoşkadem ve una .. 
Kanlıca mevkilerinde nüfuslarına gore dır. 
toprak verilmiş, bu toprakların borçl~
rna muameleleri ikmal edilerek temlik 
\re tescil işi bitirilmşitir. Göçmenler na
huna çıkan tapu senedleri de tamamlıın- J 

nııştır. 

Ana yurda çoktan kavuşmak arzu ve 
emellerini besliyen göçmenler ana yurda 
kavuştukları ve müstahsil hale geçiril
dikleri için çok memnundurlar. 

Göçmenlerin hemen her ihtiyaç1arı te
min edilmiş, müstahsil vazıyete girmiş 
bulundukları görülmektedir. Yalnız ba
rınacakları evleri henüz yapılmamıştır. 
Bu işe de 939 yılı ilkbaharında başlana

caktır. Şimdi göçmenlerin bir kısmı top
rakları yakınındaki civar köylerde, di
ğerleri de ilk yerleştirildikleri köylerde
ki evlerde oturmaktadırlar. Çok çalışmak 
ve istedikleri gayeye vasıl olmak için 
günlerce sıcaklarda tarlalarını işliye~ bu 
ymddaşlarımız da pek yakında vazıyet
lerini düzelteceklerdir. Mıntakamıza 
yerleştirilen göçmenlere şimdıye kadar 
(296) palluk (250) öküz, (40) araba tev
zi edilmiş bundan baska 937 yılı içinde ' ~ . 
de fakir göçmenlere (62) hkun elbıse 

GiimüşhacıhiJg 
Modern bir Jıasaba 
Halini alıyor 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazanın 

elektrik ihtiyacını esaslı bir şekilde hal
letmek üzere belediye, Belediyeler Ban
kasından 26000 liralık bir iıstikraz yap
mak üzeredir. Açılan yeni ana cadde ile 
yapılan mağaza ve evler Hacıköye mo
dern bir kasaba olmak istidadını vermiş
tir. Elektrik i~ de bu suretle halledildik
t en son r a Orta Anadolunun en şirin ka
sabalarından biri de Gümüşhacıköy ola
caktır. 

Yağmursuzluk tütünlere tenA. tesir 
yapmıştır. Merzifona dört gün üstüste 
yağmur yağdığı halde, Hactköye bir 
damla bile düşmem.iştir. Bu vazlyet tü
tünleri yanmak tehlikesine maruz bırak
maktadır, ekiciler teUştadırlar. 

Bu yılki buğday ve arpa mahsulleri, 
geçen yılın iki mislini bulmaktadır. Ar
pa fiatı yüksek ve satışı pek hararetlidir, 
buğday satıiı ise fiatı gibi düşüktür. 

Kızı l cahamam dispanseri memlekete çok faydah oluyor 
Kızılcahamam (Hu

susi) - Kazamır. dis
panseri hergün mem
lekete daha fazla bir 
fayda tem'n etmek
tedir. Beş senedcnbe
ri şehrim.iz kaplıcala
rına gelen hastalar 
bu dispanserden fay
da görmekte, dispan
ser in değerli doktoru 
İbrahim Alp tarafın
dan ihtimamla tedavi 
edilmektedir. Kazada 
ayrıcli bir belediye 
doktoru olmadığı 
halde Dr. İbrahim 

--

Alp bu vazifey; de • ~ d b' 
b. .. : .. k d' n· serin çalışmaları Vekalet tar'1.Lffi an Jr-

uyuk bir arzu ıle gorme te ır. ıspan . . .. t . 
çok defalar takdirle karı;ılanmıştır. Resim, kazamız dispanserını gos erıyor. 

Cenub 
Hududunda 
Bir çete tepelendi 

Mardin (Hususi) - Cenubdan şima
le geçerek şekavet yapmak kasdiyle 
Siird, Diyarbakır bölgesinde dola~an 
ve sıkı takiblere rağmen şimdiye kadar 
yakayı ele vermiyen Kuzeyripli Tahir 
çete.sinin ilimiz mıntakasına geçtiği 
habc1 r alınmıştır. Bunun üzerine alınan 
isabetli tedbirler ve şiddetli bir takib 
sonunda hududu geçip tekrar cenuba 
kaçmak isterlerken tamamen yakal:m
mışlardır. Dört kişi den ibaret bulunan 
ve biri Ermeni olan bu azılı çete efra
dı ile takib müfrezemiz arasında mü
sademe olmuş, haydudlar biri ölü, ikisi 
yamlı biri de diri olarak elde edilmiş -
lerdir. ---·--------
Bünyanda bir Halkevi 

Zaranın 2 g ü.zel nahiyesi: 
Karacaviran - Alacahan 

Her iki nahiyede de hummalı bir imar faaliyeti va"• 
Bir çok köy yolları, telef on şebekeleri yapıldı. 

Köylerde ağaçlama işlerine baılandı 

Zaradaıı güzel bir görünüş Binası yapılıyor 
B" • k Sıvas muhabirimiz yazıyor: Sıvasın 
• unyan (Hususı) . :-:-- K_aza ka~a a~ı Zara kazasına bağlı güzel nahiyelerden 

Kazım Atakul geldigı gundenberı faalı- b' · . d K · d N hi E · . . k d' ırısı e aracavıran ır. a ye rzın-
yetme ehemmıyetle devam etme te ır. can Sıvas vilayetlerinin arasında Div-
~isan sonlarında ~alk~vlne kalbedil1:1~k rik,' Kuruçay, Zara kazaları arasındadır. 
uzere açmış oldugu B·.ınyan Mahfelının Nahiyenin Koçgölü köyünde yerleşen 
Halkevine tahvili. için ica~ eden hazır- Loğ Türkleri tarafından kurulduğu tah
lıklara devam edılmektedır 19 şubatta min ediliyor. Nahiyenin nüfusu 3700 ka- 1 
açılacak olan Halkevinin esasen üç şu- dm 3116 erkek olmak üzeı·e 6816 dır. Na
besi teşekkül etmiş ve bina i§i de halle- hiy~ 716 kilo metre murabbaı saha üzeri
dilmiştir. Cumhu:r'iyet meydanm~a da ne yapılmaktadır. Nahtyeyı 3150 rakı
yapılmakta olan Halkevı binasının ınşaa- mındak' Beydağları çevrelemektedir. 
tı_ ilerlemiş, yalnı~ sıva ~le.samı kalmıştır Kaza~a en çok mektebi olan nahiye Alacahan nahiye Karacaviran nahiye 
ki bu da azami bır ay tçınde ikmal eclı1- burasıdır. Köylü tarafından nahiyenin müdürü müdürü. 
miş olacaktır. Cumhuriyet meydanlığında Büyük Şefin Tufan Solmaz Kemal Gil?soy 

Taşköprüde çok 
şiddetli dolu yağdı 

Taşköprünün Sarayiçl yetylası civarın
daki köylere ve ormanlara büyük mik
yasta ve sürekli olarak dolu yağmış, bos
tanları ve ağaç dallarının bir çoğunu ha
sara uğratmıştır. Yarım saat mütemadi
yen devam e<ien doludan sonra açan g:i
nef etrafa, bembeyaz buz yığınları ile a
ğustos içinde bir kış manzarası vermiştir. 

Resim doludan sonra alınmıştır. 

Susığırhkta bir araba kazası 
Susığırlık (Hususi) - Göbel nahi -

yesinde bir araba kazası olmuştur: 
Süleyman oğlu İsmail yük arabasi -

le tarlaya giderken hayvanları boş bı· 
rakıp birkaç dakika yanlarından ay -
rılmıştır. Bu esnada ürken beygirler 
doğru evin yolunu tutarak bütün hı -
zile kaçmakta iken önü~e rastgelen beş 
yaşlarında Yasin oğlu Ibrahimi çiğne
miş ve bacaklarını ağır surette ya ra -
lamıştır. Yaralı çocuk Babkesir Millet 
hastanesine kaldırılmıştır. 

güzel bir bilstü konmuştur. üzerinde şirin bir nahiyedir. Nahiyeye 
Nahiyede Cumhuriyet Halit Partisinin bu ismin verilmesine sebeb, burada Sel

yardımı ile bir okuma odası açılmıştır. çukiler devrinden kalma 1045 tarihinde 
Burada köylü kitab ve gazetelerı munta- yapıldığı, ileri sürülen büyük bir han ol
zaman okumaktadır. Nahiyeyi köylere muştur. Han hala sapasağlam bulunmak
bağlıyan yollara ve telefon şebekesine tadır. 
ehemmiyet verilmektedir . Bu yıllar içe- Nahiyede 300 ev vardır. Nüfusu 19 kö-
risinde Ark, Gümüşlük köylerinde de o- yü ile beraber 7670 dir. 
kullar yapılacaktır. Beydağı eteklerin· 
den çıkan içme suları da içmeye çok el
verişlidir. Son yıllar içind~ nahiyenin 
her işinde iyi çaltşmahr gösteren genç 
nahiye müdürü Kemal Gülsoyun ve köy
lünün yardımları ile köyleri ağaçlama 

işine de ehemmiyet verilmiştir. Nahiye 
ve köyler halkı çalışkandır. Ziraat ile 
meşgul bulunmaktadırlar. 

Alacahen 
Sıvasın Kangala bağlı nahiyelerinden 

birisi de Alacahandır. Alacahan 25 kilo
metre mesafede Sıvas - Malatya şosesi 

Nahiyenin 15 köyünde köy kanunu tat
bik edilmektedir. Bektaş, Akçakale köy
lerinde de bazı kıymetli eski eserlere 
raslarunaktadır. Köylerin bırçokları a
ğaçlık ve güzel manzaralıdır. Nahıycnin 

çok çalışkan bir de- müdürü vardır. Tu
fan Solmaz köy işleri ile fazla meşgul 

olmakta ve iyi eserler rreydana getir

mektedir. Köylünün d~ kültüre karşı ar
tan büyük bir alakası vardır. Nahiyede 
Aşık Ali, Emsali, Abdurrahman gibi halk 
şairleri de bulunmaktadtr. 

(~~~--~Ç_o_r_lu __ d_a ___ a_za_d ___ o_b_a_sı __ ç_o_c_u_k_I_a_r_ı ______ :) 
Çorlu, (Hususi) -

Güzel havası, bağ ve 
bahçelerile Çorlunun 
en güzel bir köyü o
lan Velimşe azad o
basında sayıları 50 
ye varan yavrulara 
yeme, içme, istirahat 
ve eğlencelerine va
rıncıya kadaı.· büyük 
bir itiı;ıa göı1erilmek
trdir. 1 

Resimde azad obası i -
çocukları bahçede oyun oynarlarken görülmektedirler. 

Binada deg ·rmerı buhram 
baş gösterdi 

Kızı lcahamam susuzluk 
derdinden kurtuluyor 

Biga, (Hususi) - Motörle işlıy~n de- Kızılcahamam, {Husı ısi) - Kızılcaha-

P a zar O la Hasan Bey Diyor ki: 

ğirmenlerden muamele vergisi alınmağa mamda su mebzul olduğu halde su yolia
başlıyalı bütün köylüler zahirelerini su rının gayri muntazam olması yüzünd~n 
değirmenlerine öğütmeğe başlamışlardır. susuzluk derdi ve bu arada yangın tehli
Bunun sebebi rnotörlü değirmen sahible- kesi her zaman rnevcud bulunmaktadır. 

- Hasan Beyciğım bazı 
tnenıleketlerde kadınlara ve~ 
l'ilmiş haklan biliyorsun .. • 
l<ı:ıdınlardan hakim, avukat, 
tnuamm, doktor yetişiyor 
arna .• 

... bir türlii dıplomat cık· 
d 

. ? 
mıyor .. ne ersın .• 

Hasan Bey - Çıkarsa, dün .. 
ya yüzünd~ kat'iyen harb ol~ ' 

maz azizim, 

- Neden Hasan Bey? .. 
Hasan Bey - Laf etmek

ten harbetmek akıllarına (!e]-
mez de ondan. • 

rinin muame~ vergisini köylüye yüklet- Bu vaziyeti takdir eden kaymakam 
miş olmalarıdır. Hamdi Onayın teşebbüsifo kasabanın 

Her köyae birer su değirmenı varsa da münasib bir yerinde bir su hazınesi mcy
yaz günlerinde susuzlı.ıktan bu değir- dana getirilecek ve su yollarının tamiri
menlcr işlemez bir vaziyette bulunu- ne başlanacaktır. 
yarlar. -------, 

lzmitte susuzluk sıkıntısı 
çekiliyor 

Köylüler civar kazalardaki su değir

menlerine gitmek mecburiyetinde kal
dıklarından bir araba buğdayı öğütmek 
için bir haftayı yolhrda geçiriyorlar. İzmit, (Hususi) - İımit halkı susuz-

luk yüzünden çok sıktntı çekmektedir. 
Birçok çeşmeler kurumuş olduğundan a
kan bazı çeşmeler mahşeri bir kalabalık-

Kış günlerinin çamuru, soğuğu nazarı i
tibara alınırsa buğday öğiltmesinin ne 
kadar müşkül olduğu ve köylünün ne 
kadar zorluk çektiği anlaşwr. Bütün Bi
ga ve havalisi çiftçisini düşündUren bu la çevrilidir. Halk, bu susuzluk derdine 
mesele ehemmiyetle t~dkike değer bir bir çare bulunması için alakadarların ha-

vaziyettir. rekete geçmesini beklemektedir. 
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YAKACAK 
•ı lkbahar gelm~ti. Genç kadın, ka - buk anlaştılar .. pek yakında evlene -

lın mantosunu, siyah şapkasını at - ceklerl söyleniyordu. Duyanlar; 

tı .. Kalın mantonun altından bir kısa - Yakacak!.. 
kollu, kısa etekli, gerdanı açık bir en - Dedil Yak k k lim i 
tari · ah kanın lt d b" kı·· er. c aca » e es , cer -

; sıy şap a ın an u um k ğin ba b-lA ak A-

büklüm lapıska saçlar çıktL Görenler: .e şma t:ıi:i olac • mc:wasına ge-
- Yakacak! .. dediler. cYakacak:• ke- liyordu. 

limesi, cherkesin aklını başından ala - ............................................... . 
cab manasına geliyordu. 

............. " .................................. . 
Yaz geldi. Genç kadın plajda so -

yundu. Mayo ile kumlara yattı. Gö -
renJer: 

Mevsim değişti Gö1de bulut, top -

rakt::ı nem gördük. 
Hep birden: 

- Yakacak! .• 
-Yakacak! 

Dediler. cYakacalu kelimesi, 
0

cvü -
cudünü bakır rengine boyayacak> mA
nasına geliyordu. 

Dedik .. Kelimeyi en şümullü mana
sında kullanıyorduk. cYakacak:t de -
mek kömür demekti, odun demekti, 
borca girmek demekti.. Evde kavga, 

sokakta derd dernekti 
... " ..... " ..... " .............................. . 
Genç kadın, bir erkekle tanıştı. Ça-

C Bunları biliyor mu idiniz? =1 .. 
Kırmızı üniforma 

Bütün dünya or
dularındli baki, ya
hud zeytun! re::Jk 
üniforml kabul c· 
dildiği halde İngil
terenin 11 inci sü
vari alayının üni-
forması kırınızı 

renktedir. Alay 
e:abitleri de başh
nnda kasket veya 
bere yerine tüylü 
kalpak taŞll'lar. Bu 

Hafıza kuvveti 
İngiliz llimlerı· 

nin yaptıkları ted· 
kikata nazaran ha· 
fıza kuvvetinde en 
ileri gitmiş olan 
millet Hindlileı

dir. Bunun delıll 

~udur: 

Hindlilerin Sanı 
k.rit dili ile yazıl
mış olan mukad-

kalpakların on taraflarmda bir tuğ var
dır, yan taraflarında da tepeden inen sır
malı bir kuma§ parçası sarkar. 

des kitablarında muhtelif uzunlukta ta

mam 20,000 ayet vardır. Bu mukaddes 

kitabı ezber olarak bilen Hindlilerin sa

yısı on binlerle sayılm.aktaôır. 

* 
Sis ve bulut 

Bazıları sisi ve 
bulutu yekdiğerin~ 
den ayrı ayrı §ey
let sanırlar. Haki· 
k.atte her iltisi dt:! 
birdir. Her ikis.i 
de su buharından 

te§ekkül ederler, 
birisı yüksek taba-

* 
Saatin mucidi kimdir ? 

Zaman ölçüsünü 
ilk defa olarak A
rab lar lcad etmiş· 
lerdir, fakat buza
man ölçüsü.nü ill& 
deh olarak şimcU 
kullanmakta oldu· 

kalara çıkar, ekseriya bembeya~ goru· 
nür, adına bulut deriz. Öteki ise yükse• 
lemez, denize veya toprağa yapışık ka· 

lır, kirli bir renk gösterir, om. sis ismini 
veririz. 

ğumuz saatlere müşabih bir hale getire:e 
Peter Henlein isminde, 1480 tarihinde 

Nürnberg şehrinde doğmuş bfr A·Iman

dır. Bu zatın saate devir kuvvetini ver 

mek için icad ettiği usul, bugün dahi kul· 

!anılmakta olan usuldür. 

-·····-······ ......... ·················································-... ·············· ... ·· .. ·························· 

Okuyucularıma 
Cevablarım 

Nazillide Y. G. ye: 
Oğlum. 
Evlenmek çağına gelmişsin, iş 

güç sahibisin, evlenebilirsin, fakat 
evlenmek ~ gösterdiğin sebeb hiç 
doğru değil .. Evli bir e:rkek rahat • 
tır, masrafı az olur. Fakat bir erkek 
rahat olayım, masrafım az olsun dü. 
şüncelerile evlenirse bir büyük hata 
1şlemiş olur. Kadın bir erkek için 
her şeydir. Biraz kadın, biraz süs, 
biraz dadı, biraz hasta bakıcı, biraı 
aşcı, dedim ya. Kadın her şeydir. 

Fakat hiç bir zaman para ile dadı 
tutulur gibi tutulmaz. Sen biraz da· 
ha bekle, biraz daha düşün. Tasarruf 
etmek için değil, evlenmek için ev· 
lenmek ihtiyacını hissettiğin zaman 
evlenirsin. 

Diğer bahse gelince .. buna şim • 
diJik imkan yoktur. Gayret et, çok 
çalış; ve çok iyi yazdığın zaman gön· 
derirsin .. bunun için de daha bira.2 
görlll€n, okuman ve olgunlaşman la· 
zımdır. 

* Kerem bana evvelce bir mektup 
yazmış, şimdi bir mektub daha ya .. 
zıyor. Mesele şu: Evlenmiş, çocuğu 
olmuş. Fakat karısını sevmemiş, üs .. 
telik şimdi de bir genç kızla seviş • 
~. karısından ayrılacak, çocuğuna 

nafaka verecek ve sevdiğile evlene -
cek. Ona yazdığım ilk cevabı şimdi 
hatırlamıyorum. Fakat herhalde şim 
di vereceğim cevabdan başka bir şey 
değildL 

Çirkindir, sevimsizdir, hoşlanmı
yorum diye kandan ayrılmak kadar 
.fena bir şey yoktur. İnsan ev len .. 
meden evvel her şeyi düşünmeli on· 
dan sonra evlenmelidir. Bir kere ev
lendikten soora alınan kadını her ne 
olursa olsun kabul etmeli ve ondan 
ayrılmayı düşünmemelidir. Bilhas .. 
sa Keremin bir de çocuğu var. Ka -
rısmdan ayrılmakla bu çocuğa karş1 
yapacağı fenalık, herhalde bıraktığı 
karısına yapacağından daha büyük
tür. Çocuk ne ana yanında olur, ne 
de baba yanında, çocuk için hem a
na hem baba sevgisi, hem ana hem 
baba terbiyesi 18.zınıdır. Tekrar söy
lüyorum: Karısına karşı müşfik ve 
iyi hareket etsin. Manasız düşüne~ 
lerle kurulmuş yuvayı yıkmasın! 

* A. K. ya: 
Çirkin bayan bu gazeteyi göre -

cektir. Eğer adresinin size verilme -
sini istiyorsa bizzat matbaamıza ge· 
lir, ve adresinin verilmesinde mah
zur olmadığını bana söyler, o za .. 
man ben de adresini size gönderi -
rim. Kendi müsaadesi olmadan ad -
resini size gönderemem. 

TEYZE 

Büyüyen çocuğun elbisesini 
uzatmak mümkündür Feci bir kazanın 

muhakemesine başlandı 
, Bundan bir müddet evvel Beyoğ - çok derinde kaldığından, öldü. 
ıunda Yun~ ~o~so~?shanesi binası yı- Muhakeme, diğer bazı şahidlerin et' 
kılırken, hır çoküntü olmuş, iki amele bi için, talik edilmiştir. 
moıoz ve toprak altında kalmışlardı B k . . d" lb h" I r 
Hadise, bu amelelerden Hüsnünün ö ~ 8 cıyı oven Uç ra ım e 
!ümü ile neticelenmişti. birer gün hapis yatacaklar 

Binanın yıkılma ame!.iyesin~ neza - Fatihte, üçünün de adı İbrahim olSi 
ret eden ~tuvan _ve ~uteahhid hak - üç arkadaş, sarhoşluk saikaslle, Murt 
kında adlıyece takibat ıcrasına başlan- za isminde bir bekçiyi dövmüşlerdi!· 
nıışdı. Binanın !1kılm~ işi~ üst~e .a- Dün adliyeye verilen üç İbrahittl 
lan Ahmed ismınde bır muteahhıddir. ler Asliye 4 üncü cezada yapılan ını1 

Bu hadisenin muhakemesine Asliye hakemeleri sonunda, 1 ·er gün haP: 
1 inci ceza mahkemesinde, dün bakıl - mahkfım edilmişlerdir. 

~· ~~~ v d 1 C/ Dünkü celsede dinlenilen şahidler _ apur a gürü tu Çlk&ran 
Beş yaşında Altı yaşında h 1 Beş ve altı yaşlarındaki çocuklara ay- den Ya~ub, hadiseyi ş~y!e anlatmıştır: sar OŞ ar 

ni biçim ufak bir farkla tatbik edilir. . ~ Bınanm yıkılma ışınde, babamla Boğaziçinde bir nişan aleminden d 
Beş yaşındakinin robasının altı plilidir. bırlik!~1 ben de amele olarak çalışıyor- nen Margur, babası Barof ve MoiZ ıi 
Robasında iki cebi vardır. Altı yaşında- duk. Ust katlar yıkılmış, bütün moloz- minde üç kişi, vapurda fazla sarhoş oı 
kinde pliler doğrudan doğruya robaya lan yıkılmıyan birinci katın üstünde duklanndap, gürültü etmışlerdir. 
bitişmez. Aralarında robanm yuvarlaklı- topbnmıştı. Cumartesi günü tatil ya - Sultanahmed 2 . nci sulh cezada rıı~· 
ğma uyan geniş bir baml vardır. parken, kalfa Antuvan: hakeme edilen suçlular, 3 er lira psrl 

Bu türlü modellerden, büyüyen çocu- « -Yarın iş yoktur. Pazartesi bu cezasına mahkfun edilmişlerdir. 
ğun elbisesini uzatmak hususunda çok rnoloz1arı kaldırırız, demişdi. Fakat, Bir hırsız tevkif edildi 
istifaae edilir. Bu usulü tatbik edebilmek pazar günü de çalıştık. Neticede, mo -
için çocuğa dikilen her yeni elbisenin lozlar çökerek, babamla, Hüsnü toprak 
parçasından saklamayı unutmamalıdır. altında kaldılar. O gün, kimin işbaşı 
Bu parça vakti gelince meydana çıkarı- yaptırdığını, bilmiyorum. Fakat, ekse
lır. Hatta icab ederse yıkanıp ütülenerek ri Ahmedin katibi işbaşı yaptırırdı. Bu 
kullanılan elbiseye benzetilir ve modelin kazada babamı çekerek, molozların al
uygun yerine ilave edilir. tından kurtarabildik. Fakat, Hüsnü 

Beyoğlunda bir eve penceresind~ 
girerek, Cemilin bir kat elbisesini Ç~ 
l~ Mehmed Ali isminde bir hırsız, r 
kalanarak, adliyeye verilmiştir. _,,ı 

Dün, 4 üncü sorgu hakimliğince 5v 

guya çekilen suçlu, tevkif edilmiş~ 

Her kadın bilmelidir: 

Bozulan yağ nasıl temiz 
ve iyi bir hale konulur? 
Sadeyağ bozulmuş, acımıştır. Atamaz

sınız, yazıktır. O halile kullanamazsınız 
da ... Bu yağa derhal. içiue bikarbonat dö 
sud katılmış soğuk su dökünüz ve bu su 
içinde birkaç saat bınkını;:. (Suyun her 
litresi başına beş çorba kaşığı {bikarbo
nat dö sud) konulacaktır. 

Birkaç saat sonra yağı bu sudan çıka
rınız. Soğuk, duru bir su ile bol bol yı
kayınız. Ne acılığı, ne de kötü kokusu 
kalır. 

* Mayoneziniz bozuluyor. Düzeltmek ça-
resi var mı? 

Bir kahve kaşığı soğuk suyu damla 
damla içine akıtınız. Bozulan mayonez 
derhal iyileşir. 

Buna lüzum kalmamak için evvelden 
mayonezin yumurtasının sarısına ücte 
bir nisbetinde hardal k~:rıştırılırsa hiçbir 
vakit bozulmak ihtimalL olmaz. 

Unuttunuz, pişirdiğin1z çorbaya fazla 
tuz attınız. Bu tuz yürunden bütün ye
mek dökülsün mü? 

Hemen içine bir kahve kaşığı patates 
unu dökünüz. Fazla tu7.c!an eser kalmaz. 
Çorbanızı rahat rahat içebilirsiniz. 

Portakallı çörek 
Portakalın daha vakti değil ama pek 

güzel olduğu için yaz1yoruz. Çıkar çık
maz yaparsınız. 
İki iri güzel portakıl soyulur, sıkılır. 

Bir tabakta iyice ezilir. Çekirdekleri. po
sası ayıklanır. 

Şehir işleri: Mllteferrik: 

Belediye ile tapu idare.ti Emniyet beşinci şube mlldürli 
arasındaki ihtilaf Avrupadan geldi 

Tapu idaresi ile İstanbul belediyesi a- Bir aydanberi Avrupada bulıınV' 
rasında bir ihtillf çıkmıştır. İhtilafa se - polis beşinci şube müdürü Hasan Ş~ 
beb olan hldise, arsalardan yol açabil - rü, diln Transilvanya vapurile şehfl, 
mek hakkının kime aid bulunduğudur. mize dönmüştür. Avrupada bulund~~ 
Arsalar satılırken tapu idaresi bunların müddetce gezdiği şehirlerde polis ı~ 
aralarında yol yeri bırakmaktadlr. !erile yakından alakadar olan müdilf 
İstanbul imar işleri bakımından hu - birkaç güne kadar eski vazifesine de ' 

susiyet göstermekte olduğundan, tehirde vama başlıyacaktır. 
yol açabilmek hakkı beledıyeye aiddir. Şoförler hususi müesseselerin 
Belediye mahkemeye müracaat etmiş ve kamyonlanndan şikayette bulundulsl' 
bir müddet evvel mahkeme kararı la.er Belediye şehrimizde mevcud kaJil ' 
iki tarafa tebliğ edilmiş ise de, karar yon ve kamyonet adedini, şehir ihti1~ 
temyiz edilmiştir. İhtillfm hallı için tem- cım tamamile karşılamağa kafi görd~ 
yiz mahkemesinin ver.eceği karara inti - ğünden bundan sonra kamyonet <ı 
zar olunmaktadır. kamyon almak isteyenlere plaka ...,~ 

Belediye intihab defterleri memeğe karar vermişti. Bununla be. 
bu akıam indiriliyor raber bir kısım hususi müessesele~ 

Belediye lntihab defterleri bu akşam başka maksadlarla aldıkları kamyon~ 
saat 18 de asıldıkları yerlerden indirile - kamyonetleri plaka resmi aldıktan so~ 
cektir. Müntehıôlerin itiraz müddetleri ra, şoförlerin kazancına mani teşkil ~ 
de hu akşam bitmekteiir. Yarından sonra decek ·bir surette eşya nakliyatıT1~1 
rey sandıklarının tevziine başlanacak, kullandıkları görülmüştür. Şoförler , 

ayın yirmi yedisine kadar bu if te ta - miyeti bu vaziyet üzerine Ticaret O 
mamlanmı~ olacaktır. Teşrinievvelin o - dası vasıtasile belediyeye müracaat ~ 
nunda şehir meclisi haları seçilmiş bu - derek bu gibi kamyon ve kamyorıeı, 
lunacaktır. lerden plakalarının alınmasını ve h9~ 
Aslıerlilı iceleri: ' ların~a ka~uni muamele yapılm:ası~ 

Y istemışlerdir. İstanbulun beledıyc' 
tesbit edilen yerlerinde çalışan şofôt; 
ler, bu kamyonlann kendilerine ço 
zarar verdiğini iddia etmektedirler. ~ 
lediye bu müracaatı tedkik etmeğe P"" 

Iarruştır. · 

Bir piyade yedek anhayı aranıyor 
sanyer Askerlik Şubesinden: Şubemizde 

kayıdlı yedek piyade yarsubay Em.irgA.nlı 
ArH oğlu Necatınln şubeye verdlil adreste 
kendislnl tanıyan bulunmadığı ve namına ge 
len ::nektubla.nn da iade edildiği ııabıta tah
kiktı.tmdan anlafılmlftır. Ankaraya gidip 
gcldlğl öğrenilen bu ailba.yın bulundutu ye
ri bJlenlerin ın.beye haber nrm.eleri rica 
olunur. 

Bir sarhot düıilp yaralandı 

Poliste: 
Bir amele fabrika çabsından dilf 

1 
' Hı:ı..sköyde Kumbaraıhane caddesinde ~.ti 

nastasa ald şapka imalA.thanesinde çalıt'". 
Samoel, fabrikanın çatısında tamirat yal'~ 

Akbıyıkta 3 numaralı eTde oturan Abdi ken yedi metre ırti!adan aşağı düşmüş, lllJJ 
oğlu All, fazlaca sarhoş olduğu halde sokak- şından ve vücudünün muhtelif yerierınoe 
ll\i '°'9 dolaşırken düşerek başından yaralan - ağır surette yaralanmıştır. Yaralı Beyol1! 
nuş ve Cerrahpaşa hastanesinde tedavi al - hastanesine kaldırılnıı§, tahkikata . başını:ı 

Bir yanda da 6 yumurtanııı sarısı şe
kerle birlikte iyice çalkanır. İçine 100 
gram patates unile, 250 gram iç badem 
ve ezilmiş portakallar katıştırılır. Yu
murtaların beyazı da köpük gibi olunca
ya kadar çarpılır, ayni kaba dökülür. 
Hepsi birden iyice karıştırılır. Bol yağ
lanmış bir tepsi ile fırına konulur. 
====;:~~~::::;::~~::::~~~:::::;:=;:tı:na=· :a:lı:n~m~ı~~~~·::::::=::::::==::=~:;::::==:;~m~ı~şt~u~.=::;:~:=:::::;:~=:~:=::=:;:::=~ • 
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C Filistin hadiselerinde kadınların rolleri ::ı 

ihtilalcilere yalınayak 
cebhane taşıyan Arab 

kadınları sır vermiyorlar 
Filistinde Arab 
karşısında Yahudi 

kadınlarının kahramanlıklan 
kadınları da boş durmuyorlar 

F ilistinde günden güne artan kanlı hi
aiseler bütün dünya matbuatını meşgul 
etmektedir. Bu arada kadınların oynadık
lan rol mühimdir. Son zamanlarda .Fi
listin ihtilfilinde kadınların rolil> mev
zuu üzerinde bir tedkik seyahati yap
ın.ış olan tanınmış Fransız muharrirlerin
den Edmond Demaitre gazetesine ııunla
rı bildirmektedir: 

c.Fir st inin şimalinde ihtilalcilere kar~ 
yapılan askeri harekatı idare eden İngı
li.z zabitlerinin beyanatlarına göre Arab 
ihtilalcileri kadınlarından pek büyük 
Yardımlar görmektedirler. İngiliz zabit
lerinin kanaatlerine göre Arai:> kadınları
nın kahramanca hareketleri olmasay<ll, .. .. •t 
ihtilal şimdiye kadar çoktan sonup gı -
mişti .. . 

Gayet sarp dağlarda pusu kur~uş o
lan ihtilalcilere cebhane, yiyecek, ıçecek 
taşıyan hep Arab kadınlarıdır. Filistinin 
muhtelif kısımlarında faaliyette bulunan 
ihtilalciler arasında irtibatı tf'min eden; 
onlara İngilizlerin, Yahudilerin harekat
lannı bildiren hep yalınayak dolaşan A

rab kadınlarıdır. 
Samarya dağlarında, tepelerinde ta

hassun etmiş olan kocalarına, karde.şl~
rine, oğullarına yalnız su taşımak ıçın 
günde otuz kilometre mesafe kateden ve 
1ki hafta mütemadiyen yürüyen Arab ka
dınları görülmüştür ... 

Arab kadınlarının metanetlerine, fera
gatlerine, cesaretlerine payan yoktur.·· 
Bunlar nefislerine son derece hakimdir
ler ve tehlikeye pervasızca atılırlar.» 

Muharrir, bundan sonra cNabhıs> civa
rında bulunan bir köyde vukua gelen bir 
hadise hakkında şu malumatı vermekte
dir: 

cİhtiUil mıntakasının tam göbeğinde 
bulunan ve ancak yüz kadar nüfusu olan 
köyde ihtilalcilerin şeflerinin gizlendiği 

muhakkak ve köy halkının Yahudi köy
lerini yağma ettikleri, civardaki İngiliz 
karakollarına taarruz ettikleri anlaşıl
mıştı. Fakat İngiliz kumandanlığı bu hu
susta kat'i ve müsbet delail elde eyleme
diğinden köyü bombardıman etmekten, 
halkı tecemmü karargahlarına sevket
mektcn çekiniyordu. İstintak edilen köy· 
lüler tarlaları ile meşgul olduklarını; ka
rıları çocukları ise ihtilalden, Yahudiler
den h aberdar olmadıklarını iddia edip 

duruyorlardı. .. 
İşte tam bu sıralarda Nablus - Tülka-

rem volu civarında bulunan bir askeri 
nokta~a civ~r Yahudi köylerind~n. birin
den acele bir imdad işareti gelmıştır. Bu
nun üzerine Essex alayına mensub kuv
vetli bir müfreze hemen vak'a mahalline 
g.. d ·1 . 11" kadar Arab tarafından on erı mış, e ı · . .. 
tnuhasara altına alınan Yahudı koyü 
müşkülatla kurtarılmıştır. İngilizlerle A
rablar arasındaki müsademe gayet çetın 
olmuş, iki taraf zayiata uğramıştır. Ne
ticede Arablar ölülerini harb sahasında 
bırakarak çekilm;şlerdir ... 
Arabların harb meydanında bıraktık-

ları ölülerin sayısı dokuzdu.·· 
İngiliz müfrezesine kumanda eden sü

bay maktullerin .Shoking Village.. hal
kından olduklarına kanaat getirdiğinden 
bunların hüviyetlerini meydana çıkarmak 
için derhal tahkikata başlamıştır. Sübay 
ınaktulleri bir askeri kamyona yükleterek 
köye getirmiş ve cami önünde yere ser
miştir. Müteakiben bütün köy halkı da
\ret edilmiştir. 

Erkeklerinin tarlalarda olduklarını bil
diren köy kadınları maktullerin önleri~
aen geçerken hayret ve takdire ~ayan b1r 
soğukkanlılık göstermişler, kat'iyen sır 
\rermemi§lerdir. Bir tek gözvaşı . döktü~
leri, acı bir ses çıkardıkları takdırde koy 
erkeklerinin, yani baba, koca ve kardeş
lerinin bilamerhnmet yok edileceklerini 
Pekaıa idrak eden bu kadınlar büyük bir 
metanetle ölüler in önünden geçerlerken 
sübayın suallerine: 

- Bunu da tanımıyorum, cevabını 
Vermekte bir an tereddüd etmemşiler
dir. 

Halbuki maktullerin kendi akrabala
rından oldukları muhakkaktı. Çünkü bir 

eçenlerde Arab çar~na bomba atan 
küçük Yahu.eli kızı mahkeme kapısında 

avukatı ile bir arada 

kaç saat sonra bütün maktuller bir Arab 
köylüsü tarafından teşhis edilmişti.t 

Yahudi kachnlanna gelince 
Muharrir Yahudi kadınları hakkında 

da şunları yazmaktadır: 
.Arab kadınlan mükemmel surette si

IAh kaçakcılığı, casusluk yaparlarken; er
keklerine mühimmat ve yiyecek içecek 
yetiştirirlerken Yahudi kadınları da boş 
durmuyorlar ... 

Arab kadınlarından daha yüksek tah
sil seviyesinde ve daha modern bulunan 
Yahudi kadınları bilhassa siyast cebhe
lerde yılmadan çalışmakta, geceleri de 
tarlalarda cnöbeb beklemektedirler . .. 

İlk Yahudi kadın nöbetcisine (Tel-Yu
suf) köyü civarında rastgeldim. Çiftliğin 
kapısına vardığımızda gece çoktan çök
müştü. Kapının etrafı sıkı bir surett~ tel 
örgülerle ihata edilmişti. 

Nöbetci kadın bize seslendi ... Arab ol
madığımıza yemin ettik, hüsnü niyet sa
hibi olduğumuzu bildirdik ve bekledik. 
Birkaç dakika sonra üzerimize ı;?özlerimi
zi kamaştıran kuvvetli bir projektör di
kildi ve kapı açıldı. Kapı açılıt' açılmaz 

elinde tüfek bulunan bir Yahudi kadını 
ile karşılaştık. Kadın genç ve güzel de
ğildi... Hastalıklı bir hali vardı... Oto
mobilimize lazım olan suyu verdikten 
sonra bizi istirahate davet etti. Fakat bi
zimle görüşürken bile tüfeğini elden bı
rakmıyordu ... 

Aynen şunları söyledi: 
- İki çocuğumuz var. Onları büyüt

mek için çok sıkıntı çekiyoruı. Kocam 
gündüzleri tarlada meşgul bulunmakta
dır. İhtilalin başlangıcında hem gündüz 
çalışırdı, hem gece nöbet beklerdi ... 

Biz ihtilalin birkaç gün içinde bitece
ğini umuyorduk ... Heyhat! Haftalar, ay
lar geçti, vaziyet hep ayni... Nihayet ko
cam bana tüfek kullanmas..nı öğretti... 
Şimdi nöbete ben kalıyorum. 

On iki, on dört saat çalıştıktan sonra is-
tirahat hakkıdır değil mi? ..• 

Ben tekrar sordum: 
- Size hic hücum ettiler mi? 
_ İki defa. Fakat askerler hemen vak

tinde yetiştiler .. yalnız bir ineğimiz vu

ruldu. 
- Korkmuyor musunuz? ... 
Kadın buna derhal cevab vermedi. Bir

kaç saniye sonra da Adeta mmldımırcası
na şu sözleri söyledi: 

_ Hayır!. Fakat bilseniz ne kadar çok 

yorgunum. , 
Ve dizleri arasında bulunan tüfeği ü

zerine eğilerek hazin hazin ağlamıya baş

ladı ... > 

··········-· .. ·········································-···· 
Yeni çöp ara balan yapbnldı 

Belediye temizlik işleri müdürlüğünün 
çöp arabası kadrosu, üç yüz kırka çıka -
rılacaktır. İki yüz yirmi araba atölyede 
tamir görmektedir. Şimdiye kadar atöl
yede yeniden yüz yirmi araba inşa edil -

miştir. 
Temizlik amelesinin sayısı da, gelecek 

sene yüzde on nisbetinde çoğaltılacaktır. 

SOM PO A: 

12 yaşmda bir 
yankesici yakalandı 

12 ya§ında yankesiciliğe ba§hyan Osmar. 

Dün Eminönünde on iki yaşında bir 
yankesici, bir kızın cebinden parasını a
fırırken suç üzerinde yakalanmıştır. Ka
ğıdhane köyünde oturan Ayşe Cemile, 
tramvaya binerken yanına küçük bir ço
cuk sokulmuş ve cebindeki beş lırayı ona 
sezdirmeden alıp 'Uzaklaşmağa başla
mıştır. 

Bu vaziyeti gören polis ikınci şube ü
çüncü kısım memurları kaçan çocuğu ya
kalamışlar ve genç kızı.n parasını iade 
etmişlerdir. Karakola getirilen çocuğun 
Osman isminde olduğu ve yankesiciliğe 
henüz başladığı anlaşt'imıştır. Sabıka 

kaydına ismi geçirilen Osman, evrakile 
birlikte cürmü meşhui mahkemesine 
sev kedilmiştir. 

Bir genç sevdiği kızı 
ve arkadaşını yaraladı 
Dün Şehzadebaşında bir yaralama 

vak'ası olmuş, Semiha isminde genç b:r 
kızla badis~e müdahale etmek istiyen 
Selim isminde bir genç vücudlerinin 
muhtelif yerlerinden bıçakla yaralan
mışlardır. 

Vefada Gazanferağa sokağında 1 nu
maralı evde oturan Semiha, evvelki gün 
akşam üzeri Şehzadebaşmda dolaşırken 
ötedenberi kendisine musallat olan ve 
Çarşıkapıda oturan Sali.h isminde fbir 
gene rastla~tır. Salih kızın yalnızca 

gitmekte olduğunu görünca onun peşine 
takılmış ve ilam aşketmeğe başlamıştır. 
Kız birçok defalar olduğu gibi bu se

fer de Salihln sözlerin~ kulak asmamış 

ve yoluna devam etmiştir. Tatlılıkla e
meline muvaffak olamıyacağını anlıyan 
Salih, bu defa genç kızı tehd!d etmcğe 
başlamış, kendisine yüz vermediği tak
dirde onu öldüreceğini sôylemiştiI. Bun
ları duyan Semiha bir an evvel evine y 0

-

tişmek için adunlarını sıklaştırmış ve 
Salihin önünden kaçmağa başlamıştır. 
Salih te koşarak kızı takib ederken bu 
sırada arkadaşlarından Selim<! tesad:if 
etmiştir. Bu takibin hiç t~ iyi bir netice 
vermiyeceğini hisseden Selim, arkadaşı· 

nı bırakmamak istemiş ise de gözlerini 
kan bürüyen Salih onun elinden sıyrılıp 
kurtulduktan sonra koşarak kıza yeti ş

miş ve kınından çıkarmış olduğu bıçağı 
onun başına vurmağa başlamıştır. Bu 
vaziyet karşısında Selim de işe müdahale 
etmiş ve arkadaşını katil olmaktan kur
tarmak için, elinden bıçağı almak iste
miştir. Salih, bu defa da bıçağ~ ona çe
virmiş ve şiddetle gencin kalçasına dal
dırmıştır. Bir anda iki genci yere seren 
Salih tabanları kaldırmış ve ortadan 
kaybolmuştur. 

Vak'aya vazıyed eden zabıta yaralıları 
hastaneye kaldırmış, su\luyu aramağa 
başlamıştır. Birkaç saat sonra Salih üze
rinde kanlı bıçağı ile yakalanmış ve müd
deiumwniliğe teslim edilmiştir. -

Limanda bir hAdiıe 
Dün saat 12,30 da Karadeniz post:lsını 

yapmak üzere Galata rıhtımından kalkan 
Güneysu vapuru klavuz motörü tarafın • 
dan çekilmekte iken suların tesirile va -
purun halatı kopmuş ve kılavuz motörü
nün pervanesine dolaşmıştır. Halat kcıp -
tuktan sonra vapur köprü. istikametine 
doğru sürüklenrneğe başlamı§, fakat he
men demfr atılarak vapur durdurulmuş 
tur. Bu esnada h!dise y~rine diğer kıla
vuz romörkörleri yetişmiş ve vapura kı
lavuzluk yapmışlardır. Güneysu yoluna 
devam etmiş, pervanesine halat dolaşan 
motör de, kılavuz romörkör·· yedeğinde 
olarak götürülmüştür. 
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Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

T ebrizde çok kıymetli 
iki Türk • 

eserı 
Tebriz'de ·Gök mescidt (*) na.mile ma

ruf bir cami harabesi vardır.. mimari ve 
çini tezyinatı itibarile bir harikadır. Mü
teaddid kubbeleri ve koridorlan olan bu 
mescid bugün tam manasile bir chara
bet dir .. duvar ve kubbe kemerlerinde 
kalan çiniler, renk itibarile emsalsizdir .. 
çiniler üzerindeki çiçek ve hayvan re
simleri kabartma olarak yapılmıştır .. E
dirnede, Hüdavendigar camiindeld çini
ler, bu tarzın ikinci veya üçüncü nevile
fidir. İranda çıkan bir .1evı mermer var
dır ki, işlendiği zaman rengi sarı olur. 
Görünüşte de kehribara benzer .. işte bu 
camiin bütün duvarları yarı yerine ka
dar, bu mermerlerle döşenmiş; mermer
lerin üst kısımları da kab:ırtma yazılar
la, kemer gibi işlenmiştir. Yazıların hiza
sından yukarı kısmı koyu mavi çinilerle 
ta kubbelere kadar tezyin edilmiştir. Bu 
çinilerin rengi kadar, güzel bir maviliğe 
hiçbir yerde tesadüf etmedim .. öyle zar.
nediyorum ki: .Gök mescid> adını, bu 
maviliklerden alnuştır .. maamafilı bu i-

1 
sim, halk ağzından çıkmlştır .. binanın a- I 
sıl adı: .Mescidi Kebu: :o tur .. cMescidi . randan bn manzara: Tahrandan 75 
Cihanşahı. diyenler de vardır. Bu eser kılometre ötede bulunan Demanent dağı 
?alis bir Türk eseridir .. Tebrizin, batta ! Sait B~adür h.~.··. bu güze~ eseri gör~p 
Iranın en büyük ve mimari bakımdan da beğenmış .. tevsu ıçın de emırler .vermış. 
en güzel mabedi olan ou binanın harab İşte bu emirlerle, 200-250 metrelik bır 
olup gitmesine nasıl göz yumulmu§ bil- saha içinde görünen bu bina meydana 
mem.. bu binanın tamin ve ihyası için çıkmıştır. Binanın yanında oldukça yük
Tebrizliler, bugün de fedakarlıktan çe- se~ bir bur~u vardır.. bu kule, o vakit 
kinmiyecek vaziyettedirler. Halbuki, mınare vazıfesini görürmüş .. en yüksek 
böyle bırakıldığı takdirde beş on sene binas.ı ~ki katı geçmiyeıı Tebrizliler içiıı, 
sonra yeri bile kalm.ıyacaklır .. Tebrizde mescıdın burcu, Eyfel kadar uzun görün
sık sık olan hareketiarzlar, §urasını, bu- müş olacak ki, mübala~:ı hikayelerine 
rasını parça parça döküyor . Açık kalan mevzu olacak bir tarzda tasvir edilmiş
duvarlarında görünen çıniler, yağmur- t ir ... Beraberce dolaştığımız İranlı dost
ların altında dökülüp parçalanıyor .. kıy- lar dedi ki: 
metine paha biçilemiyecek bu nadide çi- - Eğer mübalagaya hamletmıyeceği~ 
nileri yerinden koparıp çalmak işdeıı bi- nizi bilsem size bir şey söylerdim. 
le değildir. Vakıa dört tarafa duvarla - Rica ederim nedir? 
çevrilmişse de, Nasreddin Hocanın tüı·- - Bu burç vaktile öyle yüksekmiş ki: 
besi gibi, kapısını itince açıverdım .. içeri. Ta, Erivandan Tebrize gelen yolcular, 
de kimseler yoktu .. şurada, burada kalan yollarını kaybetmemek için bu kuleyi 
çinilerini ellerimle imrene imrene okşa- gözlerinden kaçırmazlarmış!!. 
dım. Günahından korkmasam: İsmine Aziz dostum, bunu anlatınca benden 
chatıra. deyip birkaç parça söküp ala- evvel kend'i güldü .. Erivanl.:i Tebriz ara· 
bilirdim. Böyle göz göre göre ziyaımı. sındaki göklere ermiş dağları gözönünd'! 
dökülüp mahvoluşuna yüreğim sızladı.. tutarsak, kulenin ne kadar yüksek olma-

Bu cami hakkında bazı kayıdlardan sı lazım geldiğini artık siz tasavvur e~ 
şunları öğrendim: Azerbaycanın, Kara- din .. 
koyunlu sülalesinden cüçüncü Cihanşanı Duvarlarında kalan ::>azı çinilerden an
Türkmen», buraların hük:.imdar1 olduk- ıa~.ıldığına göre, mescidin içi cidden çok 
tan sonra cGök mescid> ; yaptırmış ... Ki- muzeyyen ve zarifmiş .. ne yazık ki: Bu. 
tablardan, daha başka mallı.mat toplama- da, öteki eşi gibi harab olup toprağa ka
ğa vakit bulamadım .. elbet ehlince ma- rışmağa mahkfun ... 
lfırndur .. fakat kapısı üstünde arabca ola· V~fi R. Zobu 
rak yazılmış bir tarihi var .. ben yalnız ba- ............................................................. . 

şıma işin içinden çıkamadın-... konsolos- El dokuma tezgahları kongresi 
!uğun yardı.mile, şyle tercüme edebildik: hazırhklarma başlandı 

Muhammet Bevvap oğlu Nimetullaf7-°. 
senei hicri: 870 rebiülevvel.. 

* Tebriz'de, tarihl ve meşhur bir bina da-
ha vardır .. cErki Ali Şah:., yahud cMes
cidi Ali Şahı. namı verilen bu cami de 
bir Türk eseridir •. bunun hakkında da 
şöyle malılmat toplıyabildi..m; 
Moğol hükümdarlarından •Gazan11 Ha

nın iki veziri vardı .. birinir.ı adı •müvt-r
rih> nami.le maruf cReşideddin., öteki 
de cTaceddin Ali Şahı. tır ... Bu iki ve
zir de Tebrizde birer meııcid yaptırmış
tır.. cReşideddin11 in yaptırdığı, §ehrin 
şark tarafında imi§. İstilalar, isyanlar ve 
hareketiarzlarla bugiın yerinde yeller 
esen bu güzel eserin ismı de cReşıdiyeı., 
yahud cRübu Reşidi> Im;ş .. tarih sayfa
larındaki isminden başka ~imdi hiçbir 
şeysi kalmamıştır.. fakat Taceddin Ali 
Şah,. ın yaptığı bina, bütiln heybetile 
Tebrizin artamnda Slivrilıni.J duruyor.: 
yalnız, öğrendiğime göra •Ali Şah, 111 
yaptırdığı bina, bu kadar büyük değil, 
küçük, fakat çok ıarif bir mescidmiş .. o 
esnalarda Tebrize seyahat eden cEbu 

(*) Bizde, nnescid» deyince •camı. Jn kü
çüiü amaşılu .• lranJa <-camb tabiri olmad1-
ğınd:ın, ibadet edilen yerlere, hatta türbelere 
de: .~ıescidıı di)'ortar .. , 

15 Blrinciteşrinde Ankarada toplanm:ısı 
mukarrer olan el dokuma tezgAhları kon -
gresi için hazırlıklara başlanmıştır. Sanayi 
Umum MUdürll Bay Reşad kongre hazırlık
ları ile meşgul olmak üzere bugün Ankara
dan ~ehrim.ize gelecektir. 

Sanayi Umum Müdürü, blr milddettenbe
rl ıehrimlzde ayni mesele üzerinde tedldlı: -
ler yapmakta olan sanayi mllfett~lerinden 
Bay Baha, Necatı ve Etem lle blrlllı:te bir 
hey'et hallnde Karadentze harket edecek -
tır. Hey'et Karadeniz aahtllerlndekl bütün el 
dokuma tezgahlarında teclklkler yapacak -
tır. htanbul Ticaret ve Saanyi Odası da kon 
gre et afında hazırladığı raporunu bu haf -
t.a içinde İktısad Vekll.letlne gönderecelı:tır. 

Denizden çıkarılan eşyanın 
gUmrUk re5 mi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekfiletı, limanla
rımız haricinde denizden çıkarılan eşyadan 

ecnebi malı olduğu t.evslk edllenlerln, mali
ye to.ra!ındnn satılarak gümrüğe nld re -
slmlerin talısil edilmesine karar vermiştir, 
Liman dahilinde çıknnlanlardnn ecnebi ma
lı olanlar da satılacak ve ecnebi malı ol -
mıyanlar dn Liman İdaresine teslim oluna -
caktır. 

Bir işcinin parmaklan ezildi 
oaıatada istifçller sokağında bir demir 

faorikasında çalışan Demır Terlemez'ln sa~ 
eli ik1 demir arasında sıkışarak ezilmiş, sen 
JorJ hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 
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* ... 
Bir lıuım dailarımuda bulanan yabani lındılılıklari imar ederek 
miJaaıltlar bir hale getimıelt, u toprakla ziraat itlerinden geçinemİ· 

yen lıöylü!e biiyiilı bir u~lala temin edecektir. 

Greta Garbo 
ne yapacak? 

Kara denizde korsanlık 
yapan asker kaçakları 

Evet, bir taka ile alb kişi ortadan kaybolmuşlardı 
öldürüldükleri zannolunuyordu fakat ' 

bu kadarcık malumat ile caniler yakal~nabilir 
1

mi idi? 

Eski zabıta amirlerinden Bay H. Ta-1 
rı: 

Fakat, ne de olsa çocuk toy: Aklı sı• 
ra, canını kurtardığına memnun, yaka• 
sını da haydudlardan kurtarmak fikri" 
le hemen yüzmeğe başlıyor. işte, onun 
bu hareketi, katillerin aklını başma 
getiriyor. Aralarında konuşuyorkır: 

- Size, Zonguldak ile Melen arasın
da yapılan ve seri halinde cinayetler
le dolu olan müdhiş bir vak'ayı anlaı.a
y1m, dedi. 

Caniler dört kic:i idiler: Tahir Necib 
:ı • 1 

Raşid ve şimdi ismini hatırlıyamadı-
- Balık gibi yüzüyor yumurcak! BU 

gidişle sahile çıkacak, bizi de jandar' 
maya ihbar edecek. ğım diğer biri. Umumi harb senelerin

de, galiba 1333 de, muharebenin en 
şiddetli zamanlarında idi. Hepsi de as
ker kaçağı olan bu dört kafadar, Top
hanedeki kahvelerden birinde buluşu
yorlar. Verdikleri karar şu: 

- O halde ne yapalım? 
- Onun da canını cehenneme yallı" 

yalını! 

Bu karar üzerine küreğe asılan ca .1 

niler, kendilerinden henüz beş, on kU" 
laç açılan çocuğu yeniden yakalıyorlar. 
Ayaklarını, kollarını zincirle bağlıyor"' 
lar, tekrar denize atıyorlar. Bu suretle 
on beş, yirmi dakika içinde Mustafa 
reisin takasında bulunan i•sanlarda:O 
eser bile kalmıyor! 

Elde edecekleri bir kayık ile Boğaz
dan dışarı çıkmak, korsanlık yapmak! 

Gireıunda ilk fındı.1<. mcı1uulün'lln idraki münasebetile yapılan merasim Karadenize açılacakları vasıtayı tc-
. Uludafı~ c~nub yamacındaki arızalı daha kuvvetli ve hızlı büyüyerek aşılı Bu resim Greta Garbonıın 1924 de çevir- dar!k ediyorlar. Bir yolunu bulup, ge-

bır saha u~er~e !.a~ olan .Soğuk- olanları kuvvetten alık.oyacakları gibi, diği ilk filmden. alınmı§tır. Hiç ce karanlığında Boğazı geçiyorlar, sa-
pına~>. nahıyesı koylerı, otedenberi çev- ötekiler kartaldığında yerlerini almak benzemiyor değil mi? bil boyunu takibe başlıyorlar. Bu su-
rel.erını sar~ ~rmanl~dan odun, kömiir vazefisini de göremiyeceklerdir. Bu ikin- Halen Avrupada bulunmakta olan retle Zong~ldak açıklarını gözden geçi-
işliyerek geçınırlermış. Son defa çıkan ci nokta yeniden yapılacak daldırmalar- meşhur sinema yıldızı Greta Garbo teş- riyorlar. Fakat işlerine yarıyacak bir 
orman kanununun, bu işleri artık bir 1a kabili izale görülse bile, yabaniden ge- rinievvelin birinde Amerikaya avdet e - av bulamadıkları i?in, yollarına deva~ 
düzene koyması, onları §imdiye kadar len sürgünleri durdurmak, bunlan bo- decektir. Orada ilk çevireceği filmin adı: etmek kararı~ı verıy~rlar. Melene ya~
keyülerine göre davrandıkları bu lşcİen yuna ayıklamak oldukça külfetli bir iş- Lo. n is not so simpledir. Bu film muhar- !aşıkları va~ıt~ tesadüf, karşılarına bır 
biraz alıkoymuş. Çaresiz mahdu.d olan dir. nr Melchior Lengyelin (N' k ., d _ taka çıkarı)or. Bu, Avranyalı Mustafa 
t -~1 dak' · t 1 ınoş a a ın · · · 'd' 1 · d hib' ·ı oprcuuarın ı zıraa iş erine sarılmış- Onun için yaba . fındıklıkl 1 daki eserinden iktibas e.:ı!ı . t· S reısın gemısı ır. çın e, mal sa ı ı e 
1 Fak k nı arı aşı a- w mış ır. e - k'" .. k ğl 1 k ı· . 
ar. at pe verimli olmıyan bu yer- ma yolu ile imar k Ik ak b naryoyu hazırlamakla rn gul b 1 uçu o u, mezunen meme e ıne gı-

l d . 
1 

. k:.ı! a a ışm revaç ul- ..:t eş u unan d b" ifil . .. yf kl 
er en geçım erıne w bir mahsul kal- muş bir usul değildir. Bunun yerine ye- .nansız muharrirlerinden Jacques De - en ır ma . gazı, uç ta a ve tı ım 
dıramadıkları için, daha o yıl sızıltı baş- ni baştan aşılı olanlann k .. kl" . 1 . valdir. tıklım fındık ıle yumurta vardır. 
1 Nah. . b o u pıç erm- K l M taf . . k amıı. ıyenın azı köyleri buralarda den fındıklık yapmak h d h . orsan ar, us a reısın ta asına 
iyi nef lı t t f em a a emın Bu filmden sonra (Greta Garbo) nun l F k t b . d h'l .. ıce a nan pa a es ve .. asulya zira- bir usul, hem daha iktısadt bir oldur yanaşıyor. ar. a a u ış e. ı eye mu-
atini ehemmiyet vererek o yoldan ferah- Y · (Madam Küri) filmini çevirmesi muh • racaat edıp, yolda yiyeceksız kaldıkla-
lamağı düşünmüş, diğer bazı köyleri de Giresun, Trabzon, Değirmendere gtbi temeldir. rını söylüyorlar. Zavallı Mustafa reis 
meyva yetiştirmeyi hızlandırmışlar. Fa- yerlerde her yıl fındıklıkların timarı e~- Bu film için ayni zamanda frene Dun de, gene kendisi gibi namuslu gemici
kat yıl ıonunda görülmüş ki, pek te ge- nasında elde edilen köklü piçler kolay- ne ve başka Amerikan yı ldızlannın isim- ler sandığı haydudlara yardım etmek 
niş olmıyan bu topraklarda tuttukları hu lıkla tedarik edilebilir. Bunları önceden leri de zikredilmektedir. istiyor. Karşısındaki zavallıları böyle-
yol dahi feraha ulaştırıcı değildir. Niha- iyice bellenmiş toprağınıza beşer - altı- * ce gafil avlıyan haydudlar, birdenbire 
yet içlerinden biri dağları kap1ıyan ya- şar metre ara ile ve sekizi - onu bir ara- tab11nca ve bıçağa sarılıyorlar. Mustafa 
bani fındıkları hatırlamış: da olmak üzere diktiniz mi, birkaç sene "Louise" operası filme reis neye uğradığını şaşırıyor. Fakat 

c- Bunları imar ederek verimli bir sonra fındıklannı toplamak müyesser o- k"I tayfalardan Hüseyin, ~üçlü, kuvvetli 
hale getirmek herhalde mümkündür. Ve lur. Binaenaleyh işe yabanileri aşılamak ÇB I 8C8k... bir adam oldu.2u icin. bu dört canive 
eğer §U i§in hakkından da gelirsek sahi- yolu ile başlasanız bile, günün birinde Meşhur Fransız musiki~inaslarından kuvvetle mukabele etmek istiyor! Za-
den iyi bir gelire kavuşacağız. o zaman bahçeyi tamamen aşılıların sürgün veya Gustave Charpentier'nin Louise adındaki ten, kan dölanek için bahane arıyan 
diğer ziraat işlerimizle birlikte iyice ge- daldırmalarile kurulmtı§ bir hale çevir- büyük operası pek yak.mcin filme çeki • haydudlar Hüseyinin üstüne çullanı-
çinir gideriz> demi§. mıı?yi gaye edinmelisiniz. lecektir. yorlar. Tahir, biçareyi, kama ile öldü-

Bana bu malfunatı veren tanıdık ıonra Fındıkların aşılanmasına gelince: Bu- Gustave Charpentier uzun müddet e • rüyor! Sonra, diğer kurbanlarını yok 
dedi ki: nun için mayırtan temmuza kadar olan serinin filine çekilmesine müsaade eyle- etmek isteyen caniler, hepsinin elleri-

mevsimde (yandan yanaştırma) veya memişti... ni kollarını bağlıyorlar ve zavallılan 
•- Şimdi bu fındıkları aşılamayı dli

fÜnüyoruz. Niyetimizi hüktimete yazdık. 
Bize yol göstereceklerini umuyoruz. Sen 
ne dersin, bu iş olmaz mı ?:1 
•- İstediğinizden AIA olur dedim. Hü

ktimetin bir kanunu böyle yabani meyva 
ağaçlarını onarıp mahsuldar bir hale ge
tirecek olanlara kolaylık da gösteriyor. 
Şu kadar var ki ormanlardaki yabani fın
dıkların aşılanması, ıimdiye kadar yapı
lan tecrübelere göre pek te iyi ve iktısadi 
bir netice vermemiştir. Sebebini izah e
deyim: 

(dibden yan kakma) aşı yapılır. Bu iki F'lmd b diri diri denize atıyorlar ... Yalnız Mus-
ı e a§ rolü yapacak san'atknrın 

aşının yapılışı da bir defacık görmekle · tih b k tafa reisin küçük ogwlu hayatta kalıyor. .. ~ ın a ı ço müşkül olmuştur. Nihayet ogrenilecek kadar basittir. G Az evvel öldürdüguw- Hüse..n-n1e, kan . . . race Mooreda karar kılınmıştır. :1 uu 

Benı dınlersenız, Değirmendere veya Erk .. .. dökmek ihtiyacını tatmin eden Tahir, 
Giresundan köklu" . l t· k b ek baş rolunu geçen seni! İstanbul- çoct1gwa nftıya acıyor·. 

pıç er ge ırere un- d k · . kl d' l d''" e;u. 
ları dikip çoğaltınız. Yabanileri de gü'l- a ons~ı:~ zev eTh~ e ıgımiz Fransız - Şu yumurcağı öldürmiyelim, di-
den güne eksilterek bahçeyi tamamen ö- mugannısı eorges ıll yapacaktır. yor! Fakat, Necib, Tabirin bu düşün-
tekilere terkediniz. Devlet ziraat teşkJia- Senaryo meşhur Fransız muharriri cesini muvafık bulmuyor. Arkadaşına: 
tının size müzahir olacağı şübhesizdir.> Roland Dorgeles tarafından hazırlanmış- - Sonra karışmam bak, merhamet-

Tanmman tır. · teri maraz çıkar. Gün olur, senin çocuk 
.............................................................. Ouverture bizzat Charpentier tarafın- gördüğün \:)aşımıza bela kesilir, ceva-

Böylece altı cana kıyan caniler. ken• 
di kayıklarını batırıyorlar ve Mus • 
tafa reısın takasında dilme • 
ni, Alaplı yahud Melene doğru kın • 
yorJar. Yolda fırtınaya tutuluyorlar. 
Batmak tehlikesini bertaraf etmek için 
gasbettikleri fındıklar ile yumurtaların 
bir kısmını denize atıyorlar. 

Nihayet sahile geliyorlar. Ellerind• 
kal:m malları satmak istiyorlar. Fakat, 
fındıklar, fırtınadan ıslanmış. Bir ten· 
te bezi buluyorlar. Fındıkları, sergi a~ 
mış~ .·- · gibi, onun üstünde kurutuyor
lar. Bu sırada Sürmeneli Emrullaha 
rstgeliyorlar. Bütün mallarını üç aşa• 
gı, beş yukarı pazarlığa girişip ı 2 li .. 
raya satıyorlar. Kendilerine, dört ins!Ul 
kanma mal olan bu soygun neticesin• 
de, ellerine topu topu üçer yüz kuruş geçi 
yor! 

Buradan tekrar yola çıkan şakiler, 

Boğazın Anadolu yakasında bulunan 
(Kabakoz) a geliyorlar. Evvelce, kencll 
kayıklarını batırdıkları gibi, burada da 
Mustafa reisten aldıkları takayı batırı"' 
yorlar. Ceblerinde her birinin hissesi
ne düşen 300 kuruş ve sırtlarında da öl 
dürlükleri zavallıların çamaşırları, es
vabları olduğu halde Beykoz yolunu tu• 
tuyorlar. Beykozdan da bir vapura atı
layıp İstanbula çıkıyorlar. ÇeşmemeY"' 
danında Zühdünün kahvesine kadar 
beraberce gidiyorlar. Orada, seferden 
dönen gemiciler gibi, birer yorgunluli 
kahvesi içip dağılıyorlar! 

Raşid, sevkiyata asker yazılıyor. De
niz işlerinden anladığı için, caniyi, bey
lik mavnalara tayfa yapıyorlar. Bu :Üt" 
satı ganimet bilen haydud, yanındaki 
kamayı, çalıştığı mavnanın tA baş al· 
tına fırlatıp saklıyor! 

8 i r sarhoş evvelki gece dan idare edilecektir. Sahne vazılığını bını veriyor. 
Abel Gance yapacakttr. Hunharlıkta Necibden aşağı kalını· 

eniştesini öldürdü * . van diğer iki katil de, onun söyledik • 
a) Bildiğiniz gibi fındık, kökünden 

dalına piç veren bir agaççıkbr. Bu piçle
rin lüzumsuz olanları her yılki timar es-
nasında ayıklanarak geride kalanların Evvelki gece Çemberlitaşda feci bir 

Pearl White'in vasiyatnamesı· lerine iştirak ediyorlar. Bunun üzerine, 
~ çocuğu kaptıkları gtbi, denize fırlatı-

mah.sul vermesi tem.in edilir. Böyle ya- ci.nay~t olmuş,. Ali isminde bir genç e- . Tam yirı_ni. se~e!e yak.ın bir müddet 
pılmazsa alabildiğine büyüyüp çatalla- nı~te~! Ahmedı bıçakla vurup öldür - sıse~~. seyır~ilerını t.eshır eden Pearl 
nan fındık, bir çalı manzarasına bürü- muştur. Whıte ın vasıyetnamesı geçen hafta a~ıl-

yorJar! 

Tahir ile Necib ötede beride ayla1' 
gezmekle vakit geçiriyorlar. Dördüncü 
arkadaşları da, o zaman, MP.car soka"' 

(Devamı 10 neu sayfa.ta) 

nür. Ve yeteri kadar mahsul veremez Çemberlitaşta İplikçi hanında otu - mıştır. . 
olur. b) Fındığın dibinden gelen bu sür- ran Ali ile ayni handa mukim eniştesi 58 yaşında iken vefat eden Fearl Whi
günleri her yıl lüzumu veçhile ayıklamak ı:ıım.ed. arasında eskidenberi bir ge • te'in bıraktığı servet: 18,000,000 franktır. 
)Azım geldiği gibi, asıl ocakta pek kar- ç.ın:ısızlık vardır. ~unun. sebebi de A - San'atkar bu muazzam parayı con> paya 
talmış olan kökenleri de kesip atmak, lmın fazlaca rakı ıçmesı ve seyyar sa- ayırmıştır. Bir kısmını fakirlere, babası~ 
yerlerine yenilerini ikame etmek lazım- t~cılıkla kazandığı paraları rakıya ve - na, yeğenlerine tahsis eylemiştir. 1,800,000 
dır. Bunun için yıllık timar esnasında rıp ev ,ma~:a:ına iştirak etmemesidir. frangını (Actors Fund) namındaki san'at-
artık işe yaramıyan kart dallar temizle- Vak a gunu eve bermutad zilzurna k~rlara yardım cemiyetine bırakmıştır. 
nerek, onların yerine o yıl süren piçler- sarhoş gel.en ~li ile, eniştesi Ahmed a- Erkek kardeşi: White"e ve kız kardeşi 
den birisi bırakılır. Aksi halde ihtlyarl - rasında bır agız kavgası başlamıştll". L w·11· , 1n bi frank b a B · 1 k · · t t · .1 f oy ı ıams a ya ız rcr ırak-
mış dallardan tek fındık almak kabil ol- dır arab.ıl ıspıAr l~nubn ~sırı e kena hal- mıştır. 
maz. e asa ı eşen ı, . ıçagını çe erek e -

niştesinin üzerine hücum etmiş ve kar 
nında derin bir yara açmıştır. Evdeki -
lerin feryadına yetişen p0lisler carihi ya
kalamışlar, Ahmedi de çağırılan sıhhi 
imdad otomobilile Cerrahpaşa hasta -
nesine kaldırmışlardır. Ahmed bütün 
gayretlere rağmen aldığı yaraların te
sirile birkaç saat sonra ölmüştür. 

Bu iki maddede zikre.dilen kJsa izahat
tan anlaşılıyor ki fındığın riibinden ge
len bu sürgünler bir bakımdan zararlı, 
bir bakımdan lüzumludurlar. İşte yabani 
fındıkların aşılanmasında mahzutlü olan 
nokta, bndık ağaççıklarının bu hususi
yetinden doğuyor. Şöyle ki; tabiatleri e-

aasen çok piç vermeye müstaid olan ya- Vak'a etrafında müddeiumumt mu
bani fındıklar, aşılandıktan sonra da bu avinlerinden Orhan Köni hazırlık tah
t~~it h~llerine devam edeceklerinden kikatını yapmış ve suçluyu tevkif et -
govdenm toprak yüzündeki bir kısım miştir. Ali, yeni cürmü meşhud kanu
dalları aşılı, alttan gelen diğer bir kısım nuna göre Ağırceza mahkemesine ve
dalları da yabani olacakt1r. Bu yabani.lu rilecektir. 

* '• Good • Bye Mr. Chips,, filmi 
Meşhur İngiliz muharrirlerinden Ja

mes Hiltonun (Good Bye Mr. Chips) a
dındaki meşhur romanının filme çekil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu roman İngiliz mekteb talebelerinin 
hayatını tasvir eylemektedir. Bundan 
?olayı filin Repton kollejinde çevrilecek
Ur. Şimdiden ife başlanmıştır. Bu kollejin 
800 talebesi filmde rol yapacaklardıi'. 

Bqrolü aan'atkir Roben Donat yapa -
..ımr. 

Mustafa Şeref Özkanın cenaze töreni 

Burdur meb'uıu ve Kamuta11 bildce endlmnf : reift M'Us'tafa Şeref ôzkan-" 
lSlümün~ ueırirlc bUcUrmiftik. Reıiml•rim'-ı evve1lci gün Ankarada yapıJotJ 

~ törenini göıteriyor. 



80N POSTA 
14 EylUI 

= 

C DENÖZCÖL.ÖK BAHÔSLERÔ :J Belediye turizm şube~i 
Portakal kayığı ile kruvazör nasıl çalışır, neler yapar? 

Bu sene geçen seneden çok seyyah geldi, gelecek 

batıran kahramanlar senelerde tezayüdün daha fazla olacaği umuluyor 

Türk denizcilik tarihinin büyük 
harbe aid altın sayfaları 

Bü.fJk harbın dört 
meş'um senesi için -
de elimizde ufacık 

bir donanma olması
na ve kazanılmış pek 
çok muvaffakiye• 

bulunmasına rağmen 

bunlar Türkün mü· 
tevazi karakteri do • 
layısile tarih naza .. 
rından kaçmış ve 
kaybolmuştur. 

Geçen senelerin 
birinde, Antalyayı ıi· 
yaret etmek fırsatını 

bulduğum zaman; 
talih beni Ertuğrul 

( " Son Posta ,, nm deniz işleri mütehassısı yazıyor ) 

namında mütevazı, 

kendi halinde fakat 
o nisbette terelli ve 
vakur bir mütekaid 
ile tanıttı. Resim ya· 
pıyor, piyano çalıyor, hangi mevzudan GöY<:!ere yilkseıen kara. bir bulut dil§man gemiıini örttü. 
açılırsa altında kalmıyordu. Velhasıl beı yaç vardı. Bu kayığın alt kısmına barut leli bir iş olduğunu anlıyacak imiş gib. 
dakika için evine uğradığımız bu kibar yerleştirilecek ve güzel bir ateşleme ter· nefes bile almıyorduk. Konuşmalarımız 0 

zat bizleri saatlerce oya!adı. Kim bilir? ti batı yapılacaktı. Bunda11 başka kayığın kadar ya va§ idi ki ... 
Vaktimiz olsaydı belki de Ertuğrul ile içine en nefis portakallarla dolu sandık- Sahilden verdiğimiz bir işaretle nefer
günlerce konuşınaktmı zevk duyacak, lar yerleştiril~cek ve fakat atejleme ter- ler yelkenleri indirdiler ve sandal ile 
bıkrnıyacaktık... ti batı bu sandıklardan birine bağlana- kaçrnağa başladılar. Pandomima başla-
Konuşulan mevzular nihayet deniz ve caktı. Öyle ki: O sandık alınırken kayık mıştı. İlk zamanlarda vak'a istediğimi7 

denizciliğe intikal etmişti. Kendi mesle- .ateş alacak ve gemiyi batıracaktı. gibi cereyan etmedi. Kruvazör uzak me
ği - ki topçu sübayıdır - kadar deniz ve Mesele gemiyi avlamağa kalıyordu. Bu- safeden kayık üzerine yağmur gibi ateş 
d'en1z'cileri seven bu zat; ısrarlarımız ü- nun için de k~yığa yüzme bilen zeki as- etmeğe başladı. Bir an yüreklerimizde 
zerine harb seneleri içinde başından ge- ke~lerimizden iki tanesini, kayıkçı kıy:ı- inkisarı hayal havası esmeğ.? başladı. ü
çen deniz vak'alannı 1Ullatmağa başladı; ;fct~le koyacaktı~. O_nlar gemiyi g~r~ük~ midlerimiz kırıldı ve teessürden boğu-

- Geçirdiğimiz maceraların en heye- l~·rı·· z~an kendılerı~e A Antalyay:ı ınıyor lacak hale geldik. Mermıler kayığa doğ
canlısı Ale:xandre FranslZ kruvazörilnür., susunu ~erecekler, bılahare tuzak kayı- ru yaklaştıkça, sanki kayık içinde imiş.iz 
portakal kayığı ile batffılmasıdır. Abdül- ğını denizde bırakarak canlarını kurtar- gibi, titriyor ve bir lahza bile dürbünleri 
bamid zamanında da donanma hasreti mak istiyorlarmış gibi kayığın ufak san- gözlerimizden ayırmıyorduk. 
çekiyorduk. Fakat dört meş'um sene i- dalı ile kaçacaklardı... Nihayet ateş kesildi: kayık gene yüzü
çinde sahillerimizde zaman zaman görü- Alay komutanımız fikir ve planlarımı- yor. Fakat neden kruvazör kayığa yak
nen Fransız ve İngiliz gemileri içimizde zı ~eğen.~işti. B.~şka bir n:ütaleanm ila- laşmıyordu. Saatler kad~r uzun geçen 
tasavvur edilemez bir hüzün uyandırı- vesıne luzum gormeden lazım gelen e- dakikalardan sonra harb gemisinden bir 
yor, damarlarımızdaki asil Türk kanını mirleri verdi. Az zamanda tuzak için tah- neferin denize atıldığını ve kayığımıza 
tahrik ediyordu. Ava bumundakı ufacık sis edilen yelkenliyi Avada karaya çek- doğru yüzdüğünü gördük. 
bataryanıa baktıkça, gözlerim sulanıyor, miş ve işe başlamış bulunuyorduk. Ba- - Bu da ne? Acaba gemi komutanı, 
derken son bir ümidle yeniden diriliyor- rutJarı yerleştirmeğe henüz başladığımız herhangi bir tahrib bombası ile ltayığı
dum. Sanki bu toplar benimle konuşu- bir sırada Alexandre gemic;i gene Ava mızı batırmak mı istiyordu? Yoksa kayı
yor atılgan olursam bana. yardım ede- önlerine gelmez mi?. Ka~'lğı gizlemek ğı muayene edip mürettebatı knçan bu 
cetlerini vAdediyorJardı. Bu vadi tuttu- üzere yaptığımız bütün tedbirlere rağmen teknenin nefis portakallarından müste
lar da ..• 1917 kanunuevveli.nin on üçüncü düşman buralarda bir iş olduğunu sanki f id mi olacaktı? 
günü Fransızların Faris II kruvazörünü anlamıştı. Bataryaya attıjp. mermilerden Velhasıl Alexandre bize çok heyecanlı 
bir ~ atışile batırdı!t. Bu vak'a düş- birkaç tanesini de tuzak kayığı üzer!ne ve merak dolu bir manzara seyrettiriyor· 
manı kızdırdığı kadar biıe kendı azim V\! endaht etmeği unutmadı. Ukin, beş on du. Bir aralık Fransız neferini kayık ü
kudretimiz hakkında güzel dersler ver- dakikalık bir heyecandan sonra kruva- zerinde gördük. Bir kapak kaldırdı, por
mi§ ve bizi, adeti. daha büyük işler gör· zörün uzaklaştığını gördüğümüz zaman takallardan bir tanesini aldı, muayene 
me~ hazırlamıştı. duyduğumuz sevinci tasavvur edemez- etti, gemisine işaret verir gibi göründü ... 

Fransızlar hemen hemen her hafta Ava siniz. Birk~ dakika sonra, dürbünle.rimizi 
önlerine gelerek Faris il nln intikamı:ıı Gizli olduğu kadar seri dE' çalışmak Alexandre çevirdiğimiz zaman kruvazö
almak üzere bataryamızı bombardıman lazım geliyordu. Ava gibi ufacık bir köy. rün kayığa yanaşmakta olduğunu gör
ettikçe bunlar bizde yenı muvaffakiyet de bu işin gizli tutulması hakikaten me- dük. Kim bilir Fransız dostlar ne kadar 

.,, 

Bir ıeyyo.'h kafilesi Yereba.tan ıara.yı 6nilnde 

~~ ı:üshamızd~ .tstanb~l beled: • ı tan bul hakkında malfunat koydurmak', 
yesının turızm ıubesının faalıyetıni ge • ecnebi gazetelerinde İstanbula aid resim· 
nişle_!tiğini, muhtelif lisanlarda bir çok Ier ve yazılar çıkarmak ta vardır. Bil' do 
broşurler ve afişler bastırmakta olduğu- bize dünyanın dört bir •arafından mek .. 
nu, bunları muhtelif memleketlere yol - tublar gelir. Seyahat acentalarından ge • 
lıyarak tı:rizrn propagandası yapmağa len mektublara cevab verdiğimiz gibi 
hazırlan~gını yazmı.ştık. . . . .. sırf hususi mahiyette !>lan ve seyahat et· 

Bu munasebetle bır muharrırı.mız dun mek istiyen bir adamın suallerini havi 
İ~tan~ul bele~iyesi turizm i~besinin faa- olan mektublara da hemen cevab veririz. 
lıy~ti. ve At~ızm ~areketlerı etrafında Onlara istedikleri maHimatı prospektüs
s:ııııbı salahiyet hır makamdan şu ma- leri ve broşürleri, İsUınbul plAnlarım, 
lu.matı toplamıştır hülasa ne isterlerse onları yollarız. 

- İstanbula bu sene geçen seneyt rus- Mesela geçenlerde Amerikadan bir 
betle çok turist geJmişti:-, daha da gele- mekteb defterine yazıL'lllŞ ve yaz.ısından 
cektir. Turizm mevsimini geçen seneye sahibinin bir çocuk olduğunu anladığı _ 
nisbetle çok iyi ve muvaffak olmuş bir mız bir mektub geldi. Çocuktur diye onu 
şekilde kapatacağız. Turi:;tlerin memle - ihmal etmeden istediği materyeli ona do' 
ketimize geçen senelere nisbeten daha yolladık. ı 
çok gelmelerinde en birinci ve hatta ye- İstanbul turizm §ubesi turistlerin 
gane amil geçen sene yaptığımız propa- memlekette iyi dolaştırılınalan, dolandı· 
gandadır. Geçen sene dünyanın her ta - rılmarnaları, fena ıeylerle karşılaşma • 
~~fındaki seyahat büroların:ı broşürler malan için çabalar. Onları karşılıyan ter .. 

gonderdik. Bu sene de yenl büdce ile ay- cümanlara sıkı ve titiz bir kontrolden 
ni şeyleri yapacağız. Yanı propaganda • sonra vesika verilmiştir. Seyyahlar geldi
ya azami ehemmiyet vereceğız. ği zaman tercümanların onlara nasıl ma-
İstanbula gelen seyyahların ıehirde lfunat verdiklerine dikkat edilir. Onlar 

çok ka~~dıklarınd~n şikayet ediliyor. Meta adım, adım takib edilir. Eğer yan
Halb~ şı~ay~t yen~d'c değildir. Şehir- lış malQ.mat verenler olursa tecziye edilil'. 
de hatta bır gun dahı kalsalar seyyahla- Elimizde bütün tercümanların resmi var
rın memlekete getirdikleri para iyidir. dır. Seyyahlardan biri bir tercümandan 
Öyle ge~ler var ki ~e.ş yüz, sekiz yüz, şikAyet etti mi tercümanı tanır, hemen 0 • 

hat:A bın seyyah getmyo~lar. Bunların na cezasını veririz. Bir de oteller hesabına 
ş~hırde ~olaşırken harcettıkleri para is- yolcuları karşılıyan insanlar vardır. On
tıhkar edılecek kadar az değildir. lar da tıpkı tercümanlar gibi hüviyetle:·! 

Bin kişilik bir kafile Topkapı sarayını iyice tahkik edildikten sonra ellerine bir 
gezdi mi bin lira bırakmış demektır. vesika verilir ve bu işi yapmalarına mü-· 
Çünkü haziran ayına kadar sarayın du- saade edilir. Bu yalnız Beyoğlu otelleri 
h~liyesi yüz kuruştan fazb idi, Yirmi ye.- için. değ.il, Sirkeci otelleri için de aynf 
dı buçuk kuruş Ayasofya müzesini gez- şekıldedır. Gaye haricl turizmi olduğu 
mck için verirler. Bunları görmeden teh· kadar dahili turizmi d'e kolaylaştırncnk· 
rimizl terkeden hiç bir seyyah yoktur. tır.> 
Şehri otomobille gezerler. Tercümana pa- İstanbul belediyesi turizm şubesinin 
ra verirler, J>!WU'a giderler, vasati üç Ji- faaliyeti mütevazi olmakla beraber müs· 
ralık bir alış veriş yapsalar, ne kadar pa- bettir. Daha fazla inltlşaf etmesi be,kle -

ra edeceği meydandadır. Alman seyyah- nir. H. H. 
ları yemeklerini vapurlarında yerler am- ............................................................. . 

ma İngiliz ı;eyyahları öyle değildir. On- Sinema filmlerinin gU mrUk 
arzuları uyandırıyordu. sele idi. Bereket versin ki bu işde çaJı- ~eviniyorlardı, 

Fakat müteessir olduğumuz nokta da şan arkadaş ve vatandaşların hepsi k€.· Aylarca denizde dolaştıktan sonra böy-
yok değudi. Bir defa dıipııan kruvazör- tum ve müstakim idile<. Hepimizin için- le nefis portakallara sahih olmak ne bah- Seyyahlar tercümana para verirler. Vekiller Hoy•etı son bir kararname ne lerı· toplarmuzın en uzun menzilinin dı· de muvaffakiyetten şübhe etmiyen bir tiyarlıktı. Portakal çoktu. Yalnız sübay- h . gümrük tarife kanununun 817 ncl madde -program arıci bir şey görmek isterler. sinde yazılı bot ve dolu a(nema fllm1erlniıı. 

§ında duruyor, bataryayı döveceğim der- azim ve iman vardı. Kim bilır geceli lar değil, mürettebat hile bu nefıs mey- Ona da masraf ederler ... Ve işte bu vari- ilci ve on beş Ura olan gümrük re&mlerın _ 
ken köy ve halkı zarara uğratıyordu. V•- gündüzlü ne kadar çall§tnıştık, Tuzak ge- vadan nevaleçin olacaktı. dat bu sene; geçen seneye nisbeten çok don yüld• yetmlı bef ten"1lt yapOmasıuı 
tandaşlanıı bu ızt,rabh hali biz: esaslı misini denize ind!rirken ne kadar sevinç İlk sandığın, gemiye alınmak üzere, artmıı;tın Gelecek senelerde de bunun tamlaştınnııtır. Key!lyet gUınrllk ve lnhl-

~rı:~.şam yemeklerini ekseriya dı!jarıds resmi indirildi 

bir müdafaaya mecbur ediyordu. Mor- duymuştuk... Tasavvur edemezsiniz ... vinçle kalktığını görünce muvaffaklyet- fevkine çıkacağından eminiı, vaziyet öy- :ı~,!:'~u';'.~tAletınden •llkadarlara tebliğ e • 

milerimlz düşmana ulaşamazsa, bu kru- Bu kayık sanki Antalyalıların dritnotu ten şühhemiz kalmadı; bütün heyecanı- le gösteriyor. ÇO I f b "k tö I . 
vazörleri nasıl ortadan yok eder, hıç ol- idi. .. o denire çıkarsa, sanki bütün düş- mız sonsuz bir sevince kalboldu. Gerçi İstanbul otellerinden şikiıyetıer oluyor. r p a rı 8 r 8rl toplanarak 
mazsa sahillerimizden uzaklaştırırdık. man dritnotları kaçacaktı ..• ~"uzak ka\·ı- düşman da olsa yüzlerce kişinin ölümü Bu şikayetler de pek yerindo değ!!dlr. Is- çUrOk çorap işini görüşecekler 

Alay komutanı heyeti umumiyenin ğı vazifesini yaptı. bizi müteessir ediyorJu. Ltıkin bunlar, t nb ı t ıı · k h 
1 

d 
a u o e erı ne ço pa a ı ır, ne de Şehrlınlzdekl bütün çorap· fabrlkatorlerl 

hislcrl
·ne tercum·· an oldu ve benimle İb- Nihavct martın sekizinci günü ıSaat bu düşmanlar bize kasdetmio: kımselerdi . konrorsuzdur Otelle · · t · d" b . ., Y • nm!z emız ır ve ugun öAleden sonra saat 15 de Milli sana .. 

rahim isminde diğer bir arkadaşıma bu 9,10 dn Şelidonya burnundakı gözetıeyi- Sandıklar gemiye alındıkça güverte ü- ikinci sınıf otellerde üç buçuk lira ile yl Birliğinde mühim blr toplantı yapacak • 
genıeyl her ne pahasına olursa olsun bo- ci nelerimiz bir düşman kruvazörünün zerinde toplanan insanların adedi ortı- tam pansiyoner olmak, yanı sabah kah- tardır. Bo toplantıda sanayi Blrlltl Relsl ve 
tırmanuzı emretti. o istediğimiz malze· Antalya istikametlerine doğru gelmekte yordu. Zavallılar biraz sonr:ı ateş haline 1 .. ğ Umumi Katibi de hazır bulunacak, son za• .. ı d" A t 

1

- k ı · k lt.b d ek 1 ı va tısını, 0 le ve akşam yemeklerini ye- mnnlarda •lkAyet mevzuu olan ve blr türlll 
meyi bize verecekti olduğunu soy e ı. r 11" oz arın pay e- ın ı cı e ec o an meyva arı pek iştiha k . k"- d .. 

k 

me ım wıı var ır. halledllemlyen çürük çorap meselesi etra -

Düı:tnan merını'lerının· · köylerimizi na- dilme zamanı gelmişti. Bir ·aç dakika ile seyrediyorlardı. B led' 
r·· . c ıye turizm şubeı:;inin propaganda tında görüşülerek bu hususta bütün fnbri .. 

sıl hnrab ettiği gözönüncie idi. Bu hal sonra da Antalyalı Halil ve arkadaşı tu- Nitekim, güzel bir dakikada, göklere vasıtalnn içinde seyahat rehberlerine ts- tnt6'1erln mütaıea ve dllekl"I sorulnonktır. 
bize, pek açık olarak, kaybedilecek Z3· zak kayığı ile denize açılıyordu. yükselen kara bir bulut düşman gemisi- ============= Selinik ve Belgrad sergileri na 
manın olmadlğını ve tedbirlerin serian Kruvazörle, kayığın karşılaşması pek ni örttü. Bu duman kütlesi arasında gö- Antalya denizleri, damarlarınd9. mukad-a!ınması !Azını geldiğini ilham ediyordu. heyecanlı oldu. Düşman bu sularda dört zük,en insan ve eşya parçaları bize düş- des kan taşıyan Türkle,. kasdetmlş düş- bir heyet gönderildi 
Pek az düşündük. Vazi!.> aıil<Br, kur- senedenberi raslıyamadığı, böyle bir ka- man gemisinin meş'uın Akıbeti hakkındo manı sinesine göçürmüşlıi. Bu anda ı;unu ""ynelmllel Sellnlk ve Belgrad sergilerin· 
nazca h k t t k !AzııncL E ·amiml yık görünce son sür'atini vererek kayığa !Azını gelen fikri veriyordu. Her ıeY hall düşündüm. Türk evlidı ne istemişti de, de ıatanbul Tloaret ve Sanayi odıısını tem • 
dostla-~~e eb1!1le gizli' 

1 
• ; ' ım><ı doğru iJerlemeğe başladı. Arkadaşım lb- tahlisine avdet ettiği zaman denizin sat- neye azmetıniıti de muvaf!ak olama- hareket etmlftlr. Rey"et Azası Sel~nlk • ~uuu.uan ı e o an arar ll . . • d" b'" 

1 
h d 

1 
,._ t' d" hareket etml.ştir. Hey'et inhisarları Selfınik• 

verdik. - rahim ile beraber e erımızae ur un er m a can arının se.LiıWıe ın"' uşm~ bir ,mıştı? 
Evvelemircle yelktnli bir kayıja ihti- tllf Iı.esilmigtik. Sanki d!lşman duyup hi- kaç neferden bqka lclııi<.y1 aörmedlk. A. T- ~~ ... "':;:r!::.'".:'t..",:,t~~!ır:' on beş 1011 



cSon PosCa• Dnı ıetrikan: 16 Eski Türk detektifleri 
Mari Valevska (Baştarafl 1 inci sayfada) 

ğında bulunan mahud evlerin birine 
kapılanıyor. 

rı sonunda, sevkiyatta elimizle koymuş 
gibi bulduk! 

- Ya dördüncü cani? 

Na olgonun aşk romanı 
Ve akılları sıra, böylece izlerini yok 

ediyorlar! 
Şimdi tahkikat safhalarını sırala -

yalım: 

- O zaten, kendiliğinden kodese gir-
miş de bizim haberimiz yokmuş? Bu 
haydud, tam izini keşfedip yakalıyaca· 
ğımız sırada, bir adam yaralamış! He· 
rifi çalyaka, Taksim merkezine götür
müşler. Kanı 

Halbuki bu boştu, lüzumsuzdu. 
Zaten o sözünden dönemiyecekti ... 

İstediği yere gidecekti, çünkü artık 
Napolyonu seviyordu. 

İlk zamanlar ondan o kadar kork
muş, sonra da bir kahramanlık uğuru
na, içi nefretle tiksinerek arzularma 
boyun eğmiş olan Mari artık pişman 
değıJ. Artık ruhunda tereddüd ve çe
kinme yok. 

cKorsikalı> nın ateşten sözleri, yır
tıcı nüvazişleri ile, aşkın tamamen a
cemisi olan bu şimal kızının kanı da 
tutuştu! 

Artık Napolyonu, delicesine, ölesiye 
seviyor, ve dalına da sevecek! 

Boynuna kollanııı dolayan bu fe~ 
kat dolu, mağrur, ve bütün ruhile sa
dık kiidının, bundan sonra hiçbir men
'faati. hırsı olmadan, gönlünün isteği

le, bütün varlığile kendisinin olduğunu 
bilmek te büyük gazanfere ömrünün 
en güzel zaferlerinden biri gibi geliyor. 

Bunun için de onu ne kadar, ama ne 
kadar çok !eviyor ve her zaman da ne 
kadar sevecek! 
Hayatında her şeye malik olan, fa

kat asıl varlığından şübhe etmeğe baş
ladığı candan gelme bir sevgi ile niha
yet 1':arşılaşabilen bu kudretli insan, 
Mariye baktığı zamanlar, ne büyük iş
ler gören kafasının içinde, adetA sar
hoşl u.ğun zevkli ve rahatlandırıcı uyu
şukluğunu duyar gibi oluyor. 

-3-

FUŞE 

Tuileri saravına kabulünden birkaç 
gün sonra, saat on bir sularında, çok
tan giyinmiş, kuşanmış olan Mari, ken
'disini ancak ertesi günü görmek imka
nını bulacağını haber veren imparato
ra karşılık yazdığı bir mektubu mü
hürlüyordu. 

Biraz ötede, arkadaşı ve ev sahibesi 
prenses Polin, renk renk muslinlere 
sarınmış, üzeri harikuiade güzel beyaz 
ayı postlarile örtülü bir sedire uzan
mış yatıyordu. 

Basında daha gece dantelleri duru
yordu. 
Doğup büyüme hakiki bir prenses

ten fazla giyime, süse düşkün olan Po
lin, Napolyonun: cNeferciklerim kadar 
merd ve sade kadınım!• diye severek 
andığı Mari ile, tam bir tezad yapıyor
'du. 

Fakat her ikisi de birbirinden pekala 
hoşlanıyorlardı: Prenses bütün çılgın
lıklarına rağmen hakiki duyguların 
kıymetini anlayıp takdir edebilecek 
bir yaratılışta idi. Mari de Bonapartla
rın bu şımartılmış hoppa bebeğinin 
kalbinde nasıl bir cesaret ve fedakAr
lık hazinesi saklı olabi'Jcceğin1 anh
yordu. 

PoJinin bütün sarayı gibi, bulunduk
ları bu duvarın eşyalarını da Jakop 
yapmış ve her taraf Fontenin zevkile, 
göz kamaştırıcı bir tarzda süslenmişti. 

Duvarlar Üzerleri gümüş taclarla iş
lenmiş kızıl ipeklilerle kaplı idi. Eşya
larda tunç ve fildişi kakmalar göze 
çarpıyordu. Polinin yaptığı ve bereket 
versin bilgili bir san'atkarın da rötu
şundan geçen resimler üzerine dokun
muş Savoneri halılan yerleri örtüyor-
iju. Kış olduğundan, yaprakları dökLil
müş, ağaçlıklı bir bahçeye açılan iki 
büyiik pencereden giren ışıklar, dört 
bir yanda asılı kıymetli aynalara vu
ruyordu. 
İmparatorluk saraylarının teşrifat 

usullerince, gelip, kapıyı, tırma1ar gi
bi ~ ı{ Jrdattılar. Lehistandan ayrılırken 
Marinin peşini bırakmamış olan ihtiyar 
Das" ,,.; rı; ... lrapadı araladı ve uşaklar-..... g ..... ,t' ~ 
dan biri ile bir şeyler-fısıldaştıktan son-
ra ona yaklaştı: . . . .. _ 

- Zaptiye nazırı, kendısıle göruşup 
görıisemiyeceğinizi .sorduruyormuş. 

dedi. 
Prenses Borgez birden: 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

tutuşan Şimal kızı 

•Marl Valenka filminden• 
Zaptiye nazın: cGüzelliğinizle sarayda bulunan herkesin gözlerini kaffla§tırdınız 

madam!» cLedi 

- Fuşe mi? Ne işi var burada? diye mış bir nazırının kim bilir nice mühim 
yerinden doğruldu. ve ciddi meseleleri bırakıp benimle a-

- Belki de imparator göndermiştir. Iakadar olmasına doğrusu pek mahçu-
Kendisini kabul edebilir miyim? bum. 

P0lin: - Merak buyurmayın madam. Hiç-
- Tabii, tabii; dedi. Görmelisiniz onu bir işiıni ihmal etmiş değilim. Esasen 

Mari. Mühim bir şahsiyettir o. Öyie böyle bir adetim de yoktur. Yalnız şu
geri çevrilmeğe gelmez. O kadar çok nu itiraf etmeliyim ki, zatialinize aid 
şey bilir ve imparatorun üzerinde o de- olan bir iş, gayet haklı olarak irnpara
rece müessirdir ki bu adamla daima torun indinde pek mühim sayıldığın
hoş geçinmek lazımdır. Yandaki salona dan, bendenizin de en candan bir ala
alınız. Kapıyı da aralık bırakınız e mı? ka ile bunu benimsiyeceği gayet tabii 
Olduğum yerden dediklerini işideyim. de~i midir? Bizzat gidip gezdiğim bina, 
Yalnız dikkatU davranmalısınız. Çok 

bahçe ve avlular içindedir. Hem Huus
ihtiyatlı konuşunuz. 
Bunları söyledikten sonra, sanki yo- saye sokağına kapısı var .. hem de diğer 

taraftan, hiç kimsenin dikkatini çelmc
rulmuş gibi esnedi ve gerinerek tek -

den arabaların girip bekliyebilecekleri rar kürkleri içine gömüldü. 
küçük bir çıkmaza geçilebiliyor. Bu sa-

1 - Altı adam, kayıblara karışıyor. 
Bu adamlardan Mustafa reis, Karade
niz sahillerinde tanınmış bir simadır. 

Onun gaybubeti, halkın alakasını top
luyor. Bilhassa, denizciler, acaba bi
zim Mustafa reise ne oldu, diye arala
rında konuşmıya başlıyorlar. Maktul 
taka sahibinin Akıbeti _şübheli görüldü
ğü için herkes ortaya 'bir söz atıyur. 
Böylece mesele dedikodulu bir mahi
yet alıyor. 

2 - Mustafa reisin büyük oğlu - adı 
galiba Ahmed - babasını ve küçük kar
deşini aramıya başlıyor. Onun bu faa
liyetiı dedikoduları ve hAdisenin esasen 
büyük bir muhitte bulduğu alakanın 
~emberini genişletiyor. 

3 - Yukarda, katillerin kendi kayık
larını batırdıklarını ve Mustafa reisten 
gasbettikleri kayıkla Alaplı veya Me
!ene çıktıklarım, sonra da Kabakoza 
vardıklarını söylemiştim. Ayni zaman
da, o taraflarda Mustafa reisin tanındı
ğını da anlatmıştım. İşte, bu vaziyet 
yani kayıblara karışan Mustafa reise a
id takanın, başkalarının eline geçmiş ol 
ması halkın nazarı dikkatine çarpıyor 
ki bu nokta bizim için yegane ipucunu 
teşkil etmiştir! 

Memurlarımdan (C ..... ) vak'ayı işi
tiyor, soluğu derhal yanımda alıyor. 
Kendisini dinledikten sonra sordum: 

-- Ele geçirdiğin müsbet bir delil 
var mı? 

- Hayır! Yalnız, Mustafa reisin bü
yük oğlunu buldum. Onunla kopuştum. 

- İyi ama, bize, bulduğun adam de
ğil, caniler Jazım! Bütün mesele, onları 
ele geçirmekte. Şimdi dikkatle dinle 
beni: Zonguldaktan kayığın hareket et
tiği günü tesbit edeceksin ve bu ipucu
nu b.rakmıyacaksın. Bu adamlar kim
ler imiş? Başka nerelerde görünmüş
ler'? Hangi şahıslarla temas etmişler? 
Ve<:ajre ..... . 

(C ..... ) vazifesinin ehli ve çalışkan 
bir memur olduğu için, birkaç gün 
sonra kafi derecede malfunat almış bu
J un n vorduk. 

Tesadüfe bakın ki, biz de Macar so· 
kağını basmak için oraya gitmiş bulu· 
nuyorduk! Bir de ne görelim: Gökte a· 
radığımız karşımızda değil mi?! 

Ona da taktık kelepçeyi! Bu suretle 
dört katili birden cinayet mahkemesi
ne yolladık. 
~ Mahkeme neye karar verdi? 
- Neye karar verecek! Bir gece, sa

zaha karşı, Tophane caddesinde dört 
tane darağacı hazırlamamıza! 

Sabih Alaçıım .....................•........................................ 
. ., 

Ankara borsası 
-···-----

Açıhı • kapanıı fiatlan 13 - 9 • 9!8 

ÇEKLER 

Açılı' Kap1 ıı, 
Londl'a 6.06 6,06 

Nn-YC>R :~6. 1025 126,876 
Parla S,39876 l, 3987C> 
MUlno 6,6325 6,62'.lr> 

CeneTt'e U,47 18~ 

Amaterdav 67,9426 67.9326 
Berltn 60,60 60.43~5 

BrUbtl 21,2375 2.t,19 
Atına 1,11 1,11 
BofJ'a J.496 1..495 
Pr•ı ·.~76 4.2876 
Madr14 6.06 6,06 
V&!'fOT& 23.snrs as.sns 
Budapefte '4, iSISO 24.7S60 
BUkreı 0,90li0 0,9060 
Belır&d 1.8171) 1.11111 
Yotohama S6°!1775 ili 3776 
Sto.iı<holm Sl,24r:ı0 Sl.2400 
Mo.skon 23,-ti(S() 13 421K> 

ES BAM 
Aı;«ıJ ~Ulf 

Anadolu tm. " eo 
peıln 24 60 24 60 
A. Şm. " GO n'1~U - -
BomonU - Nektar · 6 90 6 90 
Mlan ı;lmento 8 20 8 ıo 
Merkn B&nk&a ıos 60 ıos 60 

1 Bımkuı 10 10 
·reıeton b ~~ -
lttUıat " Doltl. 11 60 11 ıso 
ı,ark Detlrmenl ı 116 -
Terkoe 6 10 ' 10 Zaptiye nazın henüz sıkı fıkı olma

mış fakat bütün gayretini bu zemini 
hazırlamağa vermiş bir cahbab» girgin
liği ile, serbest bir eda takınarak içeri 
girdi. 

bah vaziyeti iınparatorumuza arzettim. 
Hemen gidip evi satın almamı emir bu
yurdular. Halbuki bendeniz, evvele
mircle zatialinizi haberdar etmeğe ve 
emirlerinizi telakkiye geldim. 

Bi)ylece, katillerin İstanbula kaçtık
larını öğrenmiş idik. Fakat, işin çapan 
o~lu tarafı da burada başlıyordu. Va- 11--~---=----------1 İSTİKRAZLAR 

- Madam, dedi. Emrialilerinizle al
mış olduğum vazife hakkında malumat 
vermeğe geldim. Gerek zatialinizin 
zevklerine ve gerekse imparatorumuz 

Mari: 

"ıc ıa. katiller İstanbula kaçmışlardı a- 11----------.ı-------1 
ma. hangi deliğe girmişlerdi? Açılıı lı..apuıf 

Türk borcu I ııeıın 19 10 19 ıo 
O zaman şöyle düşündüm: Harb için- • • lll • 19 10 19 ıo 

de bulunduğumuza nazaran bunların as » • ı vadeli _ _ 

ker kaçağı olmaları lazımdı. Binaena-

efendimizin iradelerine uygun bir yer 
bulduğumu sanıyorum. 

Mari: 
- Ha, evet; bunu unutmuştum bile ... 

dedi. 
Fuşe gülümsedi. Tebessüm, onun 

yüzünde ani bir tekallüsün belirmesi 
demekti. 

- Rahatınız için elzem olan bir şeyi 
ne kolaylıkla unutuyorsunuz madam. 
Bereket versin ki ne imparator sizi u
nutuyor, ne de zati ismetpenahilenne 
hizmet etmek saadet ve fırsatını bulan 
dostları. .. Her halde, bu dostların en 
başta geleni de kulunuz olduğumu ka
bul buyurursunuz sanırım ... 

Mnri teşekkür makamında, başını 

eğdi: 
- İmparatorluğun, işi başından aş-

Adalar tarifesinde 
değişiklikler yaplldı 

- İmparatorun beğendiği her şey 
benim için de beğenilmiş demekt ir. 
hem sizin de kusursuz bir şey seçtiği
nize eminim ... dedi. 

- İmparator hazretleri bizzat bu
yurup görmediler. Benimki de ne ka
dar olsa erkek gözüdür efendimiz. Bir-
çok teferrüata dikkat etmemiş olabili
rim. Bu binayı gezmek şerefi ve arzu· 
Iarınıza muvafık olup olmadığı ha1dnn
da kanır vermek hak ve salahiyeti an
cak sizin elinizdedir. Müsaade buyu'
rursanız, muvafık göreceğiniz her h~ın
gi bir saatte, zatialilerine refakat ede
yim ... 

Mari kapılarak: 
- Doğru, şübhesiz, dedi. 
- Vakit pek geç değil. Arabam a~a-

ğıda bekliyor. Arzu buyurursanız şim
di gidelim? 

( Arka11 var) 

Ampul buhranına 
mahal bırakılmıyacak 

leyh. her askerlik şubesinde tanzim o
lunan firari cedvellerini tedkik etti~l
miz takdirde katilleri yakalıyabilirdik! 
Dediğimi tatbik mcvkiine koydum. 

Niluwet Kılıcali subesinin cedveli işi
mıze ·yaradı. Katillerin bu suretle ele 
creçeccklerine karar verir vermez. şu-
5 d. be reisile temas ettim. Fakat al ıgım 
netice maalesef menfi çıktı! 

- Neden? 
- Neden olacak, herifler isimlerini 

de~iştirmişler! Bu suretle polisi şa
şırtmak istemişler! 

Kılıcali şubesine kayıdlı olan birçok 
firnriler vardı ve bunların bir kısmı da 
ele geçmişti ama içlerinde Necib, Ra
şid ve Tahir adında kimse yoktu. 

(C ..... ) i çağırdım. Kılıcali şube • 
sine git, dedim. Yakalanan firariler bir 
odada bulunuyorlar. Kapmın anahtar 
deliğinden, avazın çıktığı kadar bağır! 

(C ..... ) sordu: 
- Ne diye? 
- Firarilerin asıl isimlerile: Mese-

ıa, yüksek sesle Tahir diye bağırırsın' 
Sonra anahtar deliğinden içerisini gö
zetlersin! Senin sesini duyup da kımıl· 
dayan, irkilen kiın olursa ona balmu-

Akay idaresi dündenberı Adalar tari - Cumhuriyetin on beşincı yıldönümün- munu yapıştırırsın! Arkadan, Necib di-
f · d b d w • iltli'kl a mıştır Yii de memleketteki bütün resm: ve hususi esın e azı egış er Y P · - ye seslenirsin! Gene kim yerinden fır-
rükali plajının iskelesinin kapanması ü- yerler, nakil vasıtaları, elektrikle tenvir larsa onu da mimlersin! Böylece, şimdi 
zerine Adalar arasında işliyen Suvak va- edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi başka başka isimler alan caniler, tutu
purunun seferleri tatil edilmiştir. Bun - merkezi, İktısad Vekaletine müracaat e- lan asker kaçaklan arasında var iseler, 
dan sonra Yürükaliye hiç bir vapur işle- derek ampül temininde güçlük çek.ilme- onları yakalar, buraya gelirsin! Haydi 
miyecektir. Ayrıca 14,10 da Büyükada - mesi için lazım gelen tedbirlerin alın - bakalım, göreyim seni! 
dan kalkan vapur, doğruca Heybeliye ge- masını rica etmiştir. İktısa:i Vekaleti cc ..... .) koşa koşa gitti. Bir saat sonra 
çecektir. BüyUkadadan 15,40 da kalkan Türkofise ve alakadarlarn bu hususta e- da geri geldi! 
vapur 20 dakika geç kalkacak ve doğru mir vermiş, Türkofis te elektrik malze- - Elleri boş olarak mı? 
Heybeliye gidecektir. Ve gene pazar gun- mesi satan müesseselerden ihtik!ra mey- - Hayır, dolu, dopdolu olarak! Bu 
leri Büyükadadan 19,50 de hareket eden dan verilmemesi için vaktU~ ihtiyacı kar- suretle Tahir ile Necibi yakalamış bu
vapur 20 dakika geç olarak saat 20,10 da şılıyacak kadar ampül getirilmesin! iste - lunuyorduk. Şimdi sıra öbürlerine gel
kal kacak ve Adalara uğrıyarak Heybeli- miştir. Müessese sahibleri bu teklifi mem mişti. 
den aktarma ile Köprüye gidecektir. nuniyetle kabul etmi§lerdir. j Ra§idi de, Tahir ile Necibin itirafla-
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12 ölü, 50 yaralı var 1 
(Ba§ ta'l'afı 1 inci sayfamızda) den anlaşıldığına gare Südetlere, milsel-

Buhran karşısında 
devletlerin kararları 

(Ba§ tarafı 1 inci 1tı1/famv:da) 

Dünya gazeteleri vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

rarlar vermiştir. Bu kararlar hükliınetc lalı hadiseler çıkarmak ve devlet daire • 
bir tebliğ ile bildirilmiştir. !erine hücum etmek üzere talimat veril-

R
••mi teblig· miştir. Münferid hldiseler, istihdaf edi - tJJ (Ba,ta.,.afı 1 inci sayfada) zetelerinde husule getirdi~ abülAmel 
-. len gayenin tahakkuiruna yaramadığı Aimanya7a manen tt _ b & .. 

CB
,._ m4n~-1--1-rda gece ,ıyasi ma - kal d ye e hiç bir değişiklik yoktur. u cümle ile hüllsa edilebil\r • 
.._. ·• &.QMloW takd!irde b~ Südet mmta arın :l F.ardUD edecektir. s· f ... ı.yette ~ddetli hareket

1
-e te1'essül edil- ' kı d'l ~ ıyas merkezler, büyük bir teyakkuz Peti Parisien gazetesinde Bourgues .n. 

H r HH toplu bir isyan hareketine yam e 1 • ~ f r.1. 
mi§ ve inzibat memurlarile ihtilaflar çık: mesi kararla_ştıniınıştır. Bunun için kUi ::; hadiselerin inkipfını takib etmek- le yazıyor: m•.tır. Bunun üzerine hük1ımet umumı di~ h b J · · er. cHitler, müzakere kapılarını kapamı • 

wy• miktarda silAh ve ıser ar ma zemesı cıJ Bir harb ballnde l'ran Hitler b ·· tr nl Führ" b ·· k 
nizam ve asayişin ihlal edildiği mınta - mevcud olduğu alikadarlara bildirilmiş- saya yardım edecetı rı- ih h ugun e e Nürnbergden Mü- yor. er u muza erelerin normal bfı 
kalarda örfi idare ilanına karar vermiş - °'ayetini tekzip etmlf - n e areket etmiştir. Oradan Berhtesga- şekilde inkişaf etmesini bekliyecek mi, 
. ş b N•ıdek tir. tir Tutaca~ hattı ha edene gidecektir. yoksa Gestapo te~kilAtı Almanyanm teh· 

tı.,., Şimdilik bu tedbi'I' · e egel", v • Bugün ~uhtelif Südet mıntakalarınd:ı · r.• • :t 
Neu.dek Priseknis Pressnitz, Loket, El - ve bu meyanda Aussig, Baunsdorf, Be • ~eketın ne olacağı lDeı - lngiliz gazeteleri ne diyorlar ? didini tatbik edebilmesi için Südet mem-
bogen ~e Kadan , mıntakaLanndtı tatbik ringer, Egger, Karlsbad, Pürştayn ıehir - tirllemez. Nürnberg nutkunun İngiliz matbuatın- leketinde yeniden vahim hadiseler mi ~-
edilecektir. Hüktlmet halkı sükunete ~- lerinde kanlı hldiseler olmuş, Süd'etler da bıraktığı intıba, buhranın devam et- karacak? Lazım olan şey bu noktayı ta-
vet ede.,., emniyet organları kanunu, nı- tren istasyonlarına, gümrük binalarına, Almanya Ren boyunda üği merkezindedir. İngiliz matbuatına yin etmektir., zamı temin etmeğe tamamile kdfi gele • postaha!\elere, polis karakollarına toplu göre Hitler, infilik işaretini vermemiş ve Epoque gazetesinde de Kerillis şöyle 
cektir.:t olarak hücum etmişlerdin. harbe nasll felaket şanslannı çoğaltmıştır. yazıyor: 

Pressnitz Saksunya hududu civarında Şimdiye kadar bu hadiseler esnasında, Times gazetesi, Südetlerin mezalime cMüzakere kapıları açık bırakılmıştır. 
Chemnitz ;ehrinin ve Henlayn karargahı 8 i Çek olmak üzere 12 kişi ölmüş ve hazırlanıyor? maruz kaldıkları iddiasını kaydederek Fakat Almanya kendini tatmin edilmil 
olan Aş'm karşısındadır. 50 kişi yaralanmıştır. Hitlerin hakikati tahrif etmekle kalına- addetmediği takdirde cebir istimali ıçm 

Ôrfi iderenin teşmili Müteal't'ızlar her yerde gamalı haç bay (Ba,tarafı 1 inci1tıyfada) yıp i§i saçmalamağa kadar götürdüğünü de kapılar ardına kadar açıktır. Fran • 
Evvela beş Südet mıntakasu:cıa ilan o- rağını çekmiş ve Nazi marşını söylemiş- yazmaktadır. sız - İngiliz tesanüdünün daha kuvvet • 

lunan örfi idare, bilahare sekiz v~ d:ına lerdir. hudud üzerinden geçen bir Fransız mu- Morningpost ve Daily Telegraph ga • l~n:nesi ve Fransızların 1914 te olduğu 
sonra on bir mıntakaya teşmil edilmiJ - Çek polis ve jandarmalarının aldık - harritinin nasıl gördüği.inü anlamak is - zetesi diyor ki: g~~ı kardeşçe birleşmeleri lazımdır. Çün• 
tir. ları sıkı tedbirler sayesinde, her yerde ni- ter misiniz? Şu satırları okuyunuı.: cHitlerin itikadınca Prag müzakerele- ku vatan tehlikededir. Sulhu kurtarmali 

Südet mıntakalarında örfi idare ilh zam ve sükfuı iade edilmiştir. Prag (Telefonla) - Bu sabah Fransa- rinin devamı müddetine~ Avrupanın za- için son ümiQ.imiz bundan ibaretür., 

edilmiş olmakla beraber, icra kuvve~i si- Hadiselerin tafsil8tı dan Almanyaya geçtiğim zaman it ba - hirl bir korku içinde bulunması Iazım • Amerikan gazeteleri eli l ? 
vil makamların elindedir. Yalnız polıs ve Prag 13 (A.A) - Dün cereyan e - şında bir ordunun çalışma halini, birden dır. Halbuki müzakereleT, Alman kuv - ne )'Or ar 
jandarma teşkiliUarma bazı idari sali - den hA.diseler hakkında aşağıdaki ma- belirmi§ bir hayal halinde gördüm. vetinin tehditkAr gölgesı altında devam Londra 13 (A.A.) - Ncw-York Time• 
hiyetler wrilmiştir. . lılmat verilmektedir: Almanyanın cRen hududu> üzerinde, edecektir., gazetesi Bitlerin harb ilan etmediğini, fa-

Bütün toplantı ve nümayişler kat'ı~:t- cŞoenprisen'de birkaç yüz Südet Alsasın ve Lorenin karşwnda binlerce Daily Express gazetesi, yeni bir karı • ~t onun sert ve gürliyen sesini işitenle.. 
le yasak edilmiştir. Polis memurları şup- sokaktan geçen Çeklere taarruz et _ adam toprak kazıyor. P.klık ve korku devresine intizar et .. rın sulhu arzu ettiğine kanaat getirdik -
heli gördükleri bina ve evlerde araştır· mişler ve Çek mağazalarının camla - Ben tayyaredeydiın. mek lizım geldiği kanaatindedir. lerini yazmaktadır. Hitlerin Südetlere 
ma yapab;leceklerdir. Sivil makamlara rını kırmışlardır. Çeklerle Almanlar News Chronicle gazetesi, nutkun nik- yardım edeceğine dair verdiği söz hak • 
gazete kapatmak ve şahsi muhaberata arasında hakiki bir muharebe olmuş - Ftansanm Strasburg şehrinden Al - binliği değil, gittikçe büyüyen korkuyu kında bu gazete bu gibi şiddetli ve man .. 
vazıyed etmek hakkı da verilmiştir. tur. Mag·azalardan birinin camekanın- manyanın Stutgart şehrine kadar, yani muhik gösterdiğini yazmaktadır. tıksız taleb ve tehdidlerin bütün serbest 

t k l 
d polis ve takriben 100 .kilometrelik bir mesafe milletlerin Çek 1 k k 

Bütün Südet mm a a arın a da bir Çek ölü olarak bulunmuştur. Fransız gazeteleri nediyorlar? . . . os ova yaya arşı sem .. 

4 

da k tl · takvı·yp edilmic:tir içinde §ehrin kıyıları ve ova bana muaz- . patılerını celbetmiş oldu>.unu kaydetme,_ .. 
.,an rma uvve en ~ ~ · Çarpı~ma esnasında Südetlerden bir P 13 (A.A ) K 

5 

., 

d 

· ı d ı şmaktadır ~ zam bir tezgah halinde göründü. arıs ·. -. c orkul.an gey vuku te ve dünyanın nı·zam, perdesi altında 
u a ı. at ıst bal tehdıdkir vaziye- tatbik edilen bu "dd t k yıl Sokaklarda evrıye er o a ' kı'şı' o··ımu"ştu··r. Şe·beger'de, J,000 su·· - b 1m d Fak ik 

Slidetlerin ültimatomu detten mürekkeb kalabalık bir kütle Her yüz metrede bir, geniş pran - tini muhafaza ediyor.. k şı e . ~n~unun ya -

Prag 13 
(Hususi) _ Südet mıntakala- Sosyalist partisinin halk.evine taarruz pollar bizim hududdan bu tarafa doğru Hitl . tlrun bM .. masına mu avemet ettığinı ilAve eyle • enn nu un utün Fransız ga - mektdir. 

~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~===~=========~==~~~~=========~ 
rini cür'etkar bir harekete sevketmışur. 20 el kadar silah atılmıştır. Aş'da güç çilmesi yasak mıntakalar haline getiril - A k 

Egger'de, Henlaynin riyaseti altında lü kuvvetli adamlar yollan kesmişler miş. Yepyeni şaranpoller arkasında olup vrupayı saran orku bu .. yu .. yor' 
toplanmış olan Südet ~fleri, Kund" ve ve Südetler de dört yol ağızlarını tut - biten ancak tayyareden görülebiliyor. On 1 
Ftank'ın imzasile başvekil Hodzaya ul - muşlardır. Nasyonal - Sosyalistlerden binlerce amele beton sahhlar. döküyor -
ümatom mahiyetinde bir telgraf çekere~, biri sokaktan geçmekte olan sosyalist (Baş ta'l'afı l inci sayfamızda) 

fi id 
· k ı.l<..r imasını taleb etmış lar. Bunların şimdiki halde eksiği sade- Dün gece, kabın· e ko"''""yı· halinde başve 

ör arenın a w ı .. . partisinin katibine ateş etmeğe teşeb - ·~ ve bunun için altı saat muhlet vermış - büs etmiştir. ce mitralyözleri ve toplarıdır. kil Çemberlaynın riyaseti altında toplan-

lerdir. . . Nydek'te 4.000 Südet sosyalist par- Dökülen beton satıhla"C"dan çelik kule- ınış olan dört nazır, bu sabah ve öğleden 
Saat 17 de başvekil Hodzaya tevdı edı- fsi halk . . k k ler yükseliyor. İstihkam hattı sadece Ren sonra tekrar içtima ederek, Nürnberg 

le b 
·· . hl . il . .. ı evının apısını ırmışır. n u ultımatom şu tale erı erı sur - Gablonz'da Hitlerin nutkunu müte- nehri boyunu takib ediyor değil Geride nutkunun tahlili ve muhtelü siyasi mer-

mektedir: . . akib ı 0.000 Südetin iştirakile teŞkil bir ildnci, bir üçüncü hat var ki köyleri kezlerden gelen raporların tedkikile mcş-
1 - Örfi ıdarenın kaldırılması, a·ı b" la H il Hitl a· b ve -birleri ere içine .. 1............. gul olmuşlardır. .. . e ı en ır a y c e er> ıye a - ..- ~·.u 
2 - Sudet mıntakalarına sevkedılen ~ m h ti malı ha 1 BJunrekil Çemberla'"' birinci toplan 

• • • • 15ır ı§ ve şe remane ne ıa ç ı Ben bu manzarayı evvell Ren havza • d .,. · . . .1 • .., .. 

asker ve polis takviye kuvvetlennın eler- bayrağı çekmiştir. sında gördüm, fak t ti İsvi tı an sonra eski hancıye nazırı Eden ve 

vakit neşrettiği bir emirname mucibince. 
iş'arı ahire kadar bütün siyasi mahiyet
teki toplantılar yasak edilmiştir. 

Bu yasak gerek çatı altında, gerek açık 
havada yapılacak olan bütün siyasi to~ 
lanWara Pmildir. 

Siyasi mtllAkatlar 

Paris 13 (Hususi) - Başvekil Daladye, 
bugföı iki defa İngiliz sefirini kabul et -
miştir. hal geri alınması, p da ı.. •• -:ı..l ... .n n.1~1 __ 

1 
k d d ,.. .... anla sonra çreye liberal partisi tefi Sinklet ile uzun boylu 

3 _İdari işlerin sivil makamlara tev- rag uuguıaau mwaaa a ar uzan ıfi...... adım. Bu inşaat eski görüşmüştür. 
dil. Prag 14 (Hususi) - Son dakikada değildir, ancak üç dört hafta evvel baş- Londra 13 (Hususi) _ Akşamüstü baş- Hariciye nazın Bon~ de Lehistan se .. 

4 
_ Jandarma ve polis kuvvetlerinin alman bir habere göre Egger'de bulu - ladığı anlaşılıyor. On binlerce işçi geti • vekilin riyaseü altında üçüncü bir top- firile görüşmüştür. 

normal haddine indirilmesi. nan Südet mümessili Kurui, Başvekil rilmiştir. Gündüz olduğu gibi, muazzam lantı daha yapılmıştır. Amerikadaki akisler 
Ültimatomda altı saat mühlet zarfın- Hodza ile görüşmek üzere bugün Pra- farlar altında, ıece de çalışılınaktadır. Bu toplantıya, maliye nazırı Sir Con 

1 ~ t kd. d ga gelecektir. Stut d k-.J>..- .n • s ymin da bu talebler is'af edilmedigi a ır e, gar a öWll uç yiıı çelik kule aay - a , dahiliye nazın Sir Samuel Hoer Vaşington 13 (A.A.) _ Resmt mahfel-
bundan doğacak olan hadiselerin mes'uli- Çek - Alman hududunda dun ve bütün kışlaların da birer misline ve hariciye nazın Lord Halifakstan maa- ler, vaziyetin heyeti umumiyesinde bir 
yetinin kabul edilmiyeceği ayrca bild1 - Berlin 13 (A.A.) - Annberg'den çıkarılınış olduklarını gördüm. da,larilmilli kmüdafdaa,. hava bve bahriye na - değişiklik olmadığı kanaatindedirler. va .. 
?ilmiştir. . . Alman istihbarat bürosuna bildirildi - .................................................... - .... zır e ~a, ~ız ve ava kuvvetleri şingtonda Hitlerin Çeklerden azami im· 

ıa!! !:a::u:=;:::~·~: :
1
;.; ~~nç;:r:.::;~d~=· :~~~~~ ~ =~::bı;;.";.ısı;:,;::'."" kuman- tiyazlar elde edeceğini tekrar etmiş ol • 

çektiği haber veriJmekted~. He~aynın •ufak bir gezinti> yapmıştır. SELA NIK BANK ASI Müzakereler iki aaate yakın sürmüıtür. masına rağmen bu maksadına varmak için 
yann Beneşi ziyaret edeceği de soylen • Techer Kreuzig fabrikasının yanın- TeıWı tarihi : 1888 !Ilç bir tebliğ ne§redilmemiştir. '."üracaat edeceği pratik çarelerin neden 
mektedir. dan hududu geçen bu askerler civan Kabine yarın öiJedeıı evvel tekrar lop- ıbaret olduğunu bildirmediği beyan edil-

Sndet partisinin tebliği . tedkik ettikten sonra Çekoslovakyaya • !anacaktır. :ektebdirakıl. Bdıu ~hal, müzakerelere açık bJr 
liR dönmüşlerdir. İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) Siyasi mahfeller, asker! r.iesa ile diğer ~ı ır &ı §eklinde tefsir edilmek~ 

Südet partisinin neşrettiği bir teb • ....................... -·-.. -......................... ... ........ 1 \.,;. h b ecl' · · d b tedir. 
di k 

dar - ...u.&A arın ~ ar m \Sını an ıran u 

den anlaaıldığına göre,, şiin ·ye a . Henlaynı; Karlsbad nutkundaki ~kiz DOYÇE ORIENT BANK Tiirloiyedelıi Şat.J.riı ::,-;ı:.•ın• büyük ehemmiyet atfetmek- Milletler Cemiyeti nutku nasıl 
dd 

. --' taleb olarak ileri suren k 1 d ? ma eyı azaııu " ak tSTANBUL (Galata ve Yenlcami) Bu toplantıda, bir harb ihtımali karşı- lrŞI 1 1 
Südetler, bu taleble~in arğit.ıke ~':ar e~:r: Dreıdner Bank Şubesi MERSİN, ADANA Bürosu smda İngilterenin müdaiaası ve bilhas~a 
ye esas teşkil edemıyece n Merkezi: Berlln Fransa ile yapılacak olan askeri işbirli-

miDşlı.:rerdirt.ar-.#tan ne bu tebliğde, ne .de ül- Yunani•tantlalıi Şubeleri: ğinin şekil ve imkanlannın görüşüldü -
& cu b Türkiye fUbeleriı ğü tahmin edilmektedir. 

timatomda her hangi sarih bir telmıh u- SELAN1K • ATİNA Yapılan bu istişarelerden Paris hükU • 

lunmamakla beraber, yarın Henlaynın Galata • İstanbul - İzmir e f d hal 
plebisit talebinde bulunacağı söylenmek- me ı er haberdar edilmiştır. Deposu: !st. Tütün Gümrül\l Her nevı banka muameleleri Londra 13 (Husust) - Başvekil Çem-
tedir. Kiralık kasalar servisi berlayn, muhalefet liden Atlinin m~k • 

Çek kabinesi toplanıyor .. . * Her türlü banlra iıi * tubuna cevab gönderer~k, §imdilik par -
Prag 13 (Hususi) - Südetlerin ult• .. • = limentoyu toplantıya davet etmeğe Ul -

matomunu müteakib, kabine iki saat su- zum görmediğini, fakat yapılan teklifi 

re~:~o~~:!::'d~ ~:7ı:şt~~yet ve ülti • .41!lllllllllllllllllllllDll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUllllllllURIDUlllllllllUll~ ::ıt:zönünde bulundurduğunu bil • 

matom tedkik edilmiştir. .. . ' ~ Türk Hava Kurumu E Fransada 
Salahiyettar mahfellerden .0~:n~ldı • § § Paris 13 (Hususi) - Löbrönün riyase-

ğine göre hükumet, Südetlerın ultıma - a B ·u• y· u • K p 1• YAN G osu := tinde iki saatten fazla süren nazırlar 
tomuna red cevabı vermiştir. Maahaza, §$ I!§ meclisinin içtimaı esnasında başvekil Da-
bu cevabın müzakere kapısını açık bırak- 55 5 ladye ile hariciye nazırı Bone, Hitler ta-
mış olduğu da ilave edilmektedir. 5§ .d l . . . . / . == rafından söylenen nutku tahlil etmişler 

Kabine toplantısından sonra başvek:l § 6. Cl Keşı e: l / ~ırıncı Teşrın 938 dedır. i v~ Çekoslovak.yada cereyan eden sön hl-

İngiliz ve Fransız sefirlerinı kabul et - 5 200 000 5 diseler hakkında arkadaşlarına malo.mat 
miştir. Hariciye nazırı Kroüa da ayrıca § Bllgllk ikramiye: • Liradır.•• iS vermişlerdir. Meclis, bundan sonra vazi _ 
Fransız, İngiliz, Sovyet, Yugoslav ve Ro- § . §5 yet aydınlanmadıkça alman emniyet ted-
manya sefirlerile görüşmüştür. §5 Bundan batka r 40.000, 25.000,_ 20.~0~ 15.000, 10.000 liralık 5 birlerini ibka etmeğe karar vermiştir. Na-

Süd ti verilen talimat e ikramiyelerle ( 50.000 Ye 200.000 ) lıralık ıki adet müklfat vardu... = zırlar, gelecek içtimaın tarihin! tesbit et-

Pr 
13 

e(;r:si) _ Südet mıntaka - S§ Dikkat: Bilet alan herkes 7 /Birinci Teırin/938 günü ak-§ memişlerdir. 
ag US = k d bil t" 0 d ;>.;~...,;. b-I malıd - p • hükA- • • •v• Iarında cereyan eden kanlı hadiseler va- := ıamına a ar e ım e5 .., ... ....,.. wun ır". S arıs ~etinın nqrettigı 

him bir mahiyet almı~tıdr: ~. b' . killer- ~HlllllHIHIHllllHIHllllUIHllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllV Paris 13 (Hu::)mam:ükum f Hüklımetin ele geçır 1gı ır sır - e ın geç 

Cenevre 13 (A.A.) - Milletler Cemiye. 
tinin koridor larmda bu sabah Hitlerin 

nutku, bilhassa muhaverelerin mevzu~· 
nu teşkil etmiştir. Nutuktan sonra vazi• 
yeün ne iyileştiği, ne de fenalaştığı mtıt
tefikan müşahede ve Lord Ransimenfn 
himayesi altında başlıyan müzakerelere 
devam edileceği ümid edilmektedir. 

Cenevre toplantısında en uzak memle
ketleri temsil eden yirmiden fazla bari • 
ciye nazırı, Çekoslovak meselesinin sul
han ve hukuku düvele uygun biı· şekilde 
halli için şiddetli bir alaka göstermekte.. 
dirler. Bu mümessillerin, meselenin hal

linde mühim bir amil olacaklarından şüp.. 
he edilmemektedir. 

ltalyada neşredilen tebliğ 
Londra 13 (Hususi) - Yarı resmi c 

formazione Diplomatika. İtalyan gazet 
neşrettiği bir tebliğde, Südetlere plebi 
sit yapmak hakkının verilmesinde ısr 

etmektedir. 

Tebliğ, Südet mıntakalarının Çekos 
lovakyadan tamamen ayrılmasının 

doğru hal tarzı olacağını da aynca söy 
mektedir. 



"Son Posta,, nın Hikayesi 

GEMi NASIL KURTULDU ? 
Tercüme eden: 

Hoango nehrinin ağzına doğru yakl:ı- fına bakındı. Birden aklıra parlak bir fi-ı - Bana bak, dedi, ben on sayıncıya ka
şan Wigo gemisinde bulunanlar her iki kir gelmişti, birkaç dakik:ı sonra kapının dar şu heriflerle beraber gemiden savu
taraftaki sahili ancak bi:- bulut parçası ı tekrar açıldığını iki Çinli hayretle gördü- şup gitmezsen, iyi bil kı, hep beraber 
gibi seçebiliyorlardı. Burası nehrin en ler. Açılan kapının öncnde Heim duru- şeytar.a misaffrliğe gideriz. Başlıyorum ... 
geniş noktası Jdi. yordu. Bir ... İki... Üç ... Dört ... 

Kumanda köprüsünde dümencidt:n Bir ellnde saç bir kap tutuyor. öbür e- Sarı derili reis çok asabi görünüyor-
başka kaptan ve birinci zabit duruyordu. linde ucu ağır ağır yanan bir paçavra bu- du. Paçavra her sayıd:ı kaba biraz daha 1 

Bir tayfa güverteden yukarı çıkan mer- lunuyordu. Korsanlara bakarak: yaklaşıyordu. 

divenin başında nöbet reklcmektc idi. - Namussuz herifler, diye bağırdı, ka- Reis küpeştenin kenarına gelmişti: 
Ambarda yirmi yedi yerli seyahat e- hın içinde bulunan şeyin ne olduğunu bi- - Beş ... Altı ... Yedi ... 

diyordu. Bu noktalarda korsanlık vak'a- liyor musunuz? Barut ... Eğer hemen ge- Anlaşılmaz sözler mırıldanarak denize 
!arına sık sık tesadüf edıidiği ıçin gemi- miyi bırakarak defolup gitmezseniz şu atladı, bütün Çinliler de derhal onu t:ı
de böyle yolcular bulunduğu zaman si- paçavrayı kabın içine atacağını, hep ltib ettiler. Şimdi hep~ı sahile doğru 
la 1la nöbet beklemek lazımdı. beraber mahvoluruz, fakat bu elbette ki yüzüyorlardı. 
Öğle olmuştu, güneş adeta yakıyordu. sizin elinizde esir olarak kalmaktan bin Heim küpeşteye dayanmıştı. suyun yü-

Hafif bir rüzgar bile esmiyordu. Nöbet kere hayırlıdır. zünde görülen başları sayıyorcu. Bütün 
b klı.} en tayfa merdivenlerin parmaklı- Çinliler vaziyetin vaharnetinı pek iyi Çinlilerin gemiden çıkıp gittiklerine e
ğına dayanmış, adeta yan uyuklar bir anlamışlardı. Paçavrayı daha kaba yaklaş min olmak istiyordu. Kaptan: 
halde idi. Birinci zabit hir haritanın üs- tırmadan koşmağa başlamışlardı. Heim - Aman çocuğum, dt:'di evvelA şu p:ı.-
tline eğilmiş, dümenci mütemadiyen ö- ingilizee olarak: çavrayı baruttan uzakl9ştmnız. 
nüne bakıyor ve başka hiçbir şey kendi- - Mükemmel, diyor.fa, görüyorum ki Heim kaptana baktı ve ucunda hUla 
sini alğkadar etmiyordu. Kaptan daha vaziyeti kavradınız ... Ş'mdi bana çabuk alev bulunan paçavrayı kabın içine bı
ötede sigarasını içiyordu. reisi lizi çağırın ... Onunla konuşmak is- raktı. Hayret ... Ne patlama, ne gürültü .. 

Birden aşağıdan bir haykırış işitildi. tiyorum ... Hala burada mısınız? ... Çabuk Hiçbir şey olmamıştı. 
Birınci zabit elindeki kafomi attı. Kap- olun bakayım... Kaptan hayret içinde sordu: 
tan yerinden fırlamıştı. Aşağıya baktığı Heim Üzerlerine d:Jğru yaklaştıkça _ Bu da nesi? 
zaman nöbet bekliyen hyfanın yere u- Çinliler geriliyorlardı. Biraz sonra Çin
zanmış olduğunu gördü. Başında üç Çin- liler önde, Heim arkada güverteye çık

li vardı, bu Çinlilerden biri yıldırım gibi mış bulunuyorlardı, fa1<at güverteye çı

merdivenlerden yukarı fırladı. Ellerinde kan Çinliler tabancalarını Heima çevir
birer tabanca bulunan bu uzun saçlı a- mek fırsatını bulmuşlardı O anda tayfa 
dam şimdi karşılarına dikilmişti, dişleri paçavrayı tam kabın Ü5tüne getirmişti: 

- Kaptanım, ne olacak, kabın içinde 
barut yoktu. Kül ve könfür tozu koymuş
tum. Biz barutu neredea bulacağız ... Böy
le tehlikeli yerlerde sey1hat ederken biz
lere silah dağıtsanız çok iyi olacak. 

Sanki bütün bu işleri gi>ren o değilmiş 
arasından: - İsterseniz ateş edin, diyordu, paçav-

gibi mütevazı ve adeti mahcub bakışla
- Lüzumsuz şeyler yapmayınız, dedi. ra doğrudan doğruya kabın içine düşer. rını kaptana çevirdi. 

Kumandayı ele alıyorum, stop emrini ve- Korkak gözlerle Heim:ı bakıyorlardı : ,~--------------.. 
r iniz ... Çabuk olun diyorum... - Hem artık canım sıkıldı, dedi, siz- "" 
Göğsünde hir tabanca namlusunun so- lerle uğraşacak değilim ya, uçuracağım 

ğuk temasını hisseden lraptan ister iste- gemiyi, siz de kurtulurı;unuz, biz de ... Kirli eld:venler 
mez stop emrini verdi, son sür'atile gi- Bu sıralarda tavır ve hareketlerinden irıgilizceden çeviren: Neyyir 
den gemi yavaşlamağa başlamıştı. bunların reisi olduğu anlaşılan bir adam l . 

Geminin yirmi yedi yolcusu etrafa da- göründü. Heim ona: ------- --------' 
ğılmışlal'dı. İçlerinden i!r:i kişi ellerinde 
t abanca ve bıçaklarla makine dairesine 
girdiler. Orada bulunan iki makinisti el
lerini yukarıya kaldırmağn mecbur ettik
ten sonra yüzlerini duva'!'a çevirdileı·. Bu 
vaziyeti gören B kazanı'lın ateşçisi Helm 
tam bir Hamburglu tayfa. küfürü savur
duktan sonra ilerideki kapıya do~rru koş
t u. Kapı kapanırken bir kurşun da kapı

nın içeride kalan yüzüM çarpmıştı. 
Heim kapıyı kilidledikten sonra etra-

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet binası kaloriferleri için 150 ton sömikok kömürü açık eksiltme su

retile satın alınacaktır. 
150 ton sömikok kömürünür. muham me,p bedeli 8900 lira muvakkat t eminat 

292,5 liradır. 

Şartnamesi Ziraat Vekateti Levazım Müdürlüğünden parasız olarak alınır. 
Eksiltme 29/9/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de VekAlet binasın
da satın alma komisyonunda yapılacaktır Talihlerin teminatlarlle birlikte 
mezklır tarihte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. c3654• c6330ı. 

Film Artisti İsteniyor 
Bir resmi müessesen;n hazırladığı m\lli bir filmde pı:ı.ş rolleri C'ynıyabilecek 

kadın, erkek eşhas istemyor. Arzu edenlerin fotograflarile şartalarmı gazete-
mizde A. R. rümuzuna acele bildırmelcri. c6435 11 

M.üzik öğretmeni aramyor. 
Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabilecek c Viyolonsel, Ke

man, Mandolin, Ki tara gibi sazları çala bilecek11 ve bir iki sesli koro tertip ede-

bilecek kudrette hir müzik öğretmeni aranıyor. Öğretmene yüz liraya kadar 
aylık ücret verilecektir. İstekliler, Zonguldak Halkevine müracaat etmelidirler. 

c613311 

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

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

• • • İcabında iünde 3 kqe alınabilir. • • • 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUS}U lllnları 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Semtı Ma hailesi Sokağı No. Cinsi 
L. K. L. K. -40 00 3 00 Kadıköy Züht üpaşa Tahtaköprü 2 Ev enkazı 

200 00 15 00 • il » 6,8,10,12 Bina enkazı 
300 00 22 50 , , • 14, 16 il , 
Yukarıda cins ve mevkii yazılan yerlerin harabiyeti dolayısile enkazı satılmak 

üzere arttırması 10 gün müddetle uzatılmıştır. İhaleleri 20/9/938 Salı günü saat 
10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (6424) 

1 Devlet Demiryolları ve liman ları işletmesi Umum idaresi ılAnları 

Devlet Derniryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Bandırma yolu ile İzmit ve havalisine gidecek yolculara bir kolaylık olmak 

üzere Tophanedeki Den\zyollarl acentas ında açılan gişemizden demiryolu bileti 
satışına 15.9.938 tarihfncien itibaren baıl anacaktır. (6400) 

P. T. T Umumi Müdürlüğünden : 
Etimes'uttaki Radyodiffüzyon istasyon una yüz elli lira ücretle ve müsabaka 

ile bir atölye şefi alınacaktır. 

Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı ve soğuk demir işciliği çok iyi olmalıdır. 

Talihlerin 20 EylUle kadar İstanbultla P . T. T. Müdürlüğüne Ankarada dol· 
ruca Umumi M~dürlüğe müracaatları ilan olunur. c6203ıt 

İhtiyar sokuldu. Delikanlıya hitabla:' SQN fgSTAN iN mısın, Zurnam mısın, her ne isen.. ben 
- Ne yana teşrif ediyorsun, efendi seni zamane züppelerinden bir şey sa-

oğlum? dedi. EDE[? QOfı'\AN\ nıyordum ama, değilmişsin. Vallahi de, 
- Ben Viyana- tallahi de, dört yüz dirhem tam okka a-

aa gidiyorum.. dammışsın, be!. 
büyük bir boks Delikanlı, içkiye tahammül busu· 
maçı var, görece· sunda hepsinden baskın olduğu cihetle 
ğim. temkinini kat'iyen kaybetmiyor, bu te-

- Ya?! Bu .. de- YAZAN: Erci.imend Ekrem Talu zahiirata, bu cemilelere gah mağrur, 
diğin şeyin zira- ------------------------...:..-------------- - - ------- gfilı mütevazı teşekkürlerle mukabele-
atle alakası !lC· kırıtmalarını artın· ten, eski zaman tür- de bulunuyordu. 
dir? Y o r , delikanlıya, I ı killeri mırıldanıyor- Meclisin gittikce kızıştığının farkın· 

- Hiç! Bu zira- mukabil alfıkasım du. da olur olmaz, arada sırada İfakat ha· 
a t işi değil.. spor. 

- Top oyunu, filAn mı? 
- Hayır, efendim. Top değildir .. 

boks oyunu, görmediniz mi? 
Gurab1 efendi dudaklarını ısırdı; göz

lüğünün fü;erinden yüzüne bakıp, son· 
ra da yanıbaşında oturan Toriğin ltula
ğına eğilerek: 

- Bu çocuğun galiba terbiyesi kıt. . 
dedi. Baksana, ayıb ayıb lakırdılar edi
yor! 

Torik gevrek gevrek bir kahkaha attı. 
- Sen onun laflarından ç;ıkmazsın .. 

o sporca konuşuyor, dedi. 
Vi kilerin bıri gidip. biri geliyoı·du. 

Heosı de keyiflenmişlerdi. İfakat ha
n m bile, önce beğenmediği ve tahta
kurusu menkuuna benzettiği halde. i
kinci kadeh viskiyi de yuvarladı. O za
ma 11 çeneleri açıldı. Çoktandır sön
müş. pörsümüş. süngerleşmiş gönlünde 
na..,ıl a arta kalmış tek tük kıvılcımlar 
bu oürbüz, bu alımlı ve çalımlı delı· 
kanlının karşısında parlamak, yalaz
lanmak istidadını gösterdi. Yaşile mü
tenac:ib olmıyan gülünç kırıtmalar ara
sında, Sinayada ruletteki harik\.tladc 
ş n ından, kazancından, kocasının ba-
~ına gelenlerden ihtiyatsızca bahsedi
yordu. 

Avni Zorman, kocakarının gevezeli
ğini alaka ile dinliyor, ona sigaralar. 
mt\?eler, çikolıitalar ikram ediyor, il
çi.incii bir viski içmesi için zorluyordu. 

İfakat hanım alışmadığı bu muame
leden ziyadesile .m emnun görünüyor, 

göstermek için ona, - İç, be yahu! de- r.ıma doğru süzgün nazarlar fırlatını-
hususi hayatına da- di; senin de sarhoş- ya, masanın altından ayaklarını onun 
ir sualle soruyordu: luğunu görelim, ba- ayaklarına hafif hafif dokundurmıya 

- Evli misiniz, kalım: nice oluyor- başladı. 
güzelim? muş? Saf kadın bu ayak peşrevinin bigane.o 

- Kel ide! Torik de, gözleri si olmakla beraber, her temasta, tepe-
- Keliyde, hanı- ufalmış bir halde, c::inden tırnağına kadal', elektrik cere-

mınızın adı mı? babalığının teşviki- yanına tutulmuş gibi ürperiyordu. 
- Yok. Evli deği- ne iştirak etti: - Garson! Ne duruyorsun? Tazele-

lim ki, hanımımın a· - Çek, anne ha- sene viskileri! 
dı olsun. Yani, ne nım! Bu, kibar içki- - Başka içmem .. başım dönüyor .. 
münasebet demek sidir .. her vakit ele - 'Nall1anma, aırme hamın! Rakıya 
istedim. geçmez. Bunu To- bir, karıya iki.. naz edilmez. Değil mi, 

- Niçin? Maşal- katliyanda sinyor- Zurnam? 
lah, akça pakça, sü· lar, müsüler, boya!ı - Formidabl! Bunları, ceb defterime 
lün gibi delikanlm- . d _ ı- _ - . d - - b L d b d kokanalar, cimdahı yazacağım Bay Torik. 

1
• . • Gurabf efeudı dudaklarını ı•ır ı, .ıroı utlinua uıı:erı ıı en Juıtuııe a .. ıp ıoora • yanı aeın a 

nız. E mızı sallasa- oturaa Torltln kulatına etildi: gacolar içer de, ca- - Yaz, anam! Ceb defterine yaz .. ar-
nız ellisi, başmızı - Bu ~utun galiba terbiyeıı kıtı Dedi. mekandan bakıp ba- şıalaya yaz .. nereye istersen yaz! Dün-
sallasanız tellisi.. size, kim kızını ver-ı -:- Canı isterse. 1 kıp yutkunuruz. Yedi düvele yayılan ya, ahret kardaşıınsın! Tuuh!. ınaa!1!. 
mcz'? !fakat hanını, üçüncü viskinin verdi- şöhretim sayesinde bugün, sana, bana Bir de dünyada kibar hovarda kalmadı 

- Ama, ben evlenmek istemiyorum. ği hafif sarhoşlukla içini çekti; ve bir- da nasib oluyor. Ayağına düşen kısme- derlP.r. Anam avradım olsun ki sen İn-
- Yoksa .. ayağı bağlı birisinde ala- denbire teklifsizleşerek: ti enayi gibi tepme. giltereye lord olmağa Hiyık bir herif -

kanız mı var? - Gençlik!.. dedi. Tazesin, yakışıklı- Takvor, alkolün tesirile yan belin- sin. İşte o kadar! Başın dara geldi mi 
- Ayağı bağlı .. ne demek? sın .. güveniyorsun kendine! den aşağı kopmuş hissini veren bacak- idi, emret: Senin için dünyayı yıkıp al-
- Sankim, olur a? Gönlünüzü birı- Delikanlı, vaziyetin ne şekil aldığını !arını masanın altında aramakla rneş- tüst e:tmezsem, şu bıyıklar mundar ol-

sine kaptırıverirsiniz de, o da başkası- hissediyordu. Karşısındaki kocakarının guldil. Adeti vechile o da bir çam de- sun! 
nın nikahında olur .. hür değildir .. genç- kendisine iç geçtiğini anlad2, ve biraz virdi: - Mersi! 
likte böyle şeyler vakidir. mü.11aşat edecek, yahud da ediyor gibi - İç bade, güzel sev varısa aklın.. - Düşmanlarının ağzına eşşşek ter-

- Öyle olsa de, ben bu türlü sitil- görünecek olursa, onun elindeki avu- Dünya varmış, yaki yoğumuş .. hiç tın- si!. İç'. Gavuroğlu!. Toka!. 
asyonlarda, hiç düşünmem. Onun da cundaki paraları kolayca ele geçirece- ma, olmasın vazfen, umurun! En bö- - To.. toka.. beyzadem! Af.. afiyeti 
bana karşı aınuru varsa, metres alırım ğini düşündü.. yük Osmanlı filozofu Behçet Kemalm gülbahar 01.. olsun! 
o kadını. - Bir viski daha, Bayan ·Gurab i? lafıdır. Kefine bak, çek kafayı! - Tuh, ervahına! Ne çabuk da ma-

- O kadar kolay mı? Sen, gel de- - B ilmem ki!. Başıma vuruyor . Deyip, zavallı kadının t a da bam te- tiz oldun! Hiç de yüzUn yokmuş içkiye 
yi11ce gelir mi? - Zararı yok. Yolunuz uzun. G ider, linı bastı. senin. 

Zoıman, cevab makamında omuz yatarsınız. - G arson! Birer viski daha!. - t.. fıte .. i9 .• iç .. içoorumf Prozitl 
silkti. Gurabt efendi de n91'elenmif, hafif- - Ha1 yqıyasın, omuzdaf! Zorman ( Arlcan "") 
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Kırık 
Yazan: A. R. 

Aşiretlerden gelen misafirler 
- Teşekkür ederim, Faris çelebi. 

Bana, cidden dostluk gösterdiniz. 
. - Efendim!.. Dostluk, insaniyet, va

z~femiz ... Ancak şu var '.ki, öyle bir mu
hıtte yaşıyoruz ki bu vazifeyi tama -
mile ifaya bile m~r değiliz ... Me
sela bakınız, şimdi sizden bir ricada 
bulunacağım. 

- Estağfurullah .. ne ricası? .. 
- Kuzum, beyim. Bu meseleyi bir an 

evvel neticelendirinJz... Siz, bu adam
ların huylarını bilmezsiniz. Hanımı 
misafir ettiğim için, bunkardan bana 
da bir zarar gelebilir. Biliyorsunuz ki, 
ben fakir bir esnafım, olabilir ki ... 

Artık, Zeki bey i.§itıniyordu. Görmü
yordu... Kulakları şiddetle uğulduyor; 
kafasının içinde bir kasırga havası esi
yordu. 
Adımlarına fasıla vermeden, müte -

rnadiyen sofada geziyor; 
- Ne yapmalı? .. Ne yapmalı?. Zeki bey dimdik durarak kılıcına day anaı, sert bir sesle ıordu: 

Diye söyleniyor. Fakat yapılabilecek 
hiç bir şeyi düşünemiyordu. 

- Efendi! .. Sen burada, bir hükumet memuru mtıStLn, yoksa bir zaptiye ça
vuşunun dalkavuğu musun?. 

O kadar dalmıştı ki; Ali çavuşun mer
divenlerden çıkarak yanına kadar gel
diğini farkedememişti. Ve tam ona çar
pacağı zaman kendine gelebilmişti. 

Diyebilmek ne kadar zelil ve sefil yarak karşıdaki yırtık 
ruhlu olmak gerekti?. gösterdi: 

* - Buyurun. 
Zeki bey, birdenbire silkindi: Dedi. 

- Ne o, Ali çavuş?. 
- Sağlığınız, beyim. 
- Bir şey mi söyliyeceksin?. 

- Böyle, durup düşünmekle olmaz. 

Ne yapıp yaparak bu meseleyi bugün 

halletmeliyim. 

Zeki bey, oturmadı. Dimdik durarak 

kılıca dayandı. Sert bir sesle, ıonruya 

başladı: 
- İzniniz olursa, bir şey diyeceğım. 
- Söyle. 
Ali çavuş, ellerini uğuşturarak yak-

Dedi. Ve, derhal kılıcını takarak 
doğruca nahiye müdürüne gitti. - Efendi!. Sen burada, bir hükftmet 

Müdllr, nalbant dükkanının üstün - memuru musun? .. Yoksa, bir zaptiye 
deki odasına henüz gelmi~ti. Bu aciz çavuşunun dalkavuğu musun? .. Son
ve miskin adam, birdenbire Zeki beyi ra; bir zabitin namusu ile oynam1ya 

l~mıştı. Esrarengiz bfr tavır almıştı. 
Sesini alçaltarak söylemiye başlamış
tı. 

- Zatımzın sıkıntılı zamanında söy
lemek yakı§Ik almaz ama .. hani, habe

karşısında görür görmez adeta bir ür- utanmıyor musun1 

küntü hissetti. Derhal yerinden fırlı - (Arkası var) 

riniz olsun dedim. 
- Neden haberim olsun, Ali çavuş? 
- Efendim!. nahiye müdürü, gizli -~ 

BugUnkU program 
ISTANBUL 

den bana haber salmış. Ben de bir şey 
söyliyecek sandım. Yanına vardım. 
Dereden, tepeden biraz diller döktü. 
Sonra; cOğlum!.. Siz, namuslu askerler
siniı. Dün yüzbaşı odasına bir eksik 
etek kapamış. Siz, böyle şeyleri kabul 
etmezsinli. (;elin, ifade verin.> dedi. H Eylül 1938 Çarpmba 

ölirLE NEŞRİYATI: 
- Sonra?. 12.30: PlAkla Türk musiklsl. 12.50: Ban-
- Sonrası, efendim .. başıbozuğun bu dls.13.05: PlAkla Türk mu&k..lsl. 13.30: Muh-

ıözle.ri, çok g\icüme gitti. Az ka1~ı~, tcUf plAk neşr1yatL 
elimden bir kaza çıkacaktı. Kendımı, uşAM NEŞRİYATI: 
güç zaptettim. cBen, askerim. Başıbo- 18.30: Dans musHtlsl <PlAk). 19: Konfe-
ZUğa ifade vermem.> dedim. Kodum rans! Fatih Halkevl namına, ErcUmend Ek-
a ld' rem Talu <Komşumuz Romanya). 19.30: 
ee ım... D:ıns mu~ikisl (Pllkl. 19.55: Borsa haberle-

Zek.i bey, elini alnına dayadı: . . ;i. 20: saat Ayarı: Grenviç rasadhaneslnden 
- Vay alçaklar vay .. edebsizlıklerı- naltle~1. Fa1de Te arkadaşları tarafından 

ni bu dereceye kadar artırdılar, ha. Türk musikisi ve hal k.Şarkıları. 20.•o: AJans 
h:ıberlerl. 20.<i7: Ömer Rıza Doğrul tarafın-

Diye, söylendi. dan arabca söyleT. 21: Saat Ayarı: Şan, Bed
Ve sonra, elile Ali çavuşun omuzunu riye Tüzün. stüdyo orkestrası refakatne. 21. 

okşıyarak cevab verdi: 30: Necdet ve arkadaıJlan tarafından Türlt 
- Aferin, Ali çavuş! .. Tam askerce mU!'ikisl n halk prkıları. 22.10: Hava ra-

cevab vermişsin. Git. Rahatına bak. pcıru. 22.14: Darilttallm muslk.l heyet!, Falfrl 
ve arkadaşları tarafından. 22.50: son haber-
ler ve ertesi günün programı. 23: Saat Aya-

* 

Kayıp aranıyor 
Bulana yirmi lira milkAfat verilecek 
Aalen Manisalı terzi Botos otlu Dlran Van

U7anı anyorum. Kendl.!1 922 aenealnde h
mirde olup glmdl tahminen 39 yaglarmdadır. 
Bundan üç, dört sene enellsi Kastamonu 
taranarında görüldilğtl n blr gözllnün kör 
oldutu haber alınmı.ttır. Bilenlerin lnsanlyet 
namına: Oedlkpafa Nev'iye sokak No. 47 de 
Serop Devletotluna blldlmıeleri rica olunur. 
Bulana 20 Ura mükAfat verllecelı:tır. u1.a) 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu şekle girerse 

BRİYANTİN PERTEV 
onları dOzeıtmeyi temin eder. 

Saatler geçiyordu. Hiç şübhesiz ~i rı. 
Faris çelebinin evinde bulunan Leyla, " ıabırsızlıkla neticeyi bekliyordu. Fa - htanbul Asliye Mah'kemefd Altmcı 
kat, ortada henüz ıntac edilmiş hiç bır Hukuk Dairesinden: 
mesele yoktu. 15 EJl61 1938 Pe*mbe Mehmed Aşir tarafından Sultanahmed 

z d" " öl.iLE NEŞRİYATI: Karaki Hüseyinçelebi mahallesi ff.ida-
.. eki bey, çok çılgınca şeyler w uşu· 12.30: PlAltla Ttırk mwılklsl. 12.so: Ban-rıuyordu. Hatta, doğruca Tatar ag~nın dls.1

3
.
05

: PlAkla Tt\rk musiki.si. 13.30: Muh- vendiglir sokak 16 No. da iken halen ika-
konağına ,giderek, hükdmetin bazınc- telif plak neşriya.tL metgahı meçhul Saide aleyhıne açılan 
•inden, insanların vicdan ve namusl~- AJtŞAl\I NEŞRİYATI: tescili talak davasının yapılmakta olan 
~a kadar her şeye el uzatan bu herı- ıs 30: oans musiklsl <PlAkl. 19.20: Spor tahkikatında: 
fın kafasını kılıç darbeleri altında pa- -:nuc:ahabeler1: Eşref Şefik tarafından, 19·30: Müddeialeyhanm 8/9/938 günü mah
talarnak istiyordu. Şan· inci ve arkadaşları }ara~ınodan, 

1

19
•
55

= kememizde hazır bulunmasına dair ila-
haberlerl 20· saat .yarı. renv ç ra-

Bunu yapmak t...,.en bi!e değil'di. Borsa sl den ~akİın. Belma ve arkadaşla- nen yapılan tebligat üzerine hazır bulun-
ç .. ' ~· c:Rdllane n unkü artik Zeki beyin gözünde (ı:a~ ;.

1 
tarafından Türk muslklsi ve ~al~ şarkı - madığmdan hakkında gıyab kararı itti-

Yat) denilen şey büsbütün kıymetını ıarı. 20.4.0: AJans haberlebrl, 20ö:47
1· ö2m1~rsRı-t baz olunarak buna dair ıhbarnamenin 

ka b ' D x ul tarafından nrıı ea s Y ev, . a:ı . 1 
Y etmişti. Fakat LeylA.. sonra, o ne zıı. eıı;r t 21 ~o· Rlfnt ve arkadaşları mahkeme divanhanesıne ası masına ve 

ol k ' d ~ya•:'\· Orkes rn. ,., · k"aca tı? .. Bu hücra dağ başların :ı ~f;ndıın Türk musikisi ve halk §arkıl:ırı, keyfiyetin 15 gfin müddetle ilfinma ve 
ınııerin elinde kalacaktı?. !~ıo· Hava ıaporu, 22,13: Keman konseri: tahkikatın 13/10/938 perşembe günü sa-
Bir atalık aklına u da gelmişti: 0 ;b,;n Borar, piyano :efakatUe. 22.50.: Son • Le • ş b 

1 
r ve ertesi günün proğramı, 23. saat at 14 de talikına karar verildiği tebliğ ye-

ylayı, derhal geri göndermek... ha ere rine geçmek üzere ilan olunur. (1150) 

~~b~an~m~~rcl~~-~~~n~rı~·===========~======~======= 
Cekti? ~ ı i T. C. Ziraat Bankası stanbul Şubesinden: 
lI - eyia!.. Çok aciz bir vaziyetteyim. 

ay alimizde canlanan saadeti burada Lise derecesinde tahsil görmüş iyi fransı:ca bilen 5 meınur alınacakt~ Ta1ib-
taratnıak ve yaşatmak mümkün değil. Ierin §Craiti öğrenmek -üzere IJankamııa muracaatları. c642.6> 
st .. 

bir tip 
Fatihten Adil de 

karakterini soru.. 
yor: 

Bir taraflı men
faat duyguları, bq 
kalarına zarar ver
miyecek mahiyet
te olursa sahibini 
tutumlu olmağa 

sevkeder. Sokul- . 
mak, etrafla all
kadar olmak, ıaymak ve ıayılmak ta mu
vaffakiyetleri kolaylaştırır • 

• Zeki bir kız 
Kiltahyadan Fet

hiye Yürür de ka
rakterini ıoruyor: 

7Jekidir. Okul 
hayatında muvaf
fak olur öğretmen-
lerine kendisini • 
sevdirir. Bazan i
nadcı ve hırçın ol• 
mak isterse de iyi 
sözlerle çabulıı 

kendisini toplıyab.ilir. 

• Az konuşan bir tip 
Ayvalıktan Zeki 

de karakterini ıo-

f ında bir alAka u• 
yandırmaz, sokul
ganlık gö5termez, 
az konu§ur, faka1 
etrafı kollar. Ka
rarlarında tereci,.. 
düd ve çegingenlik vardır. 

• Münakaşacı bir tip 
Gebzeden Saffet 

te f otograf ının tah 
1ilini istiyor: 

Zeki ve girgin• 
dir. Menfaatlerine 
karşı allkalı dav
ranır. İtiraz hak· 
larını kolaylıkla 

kullanır. Münaka
pcı ve mücadelect 
olur. 

• Ağır bqh bir gene 
BalıJuıirdsn A

car da karakterini 
ıon1.yor: 

Sakin ve ağır 

başlı bir hali varaa 
da arkadaılarını 

bulduğu zaman • 
kacı ve alaycı 

lur. Sevgi ve he
yecan mevzularile 
vaktinden evveJ 
meşgul olmak ister. 

• Geçici heveslere yer veren 
bir tip 

Ankaradan P. S. fotografının dercin~ 

istemiyerek ıoruyor: 
- Sevilecek mil/im? 
Sevmesini bilenler, sevileceklerinden 

emin olmalıdırlar. Yalnız seviyorum di
yerek geçici heveslere yer vermemek ll
zımdır. Sevgi, bunu derhal anlar ve bü
yük bir sür'atle uzaltlaıır. 

• Hassas bir genç kız 
Vaküdardan M. AlP.er fotografmın der· 

cini iatemiyerek karakterini ıonıuor: 
Zeki ve içlidir. Çabuk alınır ve müte

essir olur. Kendisini alAkadar eden ıöz
lerin tesıri altında kalır ve vaziyeti his
lerile muhakeme eder. Ağır söze, tekdire 
gelemez. Neş'esini nadiren kullanır. Dur
gun hallerini neş'e ile deği§tirmesi ı~

zımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.eim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlll11ç1n bu kuponlardan 
6 adedlnln ıönder1lmes1 earttır. 
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SOLDAN SAÖA: 

-• • -

1 - Kavga gürültü . 

~ • - - • • - il - - - -• • - - -• - - - -• • • • • • 
2 - Bir bahis üzerinde fazla tafsllfı.t ver• 

me. 
S - Rabıt edatı - Tuttuğunu koparan • 

~u. 

t - .oilyük dlş - San'et - İzmir havıÜlsln• 
de ,ağabey ve merd dellkanlı manası• 
na kullandık.lan kelime. 

it - Meal - Serbest bırakma. 
11 - Ufuklar - Yalvarma. 
'l - Kabul etmemek - Dumanın bıraıııt1lı 

siyahlık - Çabuk parlıyan bir nevi 
mantar. 

8 - Beygir - İnadcı • Sonuna blr uRD it• 
tlrlllrse blr rneyvanın adı. 

9 - Herkesten dnhıı emin. 
10 - Uzun kolluk. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Vapurdaki oda . 
i - İslm terkibi. 
8 - Bir nota - TaannUd - iıbe. 
4 - Öye - Beyaz - Vallde. 
il - Mlhrnce - inmek mnsdarındnn 1!ln1 

fall. 
8 - Başkası - Henüz rakı yapılmamış Ü• 

znm lsplrto,,u. 
7 - Tnla oynarken attıkları - Ban'at • 

Nihayet. 
8 - Beyllr - Ezllmlş - İstifham nidası. 
9 - Çot yaramaz. 

10 - Belef. 
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... !1:!!~.'!! .. !!!!!~.~'!.'!.~'! .. !!!!!~.t!1_·ım ••. iı ... ıekH ......... 
Mantarlı Milf'llllbalar, StorlM 

(Orland) Karyolallll', yünlii pa • 
malda ve pi#te yatalı örtüleri, 
lıretonlar; lıaJileler, tüller ve 
1Nrclelerin unf'İn ~ticileri ccHo -
rolıN• ve Mitin» lngiliz F abrilıa
IGTın~ ha encle yatalı ÇGTfGlları, 
Beyagla BAK.ER maicaalarınJa 
Mr yerden iyi ıartlar ve müıaid 
liatlarla balacalı•ınız. 

•G• TiYATROSU 

~~N~urı~· Genç ve arkadA§Jan 
~ Bu akf&Dl 

NARLlKAPIDA 

Kokain -Esrar 
Sabriye Tokses 

Ertuirul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

( BÜYÜKADA) d. 
Yann gece 

(HEYBEUDE) 
Son temsil 

NURBABA 

rlan Tarifemiz 
Tek ritun ıantımı 

aalaile 400 hnrı 
aalaile 2SO ,, 
aalaile 

Dörclüncli sahile 
ı, IClhilel.r 
Son ea/aile 

200 
100 
IO 
40 

• 
• 
• 
» 

Muayyen bir milddeı zar1ında 
fazlaca mikdarda ll1rı yaptıracak

lar ayrJıCa tenzlllth tarüemizdeıı 
iltlfade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edllmiıtır. 

Son Posta'nın ticarl illnlanna 
atd i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

lllncılık Jtollektlt &lrlleU 
Jtalaramamade Ban 

Ankara caddesi 
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Devlet kapısında elli yıl Dokuzuncu Balkan oyunlarmda neler gördüm? Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzlm 

Trakya ve Makedonya Bulgar ihtilal cemiyetine 
mensubiyeti anlaşılan Dedeağaç Bulgar tüccar vekalet
hanesinin levhasının altında " ittihaddau kuvvet 
doğar" yazılı olduğu halde sadrazam bu sırada mesele 

çıkarılmaması cevabını vermişti 1 

Yunanlılar birinci olmak 
ümidini kaybettiler 

Bir müddet sonra, Mösyö Jak Misiri levha, Bulgar tüccar vekfilethanesi 
nezdime gelerek bu iki meselede her yapılan küçük bir evin kapısı üstünde 
nasılsa bazı kötü nasihatlere kapılmak ışıldamağa başladı. Sürü sürü Bulgar
gafletinde bulunarak fena harekette lar orada toplanarak levhayı keyifle 
bulunduğunu itiraf ve itizar etmek fa- seyre koyuldular. 

Eiz:mkilerin ilk günde aldıkları neticeler, tahmin hilafına iyi değildir. Atletlerimiıİ' 
cumartesiye kadar kendilerini toparlıyacaklannı umuyorm 

( Belgrada gönderdiğimiz arkadaşımız r .. ıer Besim yazıyor] 
zil..~t!ni gösterdi. Böylece kendisile ger- Aradan bir ay kadar kısa bir zaman BeJ.grad (Sureti mahsmada gl4m arka -

dqımızdan> - Dokuzuncu Balkan oyunla -
nna iştirak edecek takımlar burada mü.ss -
baicalardan bir gün evvel toplanablldller. 

çekten dost olduk. geçti. 
Sonradan anladığıma göre Mösyö Vilayet vasıtasile dahiliye nezaretin-

Jak Misiri Dedeağaçtaki konsolos, a- den şifre bir telgraf geldi. Bunda: 
centalann en iyisi ve insan! hislerle <Bazı sigara kfığıdlarının kahları üs-
mücehhez bir kalbin sahibi idi. tündf! cİttihad kuvvet yapar> manasını 

İstanbuldan geç hareket edllmlf olmasın& 
ratmen Belgrada gelen lllt ekip Türk ekip! 

Çünkü diğer - acenta - konsoloslar mutazammın frnnsızca bir ibare bu
ao!<uz sene müddetle müslüman, hıris- lundnğu anlaşılmış ve bunun mahzuru 
tivan ahalimizden ·üzlerce mavnacıla- • 

oldu. 
Belgradda lıarJrla.nan Balkan oyunlannı 

umuml bir bakışla tedldk edecek olursak gö
zümüze batacak a.ksatlıklan burada yaz -
m.u.ıa bltlrmele lmkln 10ktur. itler oluru" izahtan müstağni bulunmuş oldugun-

rı san'atlarından, biricik maişet vası- dan mezkOr ibareyi havi sigara kağıd-
talarından mahrum etmeğe çalışmış- ları her nerede görülürse derhal top
ı;:~ı'. Bu z~li~ane gasb~ Mösy? J~k lattırılarak yaktırılıp iş'arı şeref.müte
lııı•sırı asla ış~ırak et~emışti. ~ılakis, allik buyurulan iradei seniye üzerine 
bu mazlum aılelere cıdden takdıre la- tebliğ olunur.> deniliyordu. 
yık muavenetlerde bulunmuştu. Çok . • . . 

na bım~-
Eğer Baltan oyunları Kral binci Piyerln 

yıldönümlle. büyük ekapomyona tesadüf et
mese imli, bunlardan kimsenin haberi bile 
olmıyacatmış. 

Baltan oyunları her zaman bir takım 7e-
nlllkler ortaya atarken, Yugoslavların do -
kuzuncu Balkan oyunlannı pek iptldal blr 
şekilde tanzim etmelerine bir tnrıü mlna 
verem.edim. Sekiz .senedir, Balkan OJ'Qllla -
rında Yugoslavyayı temsil ve idare eden teş 
kUatı değişmiş, eski ve tecrübeli idareciler 
yerlerim daha düne kadar Yugosla'f}'a renk 
lerl içln yarışan atletlere devir ve \e&lim et
mişler. Balkan oyunları için pek mükemmel 

mühim olan bu mesele aynca izah e- Bu ıbare, mahallı ahalıden bir kıs-

d·ı . kt' mının anladığı bir lisanla ve yaldızlı 
ı ece ır. b' 1 h -_ 55 _ harfJerle yazılı koskoca ır ev a us-

iTTİHAD, KUVVET YAPAR 

tünde Bulgar tüccar vekalt?thanesinin 
kap1sında göz kamaştırıp .duruyordu. 
Şu bale nazaran, Fransız, Italyan ve 

t 313 senesindeki Yunan muharebesi Rus konsolos memurlarından başka, 
esnasında Bulgarların hatırlarını hoş diğer konsoloslar da dahil olmak üzere, 
etmek için, zaruri görülerek, hükumet kimsenin anlıyamadığı fransızca siga
bazı müsaadelerde bulunduğu gıbi Se- ra kağıdlan üzerinde bu ibareyi ara
lanik, Edirne, Siroz, Dedeağaç ve Kos- mak, bulunursa toplayıp yakmak pek 
vatla Bulgaristan prensliğinin tüccar gülünç ve ~cukca bir hareket olacak
vekilleri tayin etmesine muvafakat o- tı. On1an hıç arattırmamak1a beraber, 
!unmuş idi. bu telgrafa şu cevabı yazdım: 

bir şekilde hazırlandıtını istanbulda iken Yüklek atlamaCfa 1,30 ile f.içiıncıl olan Pulad 
duyduğumuz yeni saha, kırk yıllıt Beot - Blrlnc1 7ÜZ metıeye dön k1f1 glrdl. Bu dakika, Yunanlı Rag~ ltlnc1 12.40. df' 
radskl k.lübünün futbol aahasıd.ır. seride Ha.I<ık yer almıştı. Tabancanın pat - ltlka. Yugoslav Kreva üçüncll 33.08.4 da~ 

Taksim stadı ne arasındaki yegA.ne fart, lamasından eneı fırlayan Halftt Wnd ta- Günün son müsabakası 4ıX400 bayrak ,., 
fntbol sahasının çimen olutudtır. banca ile geri çağırıldı. HaliUttan sonra Ra- rııı idl Müsabaka çok heyecanlı oldu. ~ ~ t 

Dört yüz metrelik pist tahmin edllmlJe- men aUetl de hatalı çıktı. Dört kil1 de ye- tan Oemal bef takım ara.!JD.da 1klnc1 oW":'. 
cek kadar yumuşak ve alelft.dedlr. Atlama rinde duramıyaeak tadar ainlrl1.. bayrağı verdlli halde Zare ilk elli ınet~ 
havuzu, atıetlmı nizamnamesile taban ta - .. ta bi .... ıld y dördüncü va•'wete d"..+ü. Uçünctı ......... n ~ 

Bu babdaki resmi tebliğlere göre, bu cBuraya böyle bir söz yazılmış siga-
· UçüncU defa ha Iı r çı .. ~ yap ı. u- av "'il" ..,.,. &r. 

bana zıddır. lld bfn kişilik kapalı tribünden nanlı herwt.en eneı çıktı, takat hakem o- l1b bu vaziyeti detışUremedl. son kof&D. -:..ı 
maada, sahanın diğer üç tarafı arsadır. Sa- Ti edl HaHUt d"' d" " ld ve mil- ring aradaki kırk metrelik farkı bir ~ 

vekiller, Osmanlı memurlarından sla ra kağıdlan gelmemiştir. hı.ıyı bir davnrla örtmek istemişler, çok geç nub ı;; :rı i kald or uncu 0 u kapattıysa da tıçtlncilden dört metre ,. • 
kalındı~ için yetlşUremem.Lşler, fıçıll.rla. ti- sa a a c ı. ride kalan ekibimiz ancak dördüncü oJI farklı olmayıp hatta metbu devlete sa- (Arka.n txı1") 
reçler stadın önüne yılümış. 100 metre blrincl sert neticesi: Stefano -aakatten aynımıyacakıarına yemin et- Bir cevab 

tirileceklerdi. 
BiitUn bu vaziyet organizasyonun çok vtç Yugoslav (derece> 10.8. hınct Yunan bildi. . _ _,j, 

8 kal 1 o..n~ ii Rumen Netice: Yugoalav tatmıı· 3.258 ile b~. 

O zaman İstanbuldaki Bulgar kapı 
kahyası, büyük devletlerin sefirleri 
gibi hareketlere tasaddiden hali kalrru
yordu. Tüccar vekilleri de, vali ve mu
tasarrıfları cidarei maslahat> cı veya 
vukufsuz, korkak olarak vilayet ve lf
\'alarda konsolosları taklid ediyorlar-

dı. İlı . 
cTrakya ve Makedonya Bulgar t~-

ıaı Cemiyeti> adile o sıralarda teşkıl 
edildikleri sonradan anlaşılan kuruma 
mensubiyeti ortaya çıkan ilk Dedeağaç 
tüccnr vekilinin ihdas ettiği vak'alar
dan bahsedeceğim. Babıalinin gösterdi
ği pek zelil ve müf sid zaftan ~e bir~k 
garib hadise ve muhaberelen sırasıle 
söyliyeceğim. 
Dedeağaçta tüccar vekalethanesinin 

açılmasından biraz sonra, gümrük mü
dürü hükfımet konağına geldi. Vektılet
bancnin kapısı üzerine konulmak üze
re gümrüğe çıkarılan levhanın büyük
lüğü ve havi olduğu bulgarca yazılar
dan bir ibarenin tazammun ettiği mak
sad itibarile görülmeğe layık bulundu
ğunu anlattı. 

Akşam üstü, bul arca bilen bir zat 
ile birlikte gümrüC'Je gittim. 
Levhanın üstünde Bulgar tacının 

resmi vardı. Altına da cDedeağacın 
Bulgar Tüccar Vekalethanesi• vem~
hur vecize cL'union fait la force - İttı
had kuvvet yapar• ın bulgarcaya ter
cümesinin yazıldığı anlaşıldı. 

Bulgaristanın ilk prensi dö Battem
berg zamanında basılan Bulgar sikke
leri üzerinde de bu vecize yazılı oldu
ğu halde, Şarki Rumeli ile ittihad e
dilerek o zamana göre kafi kuvvet ya
pıldıktan sonra meskCıkattan bir ibare 
çıkarılmış idi. Lakin, en ziyade Bulgar 
sakin olan altı vilayet ve livaya tüccar 
vekil1eri tayine muvaf~akiyet hasıl ~ 
lunca şu suretle kullanılması imkanı
nın bulunması bittabi nazarı dikkatimi 
celbetti. Levhanın teslimini telgrafla 
isti1an ettim. 

Vilayet hiçbir rey ve fikir beyan et
miyerek telgrafımı aynen çekip keyfi
yeti Babıaliden sormuş. Sadrazamdan: 

Çu sırada mesele çıkarmak hale mu
vafık olmadığından talikine göz yumul
ması> cevabını alınış! 

Galiba, uzunluğu, iki metreden ziya
de v~ altın yaldızlı olan bu muhteşem 

karışık olacağına alA.mettır. a ar yu, ~ ... uc " Yunan takımı: 3.27.2 ile ikl.ncl. Romanya*' 
Zonguldak mettubcusu Bay H. Uluğ, ıön- Federasyon merkezi ayn bir ~em. Bal - ikinci seri: Bu seride Fikret yer aldı. 

derdlğ:l mektubda. Sinob mutasarrıf vekil- kan oyunları hakkında malümat, program Beş atlet ko~yorda. İlk batalı çıkJ4ı Bulgar lamı: 3·30· Ue üçüncü. 
llğ1m r.amaruna a1d hatıralarımda yazdığım ve davetiye edinmek için tam beş defa ran- yaptı. İkinci batalı çıkışı da Fikret yaptı. (cemal, Zare, Galib, Gören) den ın~ 
bir noktaya temas ederek hülasatan diyor devu aklun. Müsabakadan döri sa.at enel Blrincl Yugoslav Kling, Wnci Yunanlı keb talamımız 3.90.t ile dördilncft oldU 
ki: _ AM'dl MMt dd'" davet!yc ve programı güç belft. tedarik ettim. Plavidis, üçüncü Romanyalı Kristea oldu. rökor yaptı. . ~ 

Csınob müttusft cahil d .. .,.... u ea = Fed k ı b- -k h bd slka ;...,. gün '"'Pılan m"--bakalar pe .. osP"' . erasyon mer ez uyu ar e ve Bu seride YugosJav atleti 1().7 aanlye ne """ J- "-- • • 
eserleri mevcuddu. Tabiatı şllriye.:ıl vardı. E- ne etmek veren fırınlar kadar kalabalık ve Y os1a öko t F1kr t Halftk n verici değildir. Bu müsabakalardan iyi ".!, 
ğer bu adam bugün sağ olsaydı, tam bu dev- o nlsbette boğucu idi. ug ~lcl ruJ.:f L e ve m - receler bekliyorduk. Takımda wnuml dııı.r 
re llyık bir müftü olurdu. Ettlği vfı.zlarda a- Bakalım bu kargaşalık mllsabakalarda sabaka o ar. luk var. Bir hafta sonra yapılacak mtısaJI" 
tınızı aatıam kaZığa ba~madan namaza ne ıekllde tecelli edecek? 800 metre baflıyor: Bu koşuya Receb ve talara kadar çocuklann kendilerim toP,ıtr 
durmayın vesaire derdi. Müftli olma.sına rağ- J Galib giriyor. Koşu kendine mab.sw sür'at yacaklannı timtd ediyoruz. 
men bizzat su ı;aiar ve çaldırır, tavla ve kl- Jk gUn ve heyecanla bqladı. İlk lkl yüz metrede • 

h ı bi lmkll h ld h ta dü k en Yugoslavlar şayanı hayret blr forrnd• ğıd oyunları oynardı. !!lyemı ber ayat o an Belgrad (Sureti mahsusada "iden arka _ z er er zaman a ya şere ıı-1" 
kızlarını da böyle yetiştlrmlştir. .Alleddln d .. J D k B Ik• nl n sona kaldılar. Dokuz atlet arasından sıyrı - dırlar. Yunanlıların senelerdenberl mu ' 

_ aşmıız .. an - o uzuncu a an oyu a za ettikleri blrinclllk için ümldlerlnln olJIJ 
medresesinin ihyasında. Alfıed~in kütubha- birkaç dakika sonra açılııcatır. Jıp nerl fırlamak lftzu~un~ hissetmeyen Re- diden kınlmlf olduğu görillmektedlr. 
neslnln te31sinde, 1dadl mektebınin yaptınl- Merasime üç buc;uııa başlanacağı UA.n e- ceb ve Galib yanşın uç yuz elli metresin1 ÖMER BBSDf 
masında ve ilk tız rüşdtycsfnin açılışında dlldlği halde ortada henm blr hareket yok. antrenman gidişUe yaptılar. Son virajda ten 
blzınet1 sebketmlşttr. ~kteb ı~atındak1 Stadın kapalı tribünü ne aahanın etrafına dini toparlıyan Receb llk anlarda 73pma - Balkan oyunlarında ikinci fi 
sullsttmal 1ddluı da rivayet.ten lbaretUr.• yayılmış olan aeytrcllerin adedi beş bin ki~ dığı atalta ııeçtL Koşunun temposuna son 

Bay H. Uluğ'un yazdıklanna cevab verme- oıaraıt tahmin edilebilir. üç tarafı çıplak o- dört yüz metrenin tabanca t.oaretlle başla - UçUncU gUnUn programı 
den evvel, bakkıın<hki ly1 mnlann& tqek- ıan üadı. küçük büyük Balkan bayrakları- yan Receb bu koşunun evvelce de lşaret et- 17 Eylıll Cumartesi 
kür ve otuz beş sene ene! ölmüş D1r zatın le silsle:ı:n!şln'. t.1l1m gibi lhengine kendlnl uydurama.d~ Saat 
tezkiyesi yolundaki lnsanl gayretini memnu- Son dakikaya bıralıllan miilıfm ifler gö - için beş yüz metreden sonra aallanmata bat 

15,15 - 200 metre (aeçme). niyetle takdir ettiğimi sö1llyeceğim. ğiWerlndm nı tollanndan hatem ft'Ja ldar ladı. 
15

,
20 

_ Disk atma. 
Şlr:ıdl gelelim meselenin esasına: oturdu- reci oldutıarmı belli edenleri nb sola koş- Senelerdenberi koşu tattıtını de~tlrmi- 15,

45 
_ 

400 
metre manialı (seçme>. 

ıtu evde ve resm! makamında görü~mek ta.- turuyor. yen Galib kofuyu ıürükleyen crupu geriler-
15

•
50 

_ Uzun atlama. 
bit mümkün olan yeni mutasarrıta. a8eyyld Bu kofaşmalarm ne kada.r yaruıcu oldu- den tak1b ede ede ileri fırladı ve her zaman 
Bfll!.lln camflne cuma namazı kllmak: tizere ğunu çok iyi blllrlm. olduğu gibi son yüz metredeki sflr'atlnden 111,15 - 5000 metre. 
iki aenedir hiç gelmemlftlm, mahza efendi- Stadın sol tarafmdat:l kapısından Bal - 1.stifade et.tiyse de b&,4takllerle aruındak:l 16,35 - Çekiç atma. 
mtzle teşerrüf etmek için bugün geldim ... • kan milletlerinin bayraklarını ta~ıyan at - me.sa!enin çokluğu dolayıslle ancak dördün- 16,50 - 200 metre (final). 

deyen müftüye, bu macerayı kısaca hlkliye !etler görüldü. cü olabildi. Receb de ya.rıp altıncı olarak bi- 17,20 - 400 metre manlalı. Ctlnal). 
ed~n 63 numBralı tefrikada ne cahll, ne de Bayrakdarları bando tat:lb ediyor. tirdi. 17,40 _ Balkan bayrağı 800-J-400-J-2o0~ 
mlldahin demiştim. Hattı adını bile yuma- Saat S.45 .. Geçld r~~inden evvel me - 800 metre final: Birinci Yugoslav Oorset ıoo. 
mışLırn:. Bu sözü, belki de maceranın cere- r:ıstm yapılacaktır. Miısabakalara Arnavud- derece 1.57.8. İkinci Rumen Klş 1.59.1. Üçlln
yan şeklinden mülhem olarak sayın mek- tar, Yunanlılar, Romanyalılar, Türkler ve cü Yunan Stratakw 1.59.9. 
tubcu bana isnaden aöylilyor. Yug.osla.vlar iştirak ediyor. Bulgarlar yalnız .,_, 

~ b~ k.i§lle resmi geçide girdiler. 100 metre final: ııo. Yugoslav. iki Yunan, 
Bir müftu için tavla ve 11 - Her mınetten bir atlet Balkan oymılan iki Rumen atleti arasında yapılan bu mil -

kambil Uğıdı oyunlarını oynamak, o t k 6nde gidiyor sabaka hareket hattından itibaren göğüa 
zamanlarda da, fbndf de medhe .ıAyık: görü- ba~:.ıe:r~r~ak Amavud ~ipi iaklb göğüse devam eW. Pek cüz'l blr fark.la ge
lecek bir meziyet detlldir. O tarıhten sekiz, ul 1 y nlıl Ro r'de kalan Yugoslav Stefanoviç ,.ayanı hay
dokuz ıene sonra. batta bir Un merkezinde ettL Sıra ilen B b'e1r a;,~ unB~ d~Y· -:::._an- r~t bir flniş yaparak müsabakayı kazandı. 
ynl zlf yln l bl tı k d yalılar geçt er, u. ge~.,..·· m e ı:ıg~av-

a va eye ta o unan - r za n pe e •-•"'- t•n- ..,.,_._ takım 19 Yu ....... ı•v- İhtı ar Yunanlı Sakalaryu'nun bu a\ir-
uzun olmıyan bir mfıddet once, oradaki blr lar _...... e ~·· ~.. ' il>"- Y - tü. 
kazlnoda danaedeJı Romanyalı b1r tızm al- ı.a.r 26 a.UetJ.e geçld resmi yaptılar... ati takib etme.si ~a.sen guç 

Arnavucllardan başlamak üzere Bulgar, Birinci: Yugoslav Stefanovlç derece 10.8. 
nına altın yapıştırmq oldu~u mewuk su- Rmnen, -nn., Yugoslav marşları çalındı ve iklnci: Yugoslav Kltng derece 10.8, Dçftncü: 
rette ~it~Um.. Bay _me~ubeunun tellkkl alkışlandı. Yunan Plle.Tic:Ua derece 10.9. 
tarzına gore ~ mü!tü bu ~meziyet- Bayrak mera.sim.inden sonra Yugoslavya Yük.set aUama m~batuı .an .ııen~-
lerde, birinci müftüden fistünm~ demek o- beden terbiyesi nazırı Wosyo Bufç ortaya ge- rtn en IJkı DJtiabahal olmut ve Yugoıl.n 
ıurr terek cdotumncu Ballan oyunlarmı a~ Martiul o.as> Ue birinci. Yug06lav zcur 
İdadl mektebi tnıaatına gelince: Bu ı~ ram. ele& ve Balkan marşı çalınauk mera- H.80) ne .ikinci. Polat. ı.80 aUamıt fakat ba

nezarete memur olan tomfsyon ctahslsat ye- .sime nlbayet. verilmeden evvel Yugoslav at- raj dolayı.sile ÜıGiDCii olmQ.ltur. 
tlşmedb diyerek iki defa llA.ve yaptırdığı hal- ıetıerlnden 200 ve 400 metreci Despot atlet - Gülle atma milabab.sl bermutad Ya _ 
de mektebin üstü Ortülmeblzin lzadan bazı- ler namına ~in etti n tabmlar memıe - goslaT K~ :ır:aferlle bltt.l. Bu esti n 
ıannın birer ev yapQnn.1.1 olduklarını söyle- ketlatnln renklen ~ bqlıyacak. müıaaba - emekdar atlet 14.58 ne blrinci oldu. 1t1nclll
mlştim. ltalara hazırlanmak uzere soyunma oda.lan- ği Yugoslav V11çmç 14,l:i lle aldı. Üçüncil-

Müftü efendi, bu kombyonun b~kam ol- na gıttııer. _ Iüğü ıae Yunan stefoneld.s 1U5 lle kazandı. 
duğuna göre, Azanın suUstlmallne man1 ol- Garib Te pyanı teessöf bir h!cft.!e: Sta - A\ef İbrahim 12.76 De altıncı oldu. 

dın .ısat tara.fma müabaka.lara ifth'alc eden 
malı, olamazsa reisllkten ~kflmelf idi. atleUerin 'ba.yraklan dlkllmlşU. 10.000 metre ,ko1n ümidin hlIAfına Yu -

Maamafih, m'!Slekdaşım bay mett.ubcunun Türk hayratının ay yıldızı direğe bakar nanlı Klryakidls in mağlflblyetile bitti. ~Q-
yarını asır sonra vaki olan hfı.llsane şabade- bir .şekilde ters olarak çekilmişti. Bunu an- sabatayı ~n sona kadar en ilerde go -
tı üzerine ve •Olfilerl hayrlle yaded1niz. em- ıattık. Maattessüf bayrak a.Jqama tadar de- türen Rumen atleti büyüt fıırtla yanşı ka-
rine itaatle müftü merhumun suilsUmale Iş- ğlştlrllmedi. zandı. Artın ve Hüseyin gidiş tempolarını 
t.1.rak etmemi§ olduğunu tabu! ederhn. Bu - lmkalar llaşbyor: her zamanki gibi !yar ettlklerlnden başta 
kabul onu &faslld mahruma olmaktan kur- 100 metre, gülle ve yüksek auama hep gldenlerl taklb edemediler. 
taramaz ise de Allah rahmet eylesin! birden yapılacak. Netice: Romanyalı Krlstıan birinci 32.15,1 

18 EyUU pazar 

14, - Maraton yar11ının ba.şlamuı 
15,15 - 11 metre manialı (seçme). 
15,20 - Sırıkla yük.set atlama. 
15,25 - Yunan dl!ki. 
15,40 - 400 metre (seçme>. 
16,05 - 1500 metre. 
16,20 - Üç adını atlama. 
16,30 - 110 manialı (final>. 
111,4.0 - Clrld atma. 
111,45 - 400 metre (final). 
17,45 - a:olOO bayrak yan§l. 

• 

iş Bankası kupası mosabak&SI, 
1 - Müsabaka 18/Eylfil/1938 pazar ~ 

icra tdllecektlr. _ _,, 
2 - Yarli Moda koJUDda, Depar ,,,_. 

dıra.sından saat 9 da ba.şlıyacaktır. rlfl; 
3 - Yarışa her clna kotra iştirak ed~~ 
4 - İ.ştlralt etmek ı.steyen kotra ~ 

17/EYlfil eünü ölleye kadar Denls 1'l 
kayıd olunmalan rica olunur. 

Sporcuları davet 
Beyoğlu Halkevinden: Mevsim doJ.a~ 

tatil edllmlş olan kapalı salon spor ralli et" 
tlne 1 Blrincltc,,rlnden itibaren başlan• fO • 
tır. Faaliyete !§tırak etmek isteyen Wor ,- • 
be..'!llze kayıdll kız ve erkek üyelerin; Sf' 
ıonumuzda çalışmak isteyen klüp v ~ 
şekkiıllerin 20 jEylfıl tarihine kadar S 
müracaatlarını rica ederiz. 



14 Eyldl 

~--------------~------~ ALMAN 1 
WESTFAL YA KOKU 

Kaloriferler ve diğer teshin vasıtaları için 
en mükemmel ve elverişli koktur. ______ , .... ,------

ALMAN 
- BRiKET KÖMÜRÜ 

H b d bınetsizce yanan çok temiz ye er ıo a a za .. .. d .. 
Yüksek Hararetli Komur ur. 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata 6 ne1 Vakıf Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

" Radyo ahnacak 
M . ilayeti Köy Bürosu şef~iğinden: 
anısa v kiz k.. ı . ki.mU 
. 3 ili 35 kilometre mesafelerde bulunan se oy çın a -

n 1 - Manısay~ d alınacak ve akimlatörler bin saatlik olacak. 
torle çalışır sekiz ra yo · 1 akt 

lıı-b lı zun orta kısa dalga tesısatlı o ac ır. 2 - Altı cuu a , u • • 

3 
A t tesisatı radyoyu satana aid olacaktır. 

4 
= M~t::ıınid radyoları ..mahallerinde kurup çalıştırdıktan sonra bedelini 

kH santlıtuıdan alacaktır. 
y d 1 mu··bayaanın kararlaşlığı günden itib:;ı.ren azami bir ay ı:arfın-5 _ Ra yo ar · 

d t slim olunacaktır. . k 
· a e klif d kleri radyoları perakende satış fiatmdan ne nısbette is on-

6 - Te e ece . ·· .. ildi 1 i 
to ile vereceklerini talihlerin eylfilün 15 incı gu?u ~ş!~a ka~ard b lrm~ el~ 

· ı · · h vi kataloğunu Manısa vılcayetme gon erme erı a
ve radyoların resıın erını a 

zıı;dır. Teklif ederekleri :fiatların yüzd~ yedi ~uçuğu nisbetinde teminat gös-
k!rmiyen talihlerin teklifi kabul edilmıyecektır. c620h 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Keşif bedeli 2701 lira 57 kuruş olan Fişekhane - Silahatarağa yolunun tamiri 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evr akile şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika<lan başka en ıı.z 
bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet ve 938 yılına ai:X Ticaret Odası vesikalarile 202 lira 62 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 19/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Dai-
mi Encüınend bulunmalıdırlar. (İ.) (6080) 

~ 

Hususi idareden aylık alan emekli öğret.men ve memurlarla öksüzlerin 933 yılı 
ikinci üçer aylıkları 13/9/938 gününden itibaren verileceğinden aylık sahihleri
nin aylık cüzdanları ile Ziraat Bankası na müracaatları. eh c637h 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi 
Mi kdarı Tasmlanan İlk teminatı 

tutarı 

Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Tarihi Günü Saati 

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

Galata Balıkpazar

daki kargir Mh. kulü-

248 95 

240 07 

60 00 

Lira Kr. 

19 00 15/9/938 Perşembe 14 

18 00 1 14,30 

05 00 • 15 de 

besinin satışı. .. .1 ·· tl rind ı k 
1 

_ Yukarıda yazılı inşaat ve satışın gosterı en gun ve saa e e pazarı -

ları yapılacaktır. . d d Görülebilir 
2 F i tnameleri komısyon a ır. . 

- enn ş~ .. ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesika-
S - !steklilerın gunE ki İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c6279> 

larile birlikte Galata s 

lstanbul 
Mikdarı 

Kilo 

Jandarma Satınalma komisyonundan: 
. . Tahmin bedeli İlk teminatı 

Cınsı L. K. L. K. 

23940 00 1795 50 
8400 Yün çorap ipliği . 

· b d li, ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 kilo 
1 - Cinsi mikdan tahmin e e . 

' ' edik daki Jandarma satın alına komısyonunca 
~;n · ı·ğ· t tanbul G paşa "... çorap ıp ı ı s .. f ksiltmesile satın alınacaktır. 
16/Eylıll/938 cuma günü saat 11 de kapalı zar e . .. .. . . 

her gün adı geçen komısyonda gorulebılır 
2 - Nümune, evsaf ve şartname 

veya bedelsiz aldırılabilir. . n • 

· 2490 sayılı kanunun tarıfatına gore tanzım 
3 - İsteklilerin şartnamesıne ve k ·ıt günü saat 10 a kadar makbuz kar -

edecekleri kapalı zarf mektubları~ e sı me c5948> 
§ılığı olarak komisyona vermelerı. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : . . 
. . .. bak ile bir kaç spiker alınacaktır. Taliblerm behe-

Ankar~ Radyosu .ıç~. m~a ım:lan ve en az yabancı bir dil, cFransızca, İngi
nıehal yuksek tahsıl gormuş 0 . t t Telaffuzları düzgün ve sesleri mik
llzce veya Almanca> b~elerı me~ .1ur. k ücret tallbler.in ehliyet ve mu
rofona müsaid olmak ta ıa.zımdır. erı ece 
vaffakiyeti derecesine göre tesbit edilecektir. p T T U ---~ M'. _ 

arihinc kadar Ankarada • • • mww. u 
Talib olanların 20 Eylfil 938 t 

6204 düxlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. • • . 

a a ta 
• 

Sonbahar geldi,~~~~~~~~~~~~~~~~~·• 
VE KIŞ YAKLAŞIYOR 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 
şimdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden ucuz ve teminatlı 
ala bilirsin tz. 

Şu cetvelden bir fikir edinebilir-
siniz: 
ERKEKLERE: Liradan itibaren 

Pardesüler: Kumaştan 10 1/2 , 
Trençkotlar: Muhtelit 11 • 
Trençkotlar: Empet'· 14 1/2 > 

meabilize 
Pardestller: Gabardin 18 • 
empermeabilize 
Muşambalar: Her renkte 11 1/2 > 

KADINLARA: 

Gayet zengin çeşid ve 
son MODEL 

Muşambalar 
Muşambalar: İpekli dOz 
Mantolttr: Yünltl 
PurdesUler: Gabardin 

13 • 
18 • 
101/2 • 
16 • 

ÇOCUKLARA: 

Muşambalar: Her renkte 6 112 • 
PardesUler: Gabardin 9 • 
Trençkotlar: Her renkte 7 > 

ERKEKLERE EN İYİ 
Yer 1i ve İngiliz kumaşlarından ilti 
prova ile ısmarlama PALTO, 

PARDESÜ ve KOSTüMLERİ 
yapılır. 

İstanbul için TAKSİTLE dahi mu
amele vardır. Taşradan gelecek ıi
pariş mektublarına 6 kuruşluk posta 
pulu konulmalıd'ır. 

Galata Karak-Oy, 
EKSELSYOR 

• Mağazasında satılmaktadır. 

Emsali arasında en g1lze1 ve p.k 
Mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlarının zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ev ucuz füıtlarla bulursunuz. 

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

f ' Son Posta 
Yevmı, Biyul, Havadis Te Balk ıazete& 

Yerebataıı. Çatalçqme aokalr,, il 
ISTANBUL 

Gazetem.izde çıcau yazı ve 
resimlerin bütüıı hakları 
u.ıahfw; ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK!YE 1400 760 ~ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deiiştirmek 25 kuru§tur. 

-···--

1 
Ay 
Kr. 

160 
27\J 
30) 

Gelen evralı 6eri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için uıektublara 10 kunişluk 
Pul ilAvesi ltzımdır. , ................................................. ~ 

I Posta kutusıı : 741 1stanbw .. 
1 1 

Telgraf : Son Posta 
• Telefon : 20203 ! . . "'•··································-··--·...---' 

........................................ -................... . 
' ..... 

Son Posta Matbaası 
-·······-·· .... -···· ... ······· 

Nqriyat Müdüıil: Selim Ragıp .ı,.... 

S. Ragıp MEÇ. 
&AB.tPLEBIJ A. Ekrem UŞAKLIGIL 

KUVVET ŞURUBU 
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Kansuiık, kemik haatahklan, dimağ yorgunlu 1c:ları ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocuk· 
lannıza Vitalin kuvvet ıorubu vermekle onları sağlam, gür

büz ve nq' eli yeti,tirir.tiııiz. 

v TAL • 
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• 
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Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiy orlann 
hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

INGtLlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
I - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi için 

gartnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda font boru 
ve listesinde müfredatı yazılı husUBi aksamı kapalı zarf usuliyle satın alma~ 
caktır. 

il - Muhammen bedeli sif Haydarpa,şa 25000 lira ve muvakkat teminatı 1871 
liradır. 

Ill - Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de Kaba• 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün Levazım ve Mübayaat Şubesiyle 

Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksilt.meye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 7 gün evv ... 
tine kadar fiatsız fenni teklif mektub ve kataloğlarını İnhisarlar Umum Müdürı. 
lüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesilta 
almaları lazımdır. Bu vesikayı haız olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci maddede yazılı Tul 
Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye l§tirak vesikası ve % 7,5 güvenme paraSJ 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarux 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Ba14· 
karılığına makbuz mukabilinde venlmesi lazımdır. c601h ı 

~ 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat 'Eksiltmeniıl 

Yazlık jelatin 
Kışlık jelatin 

200 kilo 
200 > 

Beheri Tutarı 

L.K.S. L. K. 

-.78,54 314.16 

teminatı ~ekli saatl 
L. K. 

23.57 Açık eksiltme 11 

40 lık çivi 2000 > -.15,05 301.- 22.57 Pazarlık 11,30 

I - Şartnameleri ve nümunesi rnuci hince satın alınacak 400 kilo jelAtin açık 

eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2/IX/938 t::ırihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ve pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Ill - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazıh 

saatlerde Kaba taşta Levazım ve mü baya at şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

fV - Şartnameler parasız olarak hergün SÖZÜ geçen §Ubeden alınabilece~i gi• 

bi jelatin nüınunelri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenmı 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6247t. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL N i ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir il.Açtır. 

Antalya Nafıa Mtldürlüğünden: 
Eksiltme işinde talibi zuhur etıniyen Elmalı hükfunet konağı üçüncü kısım 

inşaatı bu defa pazarlığa çıkarılmıştır. 
•Keşif bedeli 22651 lira 23 kw·uşluk kısmın inşaatı. 
Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi. 
b - Mukavele projesi. 
c - Bayındırlık işleri şartnamesi. 

d - Hususi fenni şartnameler. 
e - Keşif cedveli . 
g - Proje. 
İstekliler bu evrakı 5 lira mukabilinde Antalya nafıa dairesinden aldırabifu,. 

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

lu komisyonda yapılacaktır. TaUblerio ihaleden sekiz gün evvel müracaatll 
Antalya Naha Müdürlüiünden ehliyet vesikası almalan llzımdır. c8ll~ı 
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KAN, KUVVET ve iŞTiHA ŞURUBU 
Sayın doktorlarımız tarafından takdiı•le milyonlarca vatandaıa tavsiye edilen emıalıiz Kan, Kuv

vet, l§tiha ıurubudur. Bir tiıe ıizlere hayabn bütün zevk ve neı'elerini tattıracak ve yaıadığınız 
müddetçe halıizlik, yeis, iztirap, dütünce, korkaklık, tenbellik göıtermiyecektir. 

FOSFARSOLu, diğer bütün kuvvet ilaçlarmdan ayıran baılıca hassa; devamlı bir ıurelte kan, 
kuvvet, ittiha temin etmesi ve i~ defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini gösterme
sidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir ıurette hayatın esaımı teıkil eden kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena dütünceleri', yorgun
luğu giderir, mide ve barsak tenbelliğinden doğan inkıbazlan ıeçirir, vücuda daima gençlik ve 
dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevıekliii ve ademi iktidarda büyil.k faydalar temin eder. 
Velhasıl insa;n makineıine lizım olan bütün kuvvetleri vererek tam manaıiyle hayatin zevk ve neı'e
lerini tattmr. FOSFARSOL; Güneı gibidir. Girdiği yere ııhhat, ıaadet ve neı'e ıaçar. Her Eczanede 
bulunur. 

Kız 
Erkek H 

' 

BAŞ v• Oİ~ AGRILARI GRİP 
• 

VE NEZLEYi 

DERHAL GEÇİ~İfl.. 
~ 'f 

Yatıh 
Yatısız 

Ana, ilk, orta, lise sınıtlarile fen ve edebiyat koJlanm havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobtlslerile naklolunur. Kayıd için herg1ln aaat 10 dan ı 7 ye kadar müracaat kabul 

olunur. isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20ö30 

NİŞANT AŞINDA ( Eıki F eyziye) 

Yatlll IŞIK LiSESi Yatısız 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Resmi liselere muadeleti tasdik edtlmiştir. Ana, İlk, Orta ve Li&e kısım
larile Fen ve Edebiyat kollar~ vardır. Lisan tedrisatına husust ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mekteb 
asri bir şekle ifrağ edilmi§tir. Kız ve Erkek talebe için ayrı daire! ~r vardır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 
kadar müracaat edilebilir. Fazla malumat için tarifname isteyiniz. Tel. 44039 

RADYOLiN 
Diılerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve ıapsağlam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının harika• 
farından biridir, denilebilir. Ko
kuıu güzel, lezzeti hoı, mik· 
roblara karp tuiri yüzde 

yüzdür. 

Eylw 14 

Kullananlar dişlerini eiı ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

labab, ille ve ak,•m ber remektea sonra 
dltlerlnlzl lırçaıa11nız. 

Hayret! 
Bu nefis sabun o 

kadar idarelidir 
Sıhhf sabunların en methuru olan 
CADUM aabununu kullan~nlar, aynı 
zamanda en ekonomik bir sabun 
olduı)unu aöyliyeceklerdir. Cildi mü• · 
kemmelen temizler, yumutatır ve 
canlandırır. L&tlf kokusu, fazla köpU· 
t::ıU son parçasına kadar devem eder. 
Milyonlarca kadının istifade ettiOi 
••hhat ve taravet keynaQıdır . 


