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Hitler • ·· mberlayn miilikatı sona erdi 
f ng__iliz Başvekili bugünLondraga dönüyor, Nazırlar Meclisinde 
izahat verecek ve geni bir g__örüşme için tarih tesbit edilecek 

Mülikat uzun sürdü, Süd~.t .!11~se!esi SOOETLER iL JiHAK-
ve diğer meseleler de goruşuldu, 

gece bir tebliğ neşredildi KARARI VERDiLER 
İngiliz parlamentosu fevkalade toplantıya ~ağmlıyor Çeklerin seferberlik ilin 

e tikleri söyleniyor 
(Egerde) Alman 
konsoloshanesi 

İngilterede İmparatorluğun müdafaa 
komitesi toplandı, Kral Hali/aksı ve 

Milli Mü da/ aa Nazırını kabul etti 
Dün Fransız Cumhur;eisi de Başvekil Daladye, ayan ve meb'usan reiılerile bombardıman edı.ldı' 
ayrı ayrı görüşmeler yaptı, Macar ekalliyetleri de Çemberlayn'e müracaat ettiler 

Berlin 15 (Husu • -.;.,._-----~------------------~ 
si) -- Bu sabah saat 
8,30 da üç rootörJl 
bir tayyare ile Lon
dradan hareket eden 

İngiliz başvekili Çeın 
bcrlayn, saat 12,35 
te Münih tayyare 
meydanına ınmiştir. 

ingilterenin Berlin 
sefiri Sir Nevil Hen• 
derson, Alınan hari • 
ciye nazırı Fon Rib

bentrop, Almanyanın 
Londra sefiri Fon 
Dirksen, Münihteki 
İngiliz başkonsolo • 

su ve Alman harici • 
ye nezareti yüksek 
erkanı, İngiliz baş .. 
vekilini karşılamış .. 
!ardır. 

Münihten hareket 
B. Çemberlayn ve 

istikbal heyeti, tay • [ Soıa Post• rePamı ı.,..fından koınpou edilmiıtir. l 
Yare meydanından Berhtesgaden'de Hitler - ÇembeTlayn müldkatt. 
~oğru Münih. ~ren . . on lngi-ı lunuyordu. İstasyona giden yollar~ top-ı kilini büyük tezahüratla alkışlamıştır. 
ı~tasyonuna gıtmışlerdi~. rs:~y 'i bu- lanmış olan binlerce hallt, İngiliz başve- (Devamı 11 inci sayfa.da) 
liz ve Alman bayraklarıle suslennı ş ................................................ . . ·········································· ........ Tii;k ... - İtalyan ticaret Berhtesgaden'de 
anlaşması müzakereleri neşredilen tebliğ 

ı h kk da Türk heyeti Berlin 15 (A.A.) - D. N. B. a -
Dün ba lı an müzakere er a ın . jansı Çemberlayn Hitler mülAkatı 

ş Y • "'tunun gazetemıze beyanatı hakkında, Berhtesgadenden a1dı<\ı 
reisi Menemencıog ~ aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

(DevamL 11 inci sayfada) 

Hitler -Çemberlayn 
mülakatı büyük 

akisler uyandırdı 

/ syan devam ediyor, 
yeniden ölenler ıuar 

Çek zırhlı otomobilleri 
Südetlerin evlerine 

ateş ediyorlar 

Çek - Macar hududu kapatıldı 
Prag 15 (Hususi) - İngiliz ba§vek11i 

Çemberlayn daha Münih yolunda iken, 
Südet partisi şefi Henlayn bir beyanna
me neşrederek Südet ınıntakalarınm Al
manyaya ilhakını istemiştir. 

Henlaynin bu beyannamesi, bü ttln Al
man radyo istasyonları tarafından neş- 1-' ~~~~~--~~ 
redilmi§tir. 

Beyanname Sildet şeflerinden meb'ııs Kund 
Beyannamede ezcü~e ı5yle deniyor: kesini kat'i surette yüzünden sıyırıp at· 
cAsh'da toplanan Sudet Alınanlarının tığını müşahede etmişlerdir. İnsan! me • 

!iefleri bütün dünya müvacehesinda ve scleler bahancsile katiller irtiklb edil 
mes'uliyetlerini tam.amile müdrik ola - mekte, yağmacılık yapılmaktadır. Süde; 
rak Çek demokrasisinin mürailik mas - (Devamı. 3 ncü sayfada) 

Yağmurlar İstanbul ve Kocaelide tahribat yaptı 

Üç ev yıkıldı, bir ölü, 
bir de yaralı var 

Şiddetli yağmurlardan dün lstanbulun muhtelif yerlerini 
sular istila etti, münakale bir müddet durdu 

Bütün dünya matbuah 
Çemberlaynin hareketini 

1takdirle kar.şılayor 
Londra 15 {Husust) - Başvekil Çcm -

berlaynin, dünya sulhunu korumak üzere 
----. - . yapmış olduğu yüksek jest, düpyanın Dünkü yağmurlarda İstanbul sokaklarından birinin hali 

11 
l tkima halinde her tarafında: derin akislel'."-uyandırm1ş- Evvelki gece başlıyan yağmurlar dün yerlerinde bir çok hasarata sebeb olınuş-

Tii.rk ve İtalyan mura .'~ ıas arı_~ 
1 

· İtalyan heyeti ile ilk iç- tır. akşama kadar sürekli ve sağnak halin - tur. 
Türk _ İtalyan ticaret anlaşması. ır:~-1 c:ehrım z(eDge en ll inci ıayjada) (Devamı U inci ıayfa.da) tle devam et.mi~ ve teb.ri.m.Wlı muhtelit (Deııaaa lD scı& ıayfacla) 

ta · · üzere evvelkı gı l evaım 



2 Sayfa 

Hergün 
-···-- I 

Dramın en 
Meraklı perdesi 
- Yazan: Muldtffa..,.,.. 

Ç ekoslovakya buhranı en yük
sek haddine evvelki gün vfü:ıl 

oldu; yani, Südetlerin isyan hareketleri· 
Din ikinci günü. O günkü müsademeler, 
bir gün evvelkilere nisbetle daha büyük 
bir cesamet alınıştı. Çekoslovak hükll
metinin aldığı mukabil tedbirler, örfi 
idare ilanı gibi hadiseler vaziyete son 
vahamet derecesini verdi. Gözlerimiz-jn 
önünde oynanan oyunun iç tarafında, 
kulislerde ne cereyan ediyordu? Bunu 
bilmiyoruz. Fakat, oyunun fazla devam 
etmesi, araya bir takım hesaba dahil ol
mıyan hadiselerin karışmış bulunması 

gibi bir takım sebebler, belki de vaziyeti 
lüzumundan fazla vahim bir şekle sok
muş olacaklar ki birdenbire perdenin 
düştüğünü ve- ayni zamanda karşımızda 
yeni bir perdenin açıldığını gördük: İn
giliz başvekili Bay Chamber lain, müsta
cel bir telgrafla Bay Hitlere müracaat 
ediyor ve ondan müstacel bir randevu is
tiyor. Bay Hitler derhal randevu veriyor. 
Şu satırları yazdığımız sırada iki devlet 
adamının haşhaşa verip görüşmekte ol
maları liznn geliyordu. 

* Çekoslovakya etrafında oynanan dra
mın lüzumundan fazla devam ettiği mu
hakkaktır. Enternasyonal mahiyeti haiz 
bu gibi mühim meselelerin halledilmesi 
için de muayyen bir inkişaf ve tekandl 
devresi geçmesi tabii idi. Bu devrenin 
inkişafı esnasında hazan ilk bakışta he~ 
saba giremiyen hadiseler zuhur eder. Bu 
hadiseler de zaten birbirlerine şiıbhe ve 
emniyetsizlikle bakan iki muarız cebheyi 
birbirlerile çarpıştıracak gerginlikle!"e 
kadar gidebilir. Halbuki her .ıki taraf ta 
bunu istemiyor; binaenaleyh, buhran 
son haddine gelince, artık oyunu ve şa
kayı bırakmak, işi halletmek, sinirleri 
yatıştırmak icab eder. İşte, bugünkü dün
yada sulhün muhafazasını kendi siyac::e
tinin temeli olarak tanıyan Bay Cham
berlain, vaziyette bu derece kuvvetli bir 
gerginlik görmüş olacaktır ki gayet seri 
bir karar verdi ve Hitlerle \arşı karşıya 
gelip konuşmak istedi. 

İngiliz başvekfünin dünya sulhünü 
muhafaza etmek siyasetini takib ettiği 

malfundur. Ayni zamanda, onun hadise
lere ne kadar realist bir gözle baktığı da 
kimsece meçhul değildir. Bu realizm, o
nu en çapraşık meselelerde en vazıh su

SON POS'l'A 

Resim il Makale ı = Tatlı dil .. = 

İnsana ilk devirlerin mağara hayatını yaşatmak istiyor· Sert muamele yapan sert muamele görür. Yumuşak hare-
sak meşhur Alınan hlk.iıni Nietzsche'in tavsiyesine uyarak: ketin davet edeceği mukabele de yumu§aklıktır. Eskiden 

. - Sert davran, nasihatını dinli ye bilirsin, fakat karşında- kalma bir a:aıar sözü~de: . v. 

kıne mağara hayan yaşattığın takdird b" .. k d. . - Tatlı dıl yılanı bıle delıgmden çıkarır, denillrıdJ. Bu 
e ıt gun en ımn de .. d b.. "k b ' h k.k 

ayni hayatı sürmeye mahkllm olacağını unutma• soz e ~yu 1r .a ı at gizlidir. ~şındakini anla, ona göre 

~e':J :1r şapka ("·-····· ............................................. , Amerikanın 

s:a~i : il ! Hergon bir ftkra . . En sevimli 
şap a i Tabii görünmek için Gene kızı . 

Daha neler göreceğiz demeyiniz. İşte, 

şapkasının üzerine bir güne~ saati otur-. . 
tan bayan, boynuna bir kürk atmayı da 
ihmal etmemiş .. ne denir: Kapris! .. 

i Fakir bir ressam biT tefeciden bor~ 
para almt§tı. Aylardanberi tefeciye 
verdiği faizin haddi hesabı yoktu. 
Bir gün gene tefeci faiz almak için 
Tessamın atölyesine gelmişti. Bu. ara- ' 
da resimlere de baktı: 

- Benim de bir resmimi 11apar 
mısın? 

Dedi. 
Ressam: 
- Hayhay, diye ceııab verdi. Ya

parım. lstersen şimdi başlıyayım. 
Şöyle karşımda dur. 

Tejeci kendine poz veTdi 
..- Nasıl, iyi mi? 

- iyi! 
- Ellerimi ceblerime koysam, Cla-

ha tabii görünii:rii.m değil mi? 
Ressam güldü.: 

- Tabii görünmek istiyorsan, elle
rini kendi ceblerine değil, benim ceb
lerime koymalısın! 

\ ........................................................... :! 

Eylfıl 16 

Sözün Kısası 

Korkulu bir rüya 

I!. Talu 
11.-n a~ırdır inşallah! Dün gece acayip 
1111 bir rüya gördüm. Bir rüya kf, te• 

siri altında hala vakit vakit ürpermekte• 
yim. 
Akşamdan hamur işi, ağır tatlı, !azli 

kavun karpuz da yemedim. Mide dolgun• 
luğu desem değil. Sıcaktan bunaldım da, 
ter sıkıntısı ile kabus geçirdim desen:>ı 
o da değil. Ağlebi ihtimal, son haftalaı·].J] 
siyasi hadiseleri, bunların doğurduğlt 
harb korkusu sinirleri.mi bozmuş olacak .. 

Her ne ise! Şimdi artık sebebini araş& 
tırmağa mahal yok. Ben size rüyamı tarif 
edeyim de, siz artık nasıl isterseniz, öyle 
tabir edersiniz: • 

Orta yerde, kızgın alevler fışkıran kos• 
koca, mehip, korkunç bir volkan. Ben bll 
volkanın ağzına yakın bir noktada duru• 
yorum. Oraya nasıl gelmişim? Meçbulf 
Rüya bu, elbette biraz acayip olacak. 

İşte ben orada öylece durup duruyor • 
ken, göbeğine kadar aksakallı, başı açıliı, 
sırtında Mısır fellfilılarının giydiklerf. 
cinsten bir cellabe, ayaklarında yükse~ 
nalınlar, bir adam ... o da tıpkı volkan gi"' 
bi ateş püskürüyor. Huzurunda korkU"i 
dan donakaldığım bu pir, - orada benden 
başka kimse bulunµıadığı cihetle - heı1 
halde beni muhatab edinerek ~ sözleri 
söyledi: 

- Ey gafil! Hala aklını başına topla • 
madın. Hala insanları hakiki saadete U" 
!aştıracak yolu keşfedemedin. · Gözleriıl 
açık, fakat uykudasın. Kulakların işiti "' 
yor, velakin işittiklerini anlamaktan A • 
cizsin. Ben sana insanlar arasında kar 
deşlikten, barış görüşten, hoş geçinme· 
den dem vururken, sen hala csüb tcnı 

ceb ten bahsediyorsun. Güttüğün gayeı 
yer yüzünde şfuiş ve kıtaldir; tuttuğun 
yol bir kan ummanına, matem ve hüs " 
rana ulaştıran yoldur. 

Smı! İnkar vadisine sapma!. Mızrak çil" 
vala sığar, fakat mızrağın cem'i 013.li 
cmezarik::. çuvala sığmaz. Ortalığı !e~ada 
veren bir chain-lain, in peşine düşüp teı 
sulh perisinin, nazan ve biraman, bin ~ 
diği arabaya: c.Çek!.> deme. Gazub na " 
zarlarını terkedip, ona •Uslu bak>. 

Ve şayed benim bu dediklerimi im'arl 
ile dinlemez, onlara kulak asmazsan, 
ileride dökülecek kanların bütün vebali 
boynuna olsun!. 

Dedi.. ve uyandım. Döktüğüm tı>rdenı 
yastığım sırsıklam, geçirdiğim buhratı 

rette vaziyet ·almaya sevketmiş ve ken- ================ 
disinin en karışık davalarda P.n cesur ka- hastalıklardan olmadığı için seyrini ya-
rarlan almakta tereddüd etmediği görül- pıp iyiliğe vasıl olacaktır. Bu mesele had 
nıüştür. Bu defa da öyle oldu; buhra- şeklini almaya başladığı zamandanberi 
nın, uzaktan yapılan tesirlerle izale edi- biz bu kanaati izhar ettik ve zannedersek 
lemiyeceğinl görünce, derhal .1tarannı aldanmıyoruz. 

Norma Şirer 
Katibesinin ismile 
Hastaneye girdi 

Bu genç kız, Amerikalı mütehassıslar esnasında çektiğim sıkıntıdan yorganıJJl 
t· ~afından Amerikanın en sevimli kızı o- altüst olmuştu. • 
l~ak seçilmif ve ilb olunmuştur. Tarlfe E. Talu 

verdi ve oyunu kısa kesmek için Bay Hit
lerden randevu istedi. 

* Şimdi, Südet davası ve bizzat Çekos-
lovakya meselesi, iki mühim dünya şah
siyetinin karşı karşıya gelip yapacaklan 
konuşmanın neticesine bağlıdır. HPr iki 
tara! ta sulh istiyor; her iki taraf ta dün
yayı bir harbe sürükleme mes'uliyetini 
Üzerlerine alamıyacak derecede mühim 
vazifeler deruhte etmiş insanlardır. Or
tada mevcud olan dava da halledilme"? bir 
dava değildir; bahis, milletlerin tabii 
haklarını vermek ve vermemek mes('lt~
sidir. Bu hakları ne istemek kabahattır 

' ne de vermemeği iddia etmek mümkün-
dür. Çekoslovakyanın yakın zamana ka
dar devam etmiş olan vaziyeti, Avrupa
nın yanlış bir kuruluşunun neticesi idi: 
hepsi de Bağdaddan geri dönmüş olan 
bütün yanlış hesablar gibi bu hesab da 
geri döndüğü zaman, Çekoslovakyadaki 
milliyetler meselesini halletmek zaruri 
idi Araya mükteseb haklar, muahedeler, 
siyasi statükoların hukuki münakasaları '> 

ve Fransa siyasetinin Avrupa işlerini an
la~ tarzı gibi bir takım amiller karıştı
ğı için münakaşanın uzaması tabii ve 
halli bir gün gelip tahakkuk edecek bir 
meselenin olgunlaşması zaruri idi. İşte, 
bugüne kadar cereyan eden bütün mü
nakaşalar, gürültüler hep gayri tabii bir 
Avrupa müvazenesinin tabii şeklini al
ması için doğurduğu şeylerdir. 

Tarihin her meselesi, halledilmek içjn 
bir tekamül devri geçirir; tarihin her 
hastalığı mutlaka kendisine mahsus bir 
seyir takib eder. Bu seyir hazan felaket
lere kadar gidebilir; fakat, bugün tedavi 
çareleri aranılan tarih hastalığı bu nevi 

İngiliz başvekili ile Almanya Führeri 

karşı karşıya geldikleri zaman birbirle
rinden harb kararile ayrılamazlar. Sulh, 
anlaşma, Südet meselelerinin halli işleri 

bu iki mühim dünya adamının dudalcları 
arasın-dadır. Hitler Henlain'e: 

-Dur! 

Birden bire has

talanarak, katibe

sinin ismile hasta

neye giren Norma 

Şirer, on gün ka· 

dar tedavi edildik

ten sonra, sağlam 

ve neş'eli olarak e

vine dönmüştür. 

Resmimiz, arlisti 

gösteriyor. 

göre genç kızın her zaman gülümsiyen, ............................................. - ............ .-

Bir dolandırıcı yakalandı her zerresinden neş'e akan bir yüzü var
dır. İki sene evvel attan düşmüı, hayva -
nın tekmesini yemiş, aylarca alçıda kal- Unkapanında oturan Osman ile kal'" 
mış olmasına, ve doktorların bütün öm- deşi Mehmed, zabıtaya müracaat ede • 
rünce kambur yaşıyacağını söylemeleri- rek icradaki 130 lira parasını tahsil e ' 
ne rağmen, bir mucize eseri olarak bu den Yenipostane karşısında arzuhald 
badireden irı.zasız kurtulmuş ve sevimli- Hakkının parayı kendilerine verme • 
lik kraliçesi seçilmiştir. Şimdi senede diğini ve dolandırdığını iddia etmişler• 

6000 lira ücretle bir fotoğraf atölyesinde dir. Suçlu Hakkı yakalanmış ve tah 1 
modellik yapmaktadır. kikata başlanmıştır. 

Bir işci merclivenden düştü ~ 

Dediği zaman bütün Südetler derhal 
dururlar. Çekoslovakyayı fedakarlıklara 

sevketmek için de Bay Chaınberlin'in: 

- Çekoslovakya, Alınan ve Südet id-
dialannı şu dereceye kadar tatmin etme

dikçe İngiltere mes'uliyet kabul etmez! 

Tarzında bir söz .söylemesi de Prağın 
derhal yola gelmesini temine kafidir. Va-

ziyet bundan ibaret olunca iki büyük a
dam arasında cereyan eden münakaşa
nın vasıl olacağı netice, hiç olmazsa mu-

vakkat bir anlaşmadan ibaret olacaktır. 
İngiliz başvekili, realist vasfına çok la
yık olduğunu bu defa da isbat etti; sulh 
dostu olduğunu bu defa da gösterdi. Ay
ni zamanda Hitler de sulh dostluğu hak
kındaki sözlerinin boş şeyler olmadığını 
bu defa ~a isbat etmek istiyecektir. 

Gazete satışında yeni rökor 
İngilt$enin en çok satan gazetelerin

den biri ve bel.ki de en büyüğü Daily 
Expresstir. Noterlik vasıtasile yapılan 

tedkiklerde, bu gazetenin, ağustos ayın -
da her gün muntazaman 2,464,170 n{jsha 
sattığı anlaşılmıştır. 1ngilterenin diğer 

büyük gazetelerile yapılan bir mukayese
de Daily Express'in günde Daily Herald 
gazetesinden 450,000 nüsha, Daily Mail 
gazetesinden 950,000 nüsha, News Chro
nicle gazetesinden de 1,175,000 nüsha 
fazla sattığı meydana çıkmıştır. 

Çengelköyde Gazino sokağında o • 
turan Ahmed o civarda bir evi badanS 
yaparken merdivenin kayması netice « 

sinde düşerek ağzından burnundan ya."' 
ralanmış, tedavi altına alınmıştır. 

Bir otobiis bir kadını yaraladı 

Şoför Fuadın idaresindeki Kereste• 
ciler - Eyüb arasında işleyen otobüs "' 
lerden birisi, dün Fener caddesindell 
geçerken Sofya isminde bir kadına çat 
parak başından yaralamıştır. Yaralı 
Balat Musevi hastanesine kaldınlınliı 
suçlu şoför yakalanmıştır . 

Biz vaziyeti böyle görüyoruz. 

1 STER I NAN. 
Şimdi .fuar münasebetile İzmirde bulunan Şehir tiyatrosu 

san'atkArlanndan Vasfi Rıza ile Hazıma burada bulunan bir 
arka~ları tarafından beşer kuruş yollandığını yazmış ve 
bu hareketi bir muziblik addetmiştik, latifeyi yapan zat bu 
kelımeyi yerinde bulmamış, dün bize yolladığı bir mektubda 
itiraz ediyor. Söylediği şudur: 

~sayın gazetenizin 13/9/938 tarihli sayısında (Garib b;r 
muziblik) serlevhasiyle çıkan yazıyı okudum. Sırf arkadaş
lık hissile yapılan böyle insani bir harekete (muziblik) baş
lığının giydirilmesine hem hayret ettim, hem üzüldum. 

Ömürlerini, geceli gündüzlü, bizlere hoş vakit geçirtmekle 
törpüleyen ve kısa istirahat devrelerini bile zuhurat va?.if e
lere feda eden çok sevdiğim iki kardeşimin yorgunluklarım 

iSTER iNAN, 

Muhittin BiTgen 

1 STER 1 NAN M A! 
gidermek çarelerini düşündüm. Birer acı yorgunluk kahve
si de benden olsun dedim. Dedim ama tabii kahveyi bura

dan tepsi ile götüremezdim ve İstanbul rayici üzerinden 
bedelini ~undum. Filhakika bu naçiz hediyemi almak is:.in, 

formalite itibariyle, biraz yorulmuş bulunacaklar. LAkin 
kahveye de olduğundan lezzetli çeşnisi veren (yorgunluk) 
değil midir? .. 

Kendilerine sorun. Acaba candan bildikleri daha kaç ar
kadaşları böyle biı hatırşinaslık nümunesi (!) göstermiştir. 

Cüretimdeki hüsnüniyeti aydınlatt1ğımı tahmin edıyorum. 
Artık ser1evhayı uyarı şekilde değiştirmek icab edip etmi
yeceğinin takdirini size bırakıyorum.> 
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Pazarlıksız satış mecburiyeti 
hakkmdakl kararnamenin esaslan 

Südetler ilflhak karan verdiler 
Romanyada Çeklerin seferberlik ilin 

askeri tedbirler ettikleri söyleniyor 
Bflkre Alıı... ,.n (~ l iMi ..,,,.,,., bet1emektecllrl, ....._ ... 

1 15 {A.A.) - Kabine bu ak- daldb-~= ...O. dbJaJ& IOll metglhları yoktuı Y ........ '5 

pmJd toplantısında verdilf tarar.la, b .. 1_ .. .:.- _. -aa lclnde bir hal f8k1l • 
mllH mildafaa nazırblım, mllU mil • 

1 
~· çal•paklmm ilAD .an.Jrtedfr • Çuppw1er 

Ankara, ıs (Hususi) - Pazarlıksıs B. • yfista)ıslllerln mallarım seyyar dafaaya elzem olan maddelerl ihtiva er. l'atat Çek ~ BealQDla Batış mecburiyeti hakkındaki bnU • surette satmalart, muayyen veya gay· deden clepolan, bu maddelerl ııtolt e • tan Web1erbıl ndıletmltllı Çok lıll- Pnıı 15 (A.A.) - Nepdllen bir teli
nun tatbik suretiııl g6ıterBlOk U.. rlm118l'Yen ~ ııoltak veya mey - en wya imal eden IOIUlyi milew- laruıda lıllkilm ııllnD ..,..ıi aıtm:":t llje ıBN Vı.taıla otııliDde ııUIJa lkılda. 
lertib olunan ve icra ve]dllerl lı8f• • clalılarda karUlaD puar yerlerinde dilk ~ ıs eylQI tarllılnden itibaren u- det ~ ı. - lıq • • rı bıılmıdııtunu Jıaber alm Şeb ..ııım-

Keami •azetede intipr edea kararname muhtelif mad
delerin ne ınıretle satıp anedilec:efiııi •öatermektedir 

tince kabul edilen ıwaıııame blJ&ilnld1 kin ve maJaza1ar harlclnde yapılan ~ kontrol albna ıw 1 öldtlren .., ~ - eoıoın .:;.""ı! m. otalde bir arqbmıa yapmak lale • 
resmi -.......ıe n__.._wır, Bil ka • --knde ııatıflar· Ayni zamanda hem nun lhtlya••·-· :r- •ve ordu. yatlarmı ve aUelerbılıı hava .. ·-· -n.1- mfftir. gcu;o;;~ q~:- ~- h •--ı- ~&&&& derhal ve tamamen •-- , WU& -ranıame hükilmleri ~ ba- topWı Vf!1& )'art toptan ve em de pe- ;;;;" elmek tızere istlhAIAU arıtır- - etmeleri Wıffıllr.o Polla memurlan, diln alqıım 8ld tında mer'iyete ~· rakende satq yapan dükkln ve mala· lptidallçiıı mamd uı veya pyr1 mamul ç.ı.ı. ...... ,,,...... 1 l,JO da olele 8hmekfe iken bir el 

Kararnameye g6re Anltarl. fsıan • zalar peratende satışları için bu ka • ma delerin bir envanterini ıılWı paflanq11 Ozerlııe polllla arlık 
bul ve İzmir ııeJılrlerl belecilY• Jıadıı"'° ramame hültfun)erine tabi tııtulmuıı • yapmağa mezun ltılmıf!ır. Pnı 111 (A.A.) - Çok eJ-~ o-bili mukabele ~ ları içinde "' maddelerin ~ ti- !ardır. Bu tıanmame tatbikatı bakı • resmi bir teblfido, HenlQııe 1rarp. PoU. • eaıetinde puartılmıZ sahi mecbud o • mıııdm toptancı, yarı toptancı, pera • rettlll beyomwııeclen dolQı ı.ab ':: • mecburi ~ 1ıcım1ıa kıı1

1

-• laoalttır: keıldecl.-nar satıcı ve puar yeri sa- y ııaoslav . ledblrlerin .1ı_. .. ıcın allbdn ma "":. meğe m=~ blmı111r ve otele P-' ı _ Keal1mff -plık hayvan et • ucııarmm vuıflamW1 ve t1care1 şube- 6 kamala emir verlldllbd bUdlnııekledlr Iarındaıı Leich , o1aralt Sildet ıııemm-lerı ve ııakatlan, ldlınel haJV8l1' etle • teri Ue eşya ve madde gnıptannm tef· M eb 'us 'arı Ayni emir SOdet parttal dlvmı ~ telde bir -.t. ~,~~vldf etmişlerdir. (). 
rl, plşınemlş her neYI ııuçult ve postu- rOı:lnde tereciclllıl hasıl olduju takclil" ıı luık!nııda da ...ııım,ıı. bul .- ...... ve bir verlCi latel 
malar. de maham belediye encllmeni ticaret G l" 1 ' yon cllha: unmuııtur. Lelcht, otelde 10 Jı1. 

2 -Taze yumurta. süt. ;rofÇrl. ıe- ocıasmm mtıtateasmı e1ma1t ınıreııı· e ıgor,or 1qu •-~ • buluııdulımu ııllfllııdttir. teyajı ve sadeyai. ı.aymak ve peynir • kı!)'fiyell bir karara lıejlıyaealdır. Dl1k BeJcrod U Diler tanllaD Slldel mmtaltalanııela But 22 de ıılWı oaler1 ~ 
ler ve bunJan satan c!iikkA•larda sah· 1ı1n ve ~ satılan her macl • Tiirlı:i e • y (A.A.) - Meb'ııllaıdan ,,. çarrıpn•lar ,,. ı.,aiı luırüet1ıırl - Gı.Jw ' 
lan .ı..- maddeler. deye fiatını gllsteren etiket )wnacalt • ruı Y uııoolaVJ& parlanmltolar a- etmelttedlr. Alman memlıa1arma ,ıın 

3 - Kapalı kaplar içinde satılan her lır. Bu et1lteller maim mahiyetine ve lial !;:" ;:.ı B. ırı.ıu, meb'uuıı mec- ~heDaıı'ela umumi pw ilin edl1mlt "" rafın~ 
15 

(A.A.) - Çete1ıa ajlllll g. 
nevi memba ve maclan sWan. ticari -1 ve ldellere g6re malın veya maileyh ile · Çlrlçl ziyaret ederek mu • lıillün clilkkhlor Jnıpnmlflır. . ~cı_en neşredilen bir teb • 

4 - Yq sebze ve meyvatar, buu • ayni !i&ttalı:i mal gnıptannın ilzerine menlolta !'1:" Yuplavya parll • Öd! Wanı na'tan Şelii~d tasrih edildiline g6re dün alqam 
lan satan d;ikktıı\arda satılan sair koıımU. bunlar herhangi bir bağ ile da Tarlı:! er 

01 111 
bir - yaltuı- _ ıı-fl1ellWl . • vultua p1en lıAdise ........,.... 

maddeler. raptedilmek, a11Jmak, bir sopaya, seh· lllt buı::::.. yapaeatı ziyarete m81eal· Hüldlmet, örll idareyi dl5ri yeni mm- ~ Çek, ilı:ial Alman ve hilvl t1ed 
S - Her nevi bakkaliye maddeleri paya taJa1malt gibi ınıretlerle ltııllam • h teoblt eDlfllr. toltaya daha tepıi1 elmifllr. Jaııclarma henilz teshil eclilmemlıı olan !iti :ı dıı 

ve bakkal dükkin ve mağazalarında sa lacaktır. Esasen üzerinde fiatı yazılm'lŞ B kuvvetleri her ;,erde ntqmı muhafazaya ha olmak iU.ere altı kişi ölaGıillm tıp aneclilen sa1r madd~r. oıarak kapalı ııaır. ~ ~11~ i. ulgar Kralı ve muvaflalt oımuf)aıdır. ııır. Ceoed1erln vuiyellnden. sıw::: · 
6 - Mahrukat maddesı olarak o· çinde satışa arzedilen ıçkiler, tutun pa K w........... nn Welzl otelinin pencerelerinden 

dun, ajaÇ lt6mftril, maden ld!llltlril. ketleri gibi mallar üzerine aynca eU· raliçesi Pa • t dıiı an1aşılmaktadır ataıe 
linyit, antrasit. oömikolt ve brlltetler

0 

lıel ltonmas• mecbud otmıyacalrtır. ns e Buı - verilen lıaberleft Otelde tevltlf ~ Sil 
7 - Her nevi hazır ayaltkabbır'" Jlalırukat maddelerini satan dili<. Pariıı ıs (A.A.) _Bulgar Kralı ve :e h8ldlmel ulterl luızıılıltlar ve tahııl· Georg Lelcht, penceıeıı1n ":, -::1'1'9bıcı dilklthlannela salda sair ~.., ciepolarcla bu mallann fiatlan Kraliçes~ saat 18 de Londradan bura· b~l~· Maah- nmıl ma • ran bir mısanm tlstilne ua'::: ~ 
8 

tıu;.,.. "'1"- . hazt katar bır levhaya yazılarak bu levha dükltln ya ge1ınlşlerdir. Bulgar hültümclarlan ,:; d hiç bir ~ harelr8I bir lslnlıı mltralyllde •tef .wıı!ı 
0 

ı.. 
ka 

~,_,_a .. nevı r. r şalp da vetılanpp- -a deponun miiflerilerce iyi görüle- mütenekkiren seyahat etmelttedlrler yap a ı&mı beJu -1<tedlrler. yan etmlfllr. 

cı uua.- ve m.,..za ann • bilecek bir tarafına asılacaltt - • Aı-salr eşya. • . ır.. ......... .... Çek • ..._ .......... 

9 - Her nevi hazır elbiseler ve ha- .. Y~ecek ve ·~k maddetı:• ·~tan Cenevrede Bertin 15 (A.A.) - D. N. B. ··- ..... -• •al..ılAl<lı* ve~ dukkanlar da aynı zamanda dukkanda Eger'den lltilıbaruıa 1 m Pr .. 15 (A.A.) -Ziraat ,..-m ... satifaiı .atr1ıei M9l huir _... ~--..,,. ~~bt 1fPlldıiı G" " l tomobiller nazaran, zırhlı 0 

• zetesl olan, Veger, 'kat'lnen emin oMD-1 

10 - Her nevi manlfablra - '" & Hdo .. ııııiılllliı .....,... GrU m e er ııobk1arda dolapııalda ve Al· Aunu beyan ett111 bir membac1an -
maddeleri, manifaturacı ~ ııaUm 1ılr ,.._,. ~ lıa te.ı.a C.-... ıs (A.A.) Db ~ ;"" ,_ -· ... AJ. -. - ~ .. • •. ___ .,. utılan sair eşya. ::.:::~ '11 flllrille • ya aaJen n..,o, - ttlllf11!"!'ıe- - ...:;;:;.::.:~Al- - - ..,._. ol.dal!uıiııiı 

11 - Her nevi trumıış1:8" ve ltumqcı barldnde kalan 11~ ıı.:!: nln ...ıı-llled, Lltvınof .., Po1 : m1f .,. bu - - _;: blldlrmelttedlr. mağazalarında satılan saır eşya. Teni· ltoymak mecburi eti balı:ldlr Flat lnır ile a&1llt8lttm - a1ıpm Parlle labet -.... W 111 ı 
terin \:eneli dükkAnlannda diltlbnek ti- ımatın ~ ır.!.. · d gi-: hareket etmlftlr. · - ,..ı... zere bulundurd~ .., teşhir ""1ltle- maddelerden yapılmı;:::::: harf.· Po1 Bcmlnır ela ComııeDe, Sublollıı, A1-a u}au ......,... - .,_ Prag il (A.A.) - Pnc auawl4.t 
rl ltımıaş1ıır ve elbıse matzeıııeol harlı;. terle de beyanı ea1z olacaltlır. ~ ve VeWıı&tonkıı ıı. ,ı;r;lpııllf • ltarı.tıad 111 (A.A.) _ D. lf. B. ajana- her Wrltl plelılalt fllıriDI plılelle .e.ı.ı 

1 Z - Her nevı tuhafiYe eşyası ve tu ____ __.... -• tür. mrı - ,ıı... Qalme1ontya meltte ve Sildet wı..ının lıa """'1ılii 
hafiye mağazalantıela satışa arMdllen • ,..,.,_ ,_ ve ~ satışları için * iBiK den - - uıtlar ela, hallbıl Çek mtlletlııln - 1ıalıal .-
sair eşya ve maddeler. bültOmler de vardır. tlıketler -· ber edllmlttlr. B- .W • ~ ldelnll 

13 - Her nevi liah ft lı:!Umler ve karafıWl1lde yazılı sair vasılalarla Cenevre 111 (A.A:.) - llllletler Cemi- maltWbr -~ yapıl. tun ve ........., harb - ota halıcı dükklnlarında utılan sair eoa- milşterilerln ıttııama vaz'olunan pera- yeti asamblal. yarın ilmi ceı.oını aıo. · 

11 

-tar. 
14 

_ Turistik eşya satan ıuıtlltaı:ı kende flat peşin •hl flah olacaltlır. teclerelt, ııaııblyıınlara lid ıı ncı madde- ...... ...._ ......_ Çek ......,_._ bıtll ..ıııııı 
dültkln ve mağazalannda satıp ene· Takaltle •hflar için a,n fiat tatbik ye ıııuarO olan dnı.tlerln beylnatım Prag ıs (A.A.) _Kabin 
dilen her nevi eşya ve maddeler. edildiil takdirde etiketler vasıtulle be dlnllyecelı:ilr. nm riyaseti altında, mt ı 7 ~ ~ • .. ::.. ~) - Çek .ı- -Karanıam• hüJrilm)eri, dültk'n. ma yan oı-n flatlara yapılacak zam • tlma altdetmiflir B' e ır ıç. tıtını bil op ~ -
laza depo gibi sabit •tııı yerlerlnd• mı'ltdarı veya tabltll fiat maiazada a- lapan1ada tehirleria müzakereden ..; ır mt devam eden dlrmelttedlr. yapıian perakende satışlara tatbik ın1aealt bir 1evlıa ~ vey~ matın .etlke- bombardımanı devam ileııet'ln ri:ra-U:.: =ıar mecllııl &ı... ...... _.,. oıwıacalttır. tine yazıtmalt sunıtlle mÜflerl)enll ıt • • lunmık üzere eratta bu • Pnc ıs (A.A. _ Şu sahflar milıııesııa tutulmuııtıır: tıtaına ımaaeaJtlır. . edi1or toplantı yapmqtır~ ~':: ";h' da ..._, ~ ıı:h=. 

A.. Seyyar satıcılık, ııokak Vf!1& mey- Beledlye_ ldaıelerı pazarlıltaız utış Volanıılya 111 (A.A.) - Bu alıah mt - beyamwııe1erbıl erm dilen ....ı tıeb1llde 1'11ha• 
danlarda durularak veya dolaşılarak bnununa gore mahttm olacak tacir • 5 te __ .., .. 1....., ta lerl Alm iu vazi t halr'=.L. ~ etmlt oldu n1lıııeltledlr lllJle .. 1eriD ıılcillerinl tutaaltlarda ·-- yyare erlya- ye - tedlnkaUa bulun- . yapılan •hflar· · 11 ~ -1fler ve bet lı:iflnln müta ve vulyetln lmlr olduAu ted • - Bu iulı1yenln halb Alman 1ıaı1 

Bir Alman • Fransa Lord Loydun Bokreş ve ::::-.; ı:.:::. yaralaıımaa- ::.ı:~ ~ görilf: =~ -:.-=.-

' 
Balgrad Siyah ti 

redllecek bir teblijin bugünkü h1 ~ aynlmlf bulunmaktachr. ne,nelmllel 

an 8Ş1118SI 1 Agıuılıltla llarlaluı !erden sonra hlllt6metlıı alınıt oı= llllttar çıkınomım - _.., cır 
Porlo IS (A.A.) - Jlarldya ~ ııe1grad 111 (A.A.) - Y.,..ıo..tıslı:i Bagraaıl vaziyeti tarif etmesi mah-1cllr. hpldılı için hlclllt - hıılleılDııııı 

teblll ed!Jar:• )[mir ........ JlllJOr. ınfillr. lllWıh ~ aılaıll 
ilan ~ .... -- ...,_ )la16m oldJılu wçlıUe lıa - il ...... A7Valılt il {111111111> - AJva1ılt lnır • cllr. -- 1ıl1'lt bir - ...... 

• ... baraja mtıteaWlt - bDılDd - ela Bllkiefle lıı,ııtKe ile Boman111 ..... 1ulupı11D 11 .... ,.ı.ı&ınonflnfi ııu,aa Prag 
15 

(A.A.) - ......- • Sah -Almm tıııınıııarmda•lNllalllİll 
lelerini 1ıa1lelmelt - - .... - ıancla tıc:aıl ıııllzabre)eft &lriflleeelttlr. qlnm -1ıllratla 1mt1ıılumf1ır. gecesi Prep 10 hulııll - plmlftlr. -· fıncla Pariate FraDIUI ve Atmm 111urab- ı,..w. ~ 1ıııpla BOltnt zı • mıdlu ııunnn ~ aıılataıı Ba1bvl llu - Sildetlerln 1ıa1ımdaltlan 1ıutarı aııwınilıı maıatereler - .. 111amclarlarl u. - etUldm - bap.m m- - allnll'ırla ..... aımtablardan .... C* ... A1-n ÇelrlMlsı ... tllııılW 
mlplr. ııetpda ııe1ecııt ımraf mlllebamı Lord ptamıııF· llonıılmm - lıa mtılbdlerdlr. Pnc 111 (A.A.) - ~ ajaııııı, 

Bu mtlzakereler ııet!tıealnde hamla • ı.o,.ı ~· llll!l'ud atın1erl ,.ten Ulu o.ı.ı.. -- Batılln ..._ ~ 400 Al- badda bir Alman mabaıııdm ... 
nan ltillf projeli tudllt eclllmek eme Lordml 8n8ılıilJıfekl hafla lçlnıle Bel • m tazim ve - telpatı çeldlmlftlr. man ve Çek demokratı •lmlftir· devlet zabıtumın BaıJa- .~ llı:i hüldlmet.e ~· pcla pimeııl beldenlhnettedir· -· ___ ,........ .. 1 ı.taaroıı prmm ahlbi hu mG1tacl- çok mob'ııllan - .;·..:;;:;: 

"- - • • BaJr&lftİf kırtaıu, gDnUnU e· ilk M H e~ı.?:ba ve çocukları için süt tevzi mahkeme humruu ........ GIOIUlll 
w•rllltla ıhll hayvu ...... uyu usabaka ~ . dair olan haberi nam! ft kat'! açılacak kıılluladı Bundan bafka llrfl ıc1are ilin edil - etınelttedlr. 

Çorlu (Hususi) - ıs Eyl6lde açı • Bayramiç (Hususi) - Bayramiç bu f' • ··- :'4 °~. Varıısdorfclan da saat 9 ~ ...,._ ...... 
laoalt ve dört gün devam edecek olan gün kurt111Uf1111UD yddiinümünli içten ı_!~~~ usus ır tren gelmifllr. Be trenin 14 
Çorlu -yıruun elektrik tesısah da gelen ı:oştom bir sevinç w merasimle Birinciye lklnelye 0.---. vagonu vardı ve 800 millteciyl hAmU ~ 

111 

(A.A.) - 111111ald1 bir .ıı 
dahil olduğu halde bütün hazırlıklan kutluladı. Kasabanın her tarafı bay • 26 L" 16 v-u,._.r b~unu!ordu. Hemen 1*nen biltün bu nah cıırpnı olm Udove NovlnJ, ... lamamlamnıştır. Panayır münasebeUle fllk ve taklarla süslenmişti. Cumhuri • ıra Lira 10 Lira mül~iler milli Çeltoslovalt renlt1erln- 1eal flyle J1lllllOlttldlr 
b r de ehU bayvan sergili açı1acalt ve yet etarunda yapılan geçid resmine es - Üçüncüden yüzüncüye de nışanlarile Soltollarm allmetlerlnl •Arhlt ııa1ınıma uıı-ııı. B1f bir 
sergi h.,..ıtooe bakımı iyi görllleıı tıay· ııaf ve ha1lt mtımeaUteril• okullar da k da 25 r h ver kırmızı karanfU lafıyorlardı. Bu htltGmeti pleblalt yapı1muına llli1Uldil 
van aahiplerlne mükifat veritecelttir· iştirak etti. Atatilrk büstüne belediye a r ıra k hediye mii!tecUer, umumiyetle ltaduı, çocuk ... ec1mıA Dalılll .. lıaıld dil lllla 
Bu 1ıayvanlar sergiye !şlJJnildltri<> tarafmclaD çelenlı: kondu, gece fener a· y-~ Y...-ı 11111 • lhtıYA;'lardan miiıeldreb olup bllt11n • hududlanmm mllclafu ::...,,,. ra 

evvel Çorlu wterıııerl KAzım Bııgln ta- ı.ytarı, Jııışabanın ~yanını dolaprak ..... tafıılıat -.,ıı.. mamWklerhıl beraberlerlnclen getir • - lmdııcllarmı da aıuhafua 

-~-~n~b~M~n~m~u~q~e~m~,~·~~~~~~~~~~~·~n~~!'~~~e~D:~:j:•~b:~:=:·~·~~~;;;;::::;:~~~~M~~~-~·~~~ selerin kendilerile mefgul olmasını metli bir milttefildz.:• tere için 



il 6ayfa 

Çorapların ıslahı için 
mütehassıs· getirilecek 

Çorap fabrikatörleri mütehassıslar gelinceye kadar 
ince kadın çorabı yapmamıya karar verdiler 

Çorapların çürüklüğü işile al~a~.ar o- 1 Sanayi birliğinde ilk toplantısını yapa • 
lan lktısad VekAleti çorap fabnkatorle - caktır. . . 

t F b "k t" 1 Çorap fabrikatörleri Avrupadan ıki · · · tim ağırmış ı a n a or er 
rını ıç aa ç . mütehassıs getirmek kararını vermişler-
dün Sanayi birliğinde tekrar toplanmış - d' 

ır. 

}ardır. Konuşmanın mevzuu gayet geniş Bunlardan birisi çoraplara aid dikjş, 
tutulmuş, bu sebeble içtima uzun sür - boya, ütü ve ambalaj işlerile, diğeri de 
müştür. örgü işlerile alakadar olacaklardır. Bu 

Fabrikatörlerin bir araya gelerek sık mütehassıslar çorap imalatı üzerinde la
sık konuşmaları imkansız olduğundan zım gelen ıslahatı yapacaklardır. 
koton çorap encümeni adile bir heyet Mütehassıslar gelinciye ka~ar fab~ika-
seçmişlerdir. törler ince kadın çor~bı im.alınden şun -

Encümen önümüzdeki pazartesi günü dilik sarfı nazar etmışlerdir. 

Bir adam kavga edenleri Bir adam eski metresini 
ayırırken yaralandı yaralayıp kaçtı 

Dün Galatada Necatibey caddesinde Dün bacağından kanla: ak~ 30 yaş • 
çok garib bir yaralama vak'ası olmuş - larında bir kadın Kadıkoy polıs ~ar~ko
t luna müracaat ederek Mahmud ısmınde 
urNecatibey caddesinde 209 numaralı bir şahıs tarafından bıçakla yaralandı • 

dükkanda oturan Koço isminde birisi, ğını iddia etmiştir. . . . . 
dükkanın biraz ilerisinde iki gencin bir- Yapılan tahkikat netıcesınde Is~asa .. ıs
birleri ile yumruk yumruğa kavga ettik- mini taşıyan bu kadının bundan bır mud
lerini görerek onları ayırmak üzere ye - det evvel Mahmudla metres hayatı yaşa
rinden kalkmış ve yanlarına giderek makta olduğu anlaşılmıştır. 
gençlerden Enverin kolunu tutmak iste- Bir müddet sonra Mahmud kadını ter: 
miştir. Enver tanımadığı bir adamın ken- k~derek ortadan kayb~lmuş ve evvelkı 
disine sarıldığını görerek hemen bıçağı- gun tekrar İspasaya muracaat edere.~. o
nı çekmiş ve Koçonun sol koluna olanca n.~nla ~e~ar beraber y~ş~ak istedıgıni 
ıiddetile saplamıştır. Can acısı ile ler - soylemıştır. fspasa kendısını evvelce t~r
yad eden Koço, Enveri bırakınca kavgacı kettiği için bu talebini kabul etmemış, 
gençlerden her ikisi de kaçmışlardır. Bu Mahmud da bıçağını çekerek onu baca -
mrada vak'a mahalline gelen polisl~r Ko- ğından yaralıyarak kaçmıştır. 

çoyu bir otomobille Beyoğlu hastanesine Yaralı kadın Nümune hastanesinde te
kaldırmışlar, suçluyu aramağa başlnmı~- davi altına alınmış, suçlunun aranması • 
lardır. Yarım saat sonra Enver Tophane na başlanmıştır. 
taraflarında üzerinde bıçağı ile yakalan-
mıştır. Kavga ettiti diğer gencin kim ol
duğunu soran polislere onu: 

- Tanımadığını söylemiştir. Diğer 
gencin, Koçonun yaralanmasından kor -
karak ortadan kaybolduğuna ihtimal ve
rilmektedir. 

Şehir işleri: 

Çiftehavurlar - Caddeboıtanı 
yolu asfalt yapılacak 

Çiftehavuzlar ile Caddebostan aras1n
daki cadde, Nafia Vekineti tarafından 

asfalta çevrilecektir. Nafia müdiirlüğü 

yolun ıartnamesini hazırlamış oldu~un
dan yakında ihalesi yapılacak, inşaata 
başlanacaktır. 

Bostancı • Pendik asfalt yolu 

Bundan 4 sene evvel yarım kalan Bos -
tancı - Pendik asfalt yolunun yeniden 
yapılmasına başlanmıştı. Bu yolun Kar -
tala kadar olan kısmı bitmiştir. Yakın 
zamanda Pendiğe kadar uzanacaktır. 

Ortaköyde bir nhtım yapılacak 
Ortaköy vapur iskelesi ile Ortaköy ca

mii arasındaki rıhtımın inşasına kırk bin 
lira harcanacaktır. Burada bulunan kah
ve, dükkan ve evlerin istimlak muame -

~~--~----~~~~ 

Yolların tamirine deTam ediliyor 
Büyükdere ile Maslak arasındaki as -

falt yolun tamiratı bitmiş ve Bakırköy 
içindeki sokakların tamirine başlanmıştır. 
Bundan sonra Beykozla Paşabahçe ara -
sındaki yol tamir edilecektir. 

Poliste: 

Bir balıkcı sandala binerken 
düşüp yaralandı 

Bebekte Cevdetpaşa caddesinde o -
turan balıkcı Ahmed Halid, dün san -
dala binerken müvazenesini kaybede -
rek sandalın içine düşmüş, tenasül u -
zuvlarından fazla mikdarda kan ak -
maya başlıyan balıkcı, Beyoğlu hasta
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

Bir otomobil 1 l yaşında bir 
çocuğa çarptı. 

Şoför Ahmedin idaresindeki 3903 
numaralı otomobil, Beşiktaş tramvay 
caddesinden geçerken Ortaköyde otu -
rnn t 1 yaşında Celale çarparak vücı.i
dünün muhtelif yerlerinden yarala -
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine kal
dırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Bir çocuk bisikletle dereye düştü 

lelerine başlanmıştır. Ortaköy camiin!n Kadıköyde Acıbadeın caddesinde 
arkasındaki heli buradan kaldırılaraklır. oturan Osmanın oğlu 11 yaşında Mür-

• • . . sel, dün binmiş olduğu bir bisikletle 
Kartalda bir fıdanlık teııı edildi Acıbadem caddesindeki köprünün üs • 

Kartal kazası dahilinde bir mandalina tünden geçerken bisikletle beraber de
fidanlığı tesis edilmiştir. Fidanlık her se- reye düşmüş, bacakları ve kolları kı • 
ne genişletilerek modern bir ıekle soku- rılmıştır. Yaralı çocuk baygın bir hal
lacak, vilayet hududları dahilinde bir çok de nümune hastanesine kaldırılmıştır. 
mandaline ağaçlıkları vücude getirile - Tramvay _ otomobil çarpışması 
cektir. 

SON POSTA: 

üsküdar adliye 
• 

sarayının ınşasına 

ilkbaharda başlanacak 
Yanan Üsküdar adliyesi yerinde yeni 

bir bina yapılması kararlaştırılmış, bu 
hususta bir de plan hazırlanmıştı. Ancak 
bilahare bu planda bazı tadilat yapıJ -
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Önümüzdeki yıl hayvan sergilerine büyük ehemmiyet 
verilecek, köylünün mahsulünün dış piyasalarda 

sürümü için tohumlar ıslah edilecek 
masına lüzum görüldüğünden, yeniden Vilayet hududları içinde açılmakta 
tedkiklere başlanmıştı. olan hayvan sergilerinden dördüncüsü 

lamıştır. İstanbul vilayeti köylünün 

Müstakbel Üsküdar adliyesinin tadil e- yarın Kemerburgazda Belediye Reis 
dilen planı, son ve kat'i şeklini almıştır. Muavini Rauf Demirtaş tarafından a -
Bina geniş cepheli ve iki kat üzerine in- çılacaktır. Yalovada açılan sergi bü -
şa olunacak, ayrıca evrak ve dosyaların yük rağbet görmüş, 263 baş en iyi ev
saklanması için bodrum katlarını ihtiva safda hayvan teşhir edilmiştir. Yalova 
edecektir. Yeni binanın dahilinde muh - hayvan sergisi, diğer sergilere tefev -
telif bekleme salonlarından başka, as - vuk etmektedir. 
gari 32 oda bulunacaktır. Hayvan sergileri köylü tarafından 

kalkınması için elinden geleni yapmaJr 
tadır. 

Sanayi umum mudurunun 
gelmesi gecikecek 

J 5 Teşrinievvelde Ankarada topla • 
nacak el tezgahları sahiblerile temas • 

Yapılan tedkikler neticesinde, Üskü - büyük rağbet kazanmakta, bu rağbeti 
dar adliye binasının 50 bin liraya malola- gören İstanbul vilayeti sergilere yapı
bileceği anlaşılmıştır. Bina, bir adliye lan yardımı arttırmaktadır. Sergilerin 
dairesinde bulunması IaZlm gelen, her sayısı gelecek sene on beşe çıkarılacaK, 
türlü tesisatı havi olacaktır. hükumet merkezinin de yapacağı yar - ha meşgul olmak üzere kalmış ve İs • 
. Yeni p~an ~ugünlerde. Na.fia Vek~~~ ~ dımlarla vilayetin bu sahadaki faaliye- tan bula seyahatini bir müddet için te• 

tı~.e te~dı edıler~~· V~kaletın .. tedküonı li bir kat daha genişliyecektir. Köy kal bir etmiştir. 

larda bulunmak üzere Sanayi Umum 
Müdürü Reşadın dün şehrimize gelme
si bekleniyordu. Fakat Umum Müdür 
bu mesele ile Ankarada bir müddet da· 

~uteakib verecegı talı.mat~ gore, der~al kınması meselesinde, hayvan ıslahı i -
ınşaata başlanacak, kısa bır zaman içın- . . k b'" "'k l"k b lundugun~ 

şının ço uyu a a ası u -
de ikmal olunacaktır. d 1 k d "t'b en hayvan 
t h an, ge ece sene en ı ı ar nşaatın ilkbahara kadar başlaması mu .1 . b' t k "J"vesı· ka 

ld . sergı erme ırer ay oşusu ı a -
teme ır. 1 lm t A ·ı b 

Barbaros türbesinin 
etrafı açllacak 

Barbaros gününün merasim programı 
hazırlanmaktadır. Belediye, o gün nıe -
rasim yapılacak olan Beşiktaştaki Bar -
baros türbesinin etrafını tanılın etmek -
tedir. Barbaros türbesinin avlusunda bu
lunan Yedisekiz Hasan Paşa türbesi kal
dırılmış, bahçe düzeltilmiştir. Barbaros 
türbesinin etrafındaki binaları istimlak 
etmek ve burada Hayreddin meytlam vü
cude getirmek için iki yüz bin liraya ih
tiyaç vardır. Belediye, kendi büdcesinden 
bu parayı ayıramıyacağından hükumet
ten, yardımda bulunulmasını ıstemiştir. 

Büyük erkanıharbiye dairesi nıeyda • 
nın açılmasını hemen istediğinden bu işe 
ehemmiyet atfedilmektedir. Gelecek se
ne hükıimetin iki yüz bin liralık yar -
dımda bulunacağı temin edilmıştir. 

Milteferrik : 

Kemerburgaz hayvan ıergisi 
tehir edildi 

Havaların birdenbire bozması dolayı -
sile bugün Kemerburgazda açılacak hay
van sergisi geri bırakılmıştır. 

Seyyah celbi için tedbirler alınıyor 

rar aştın ış ır. yrıca sergı ere e -
her sergi mıntakasının en mütekamil 
mahsulatı arziyesini teşhir edecek bi -
rer pavyon iffive edilecektir. Bu sene
ki sergilerin geçen senekilerden farla., 
baytarlarca mükafata ve dereceye ıa -
yık görülen hayvanların sahiblerine 
ı o, 20, 30, 40 lira mükafat verilme -
sidir. Önümüzdeki senelerde devlet ta
rafından iyi hayvan yetiştirenlere bil -
yük nisbette mükafatı nakdiye veril -
mesi için vilayet tarafından teşebbüs 
y&pılacaktır. 

İstanbul vilayeti, köy kalkınmasına 
büyük ehemmiyet vermektedir. VilA -
yet dahilinde üç yüz köyün mektebi 
vardır. Ve bu mekteb1ere devam ede
miyen köy çocukları için iki seneden -

beri ve şimdilik bir tecrübe mahiye -
tinde olmak üzere dört köyde yatılı o
kullar açılmıştır. Köy yatı rnekteble -
rinden iyi neticeler elde edildiğinden, 

önümüzdeki sene sayıları arttırılacak -
tır. Köylerde modern mekteb binaları 
yapıldığı gibi, mevcud mekteb binala
rı tadiller ve ilaveler yapmak sure -
tile mükemmel ve sıhhi bir hale ifrağ 
edilmiştir. Yüz kadar köydeki eski mek 
teb binaları y~nilenmiş, 1938 büdcesi
le de 30 mektebin inşaatına devam e
dilmekte bulunulmuştur. Bu 30 köy 
mektebinin inşaatı, Cumhuriyet bay -
ramına kadar bitirilmiş olacaktır. 

Köylünün elindeki verimsiz tohum-
ların çok verimli tohumlarla değiştiril
mesine ve çıkacak mahsullerin Avru -
pa piyasalarında hüsnü kabul görecek 
surette temizlenmesi için köylerin ma-

Ttlrk borcu I Pttln 
• • m • 
• • l ndeJi 

Belediye turizm şubesi tarafından ha
zırlanan afiş nümuneleri, yakında bas -
tırılmak üzere ihale edilecektir. Turizm 
şubesi önümüzdeki mevsimde Avrupanın 
nıühfm şehirlerinde !stanbulun geniş 
mikyasta reklamını yapabileceğinden, ge
lecek seyyah mevsiminde şehrimize gele
cek seyyahların mikdarı bir kat daha ço
ğalacaktır. 

kineleştirilmesine çalı§ılmaktadır. Ve ............................................................. . 

Eylfil ayı içinde limanımıza yeniden 
belli başlı seyyah gemisi gelmiyecek, 
teşrinievvel ayında bir kaç seyyah ge -
misi geldikten sonra şubata kadar linıa • 
nımıza seyyah gemisi yanaşmıyacaktır. 

Şubatta seyyah akını tekrar başlıyacak
tır. 

VilAyet seferberlik müdilrQ geldi 
Bir aydanberi zehirli gazlardan ko • 

runma tedbirleri hakkında Avrupanın 

muhtelif §ehirlerinde tedkikatta bulu • 
nan vilayet seferberlik müdürü Cemal 
Gönenç, evvelki gün şehrimize gelmiş, 
ve dünden itibaren eski vazifesine baş -
lamıştır. 

şimdilik dört yerde vilayet idarei hu -
susiyesinin varidatı ile meyvalı, mey -
vasız ağaç fidanlıkları açılmakta, 

burada yetişen ağaçlar yalnız teşcir ga
yesile değil, köyleri gelirce kuvvetlen
dirmek maksadile tevzi edilmektedir. 
Sarıyer - Kilyos yolunun her iki tarafı 
ceviz ağaçlarile tezyin olunarak güzer-
gahtaki köylere mal edilmiştir. Siliv -
rinin Cüce Seymen köyünde 250 aded 
ceviz fidanı dik:tirilmek suretile bir ce
viz korusu ihdas edilmiştir. 

Osmanh Bankasmdan 
mesai saatleri 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban .. 
kası gişeleri 16 Eylul 938 Cuma giiniın • 
den itibaren diğer bir fş'ara kadar aşağı • 
daki saatlerde açık bulunacaktır: 

Galata Merkezi ve Beyo~lu Şubesi: 
Saat: 9 dan saat: 12 ye kadar) Adi 
Saat: 14 den saat: 16 ya kadar) günlerde 
Saat: 9 dan saat: 11,30 a kadar} Cumal"• 
tesi günleri. 

Yenicam~ Şubesi: 

Toplantılar: 

Mu.iki ıeverlerl davet 

Eminönü Halkevlnden: Evimiz orkestrası 
kadrosunu tevsi etmiştir. Orkestramızda ça
lışmak isteyen musiki sever arkadaşlarımı -
zın Cağaloğlundaki Halkevi bürosuna müra
caatları rica olunur. 

Vatman Hasanın idaresindeki t nu
mnralı tramvay arabası, Haydarpaşa 
Nümune hastanesi civarından geçer -
ken şoför Şcrafeddinin idaresindeki 
3071 numaralı otomobille çarpışmış, 
her iki araba da ehemmiyetli surette 
hasara uğramıştır. 

Köylerde korular tesis edilecek 
VilAyet köy büdcelerine irad temin et

mek için ceviz, badem ve kibrit çöpü ya
pılmağa elverişli olan kavak ağacı koru
lukları tesis edecektir. Bu suretle kJbrit 
çöpleri hariçten getirilmiyerek dahilden 
tedarik edilecektir. 

1930 senesindenberi vilAyetin he -
men hemen her köyüne birer boz ırk 
Plevne boğası verilmişti. Bu cins boğa
ların süt, et, çekme kuvveti itibarile 

Saat: 10 dan saat 16 ya kadar, adi g-Jn· 
lerde, saat: 9,30 dan saat: 11,30 a kadar 
Cumartesi günleri. 

İstanbul vilayeti ieraiti iklimiyesine --------------
en uygun bir cins olduğu görülmüş, ve 
bu ırk bugiln yüzde seksen nisbetinde 
vilAyet mıntakasında haklın vaziyete 
getirilmiştir. Bu hususta İstanbul vi -
!ayetinin gayesi, İstanbul vilAyeti çev
resini bu ırka ihtiyacı olan diğer vilA -
yellerimiz için bir depo haline getir -

Ertuğm] Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece (Bebek) de 

Yarın gece 
( A. Hisar) da 

Pazar (BUyUkderc) de 

Basın Kurumu kongre1i 

İstanbul Basın Kurumundan: İstanbul 
Basın Kurumu fevkalAde kongresi 17/911938 
Cumartesi günü saat 13,30 da tekrar topla -
nnrak Basın Birliği kanunu nizamname pro
jesinin müzakeresine devam edilecektir. Sa
JlD üyelerin teşriflerini rica ederiz. 

Komşusunun ağacını kesen bahçıvan 
Gülhane hastanesi civarında bahçı

vanlık eden Raif komşusu Mustafanın 
bahçede olmadığından istifade ederek, 
bahçesine girmiş ve on bir adet incir 
ağacını kesmek suretile intikam almak 
istemiştir. Onu uzaktan gören Mustafa 
gizlice polise koşmuş ve Raifi suç üs -
tünde yakalatmıştıf'. 

Gümrüklerde: 
Gümrnk muhafaza komutanı 

Ankaraya gitti 
Bir müddet Trakyada tedkiklerde 

bulunarak İstanbula gelmiş olan mu -
ha!aza komutanı General Seyfi, Anka
raya avdet etmiştir. 

mektir. 

ViHlyetin, muhtelif haralarımızdan 
seçerek mübayaa ettiği kıymetli ev -
saftaki mükemmel aygırlar, her sene 
nıüsaid mevsimlerde kazalara g<Snderl
lerek sıfat yaptırılmış, bu suretle bey
gir cinsinde de mühim bir tekamül baş 

NURBABA 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
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Bu akşam 
lzmir Fuarında 
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-Konyada eski eserlerin 
tamiri yarıda kaldı 

h · bn ancak 25 bin 
~O bin lira olarak ayrı.la~ ta sıs: mütebaki 65 bin 
h~ası ile harekete ı~çı~dı. fak:ir ameliJesİ durdu 
lıranın alınamaması yuzunden ta 

Karaağacın 
kurtuluşunun 15 inci 

yıl dönümü 
Edirne, 15 (Hususi) - Bugün Kara

ağacımızın 15 inci dönüm yılıdır. Bu şe
refli günü yaşıyan Edirneliler kadar, b~
tün bir memleket çocuklarının da en~n 
sevinçleri aynen yaşıyacaklarına şilbhe 
yoktur. 

30 ağustos zaferi bütün bir memleketı 
kurtardığı zaman şen, şirin ve sevimli 
Karaağacımızı da, tam sekiz sene ve 45 
gün süren kara bir işgal faciasından ebe
diyen halas ederek 15 eyllıl 923 tarınınde 
asırlarca gölgesinde yaşadığı al sancağı
mıza kavuşturmuştur. 

Güzel ve tarihi Edirnemize iki nıuh
teşem köprü ile ve yeşil kuytu gölgeli 

uzun bir koridor halinde uzanan dört ki
lometrelik güzel bir cadde ile bağlı bu-

Darende yakın günlerde 
elektriğe kavuşuyor 

Kasabaya 6 kilometre uzaklığındaki değirmen 
arkından elektrik istihsali için tedkikler yapıldı 

ve hazırlanan proje Vekalete gönderildi 

L)arendeden bir görünilf 
lunan bu güzel semtimiz, o zamanki Os-
manlı hükümeti tarafından _ müttefık- Darendeden Sıvas muhabirimiz yazı-

yer: Malatyanın güzel ve tarihi eserlerle 
metre mesafededir ki Ağa delfnnen ti 
bir edilen değir

men arkından ka .. 
sabanın yıllardan

beri beklediği ışık 
ihtiyacını karşıla. 

mak için İstanbul 
yüksek mühendis 
mektebi mnallim1 
lerinden mühendie 

Kon cı t,;;e mi1ıa reden bir görüntlf 
. y . ve hava- lerin tamiri için 90 bin lira tahsisat ay-

. ~onya, (Hususi.) - Şe~rımız kı etli rılmıştır. Fakat ilkbaharda başlıyan a
lısı muhtelif devırlere aıd çok be: baı- meliye birdenbire durmuştur. Bunun se
eserlel'le doludur. Bunların en 

1
. 1 b bi de tahsisatın tam olarak çıkmamış 

1 .d. M sela nce m - e . 
ıları Selçuk eserlerı ır. _e . er aheser bulunmasıdır. tık 25 bin lira ile bu eskı 

nare ile Karatay medresesı bır.. ş İn e eserlerin azerine birçok iskeleler yapıl
değerindedir. Bundan 40 yıl on~e. b~ mıı:: ameliyelere başlanmıştı. Fakat mü-
rn · .. · bırakıldığı ıçın ır 'ii'• 
ınare, paratonersız bl- b k' 65 bin liranın alınamaması, dış 

Yıldırım düşüşü esnasında yıkılmıj, te a ı .. _ 
lahare <ie bir ev inşası esnasında bfısbü- güzelliklerinin bir çoğunda ~orulmeğe 
tün harab bir hale getirilmek istenmiş- başlıyan ıakatlıkları mutlak bır iUrette 
tir. Fakat yerinde müdahale ile bu hare- tehlikeye koymaktadır. 'Yağmur, don 
kc.t durdurulmuştur. 1 vesaire ile bu eski eserlerin büsbütün 

Konyada son aylar içinde ~.s~ üesler ek- harab olmaması için derhal teşebbüse gi-
. · · 1 da cidden oğün ece 

rın tamırı yo un 
1 1 baczgöstermlş- rişmek, tahsisatı temin ederek harekete 

tesebbüsler ve ça ışma ar 'ii' A 

t . k "ksek olan bazı eser- geçmek lazımdır. 
ır. Kıymeti ço yu 

Muşlular dürilst ve 
Çalışlıan bir idare 
Adamından ayrıldılar 
Muş, (Hususi) -

Şehrimiz emniyet 
amın Süleyman 
Sırrı Fırat tahvi· 
len Amasya emni
yet amirliğine ta
yin edilmiş ve ye
ni memuriyeti ba· 
şına hareket et
miştir. Temiz bir 

1 
Bir adam 
Miras meselPsinden 
Kardeşini IJldilrdil 
Balıkesir (Hususi) - Erdul köyün

de Mustafa oğlu İsmail bir miras me -
selesinden dolayı ağabeysi Mustafa ile 
kavga etmiş ve çifte ile onu öldürmüş
tür. Kardeş katili yakalanmış ve tah -
kikata başlanmıştır. ------

Urfada sıcaklar 
Urfada sıcaklar devam etmektedir. Hara

r"t derecesi gölgede kırk dereceyi bulmut -
tur. 

ler hesabına umumi harbe girmesi için -
bol keseden Bulgar hükümetine pt!!<keş 

çekilmiş, onlnrdan sonra gene ona l.en
zer bir şekilde füzuli bir işgale uğratıl
mış bulunuyordu. 

Zavallı Karaağaç, Edirne işgalinde de 
uzun süren kara günler geçirdikten son-

ra 923 senesi eylCılünün 15 inci cumarte
si günü tam saat 12 de o zamı.mki Edirne 

vali vekili Abdullah Naci ile işgal hüku
meti valisi arasında imza edilen t~slim 

protokolunu miiteakip, emsalsiz tezahü
rat arasında kahraman ordumuz tarafın-

dan işgal ve istirdad edilmişti. 

30 ağustos zaferinden sonra göklerin
de bir daha yabancı bayrakların dalga-

lanması ihtimali kalmamış olan güzel 

Karaağacımız.ın da ebedi kurtuluş yıldö

nümünü sevinç dolu gönüllerimizın ek

silmiyen heyecanlarile anarken, büyük 

taarruz zaferinin Lozan muahedesi ile 

kurtarıp öz bayrağının :müşfik gölgeleri

ne kavuşturduğu bu dilber semtimizin 

sonsuz neı'elerile mes'ud ve bahtiyar olu
yoruz. 

Bahkesirde bir adam 
metresini yaraladı 

Balıkesir (Hususi) - Vicdaniye ma 
hallesinden İsmail adında birisi metre-

si Nccmiyeyi bıçakla ağır surette yara
lamıştır. Kadın hastaneye kaldırılmış, 

suçlu yakalanmıştır. 

inegölDn kurtuluş bayramı heyecanla kutlulandı şahsiyet taşıyan M t kal-
Süleyman Sırrı Fırat 3 sene uş 8 

.. 
. . .. · de çok musbet 

rnış, Muşun asayışı uze~~n . tir 
ve faydalı çalışmalar gostermış d . d 

Sehrimizden ayrılışı halk arasın a cı -
- - uyandırmıştır. den samımı bir teessur . . . ... 1 · t Anıın goru -Resimde bu genç emnıye 

rnektedir. 
,:_ _____ _ 

Beyşehirde bir adam öldUr~.1~~ 
. ç· il koyun-

Beyşehir (Husu~ı) - ı~ Yusuf 
de Hüscyinin ikı çocugu b 
d gı·rmiş ve u 

a ında birinin bostanına d b' 
scbebten Hüseyinle Yusuf arasın a ır 
kavga çıkmıştır. .. H .. 

·· .. uş ve u 
Bir aralık münazaa buyum k lb'ne 

seyin bıçağını çekerek Y~su~un a ı 
saplamış ve onu öldürmuştur. 

· b''kfunete 
Cinayeti müteakib katıl u b 

hk.k ta aşteslim olmuş ve adliye ta ı a 
lam ıştır. 

r 

·) K zamızın kurtuluş yıldönümü burada çok coşkun tezahü-1n .. 1 (Hususı - a · . 
ego' K tuluc: meydanında toplanan köylü, kasabalı bınlerce 

atla kutlulanmıştır. ur 'il • • 

r b ve ilkmekteb muallim ve talebelerının, orman koruma as-
halkın ortaınekte . 1 • . . t• kil 

dolu kasabalarından birisi de Darende-
dir. 

Hititlerin, Asurilerin, Romalıların, 1-
ranlılnrın, Danşimendlilerin, Bizanslıla

rın, Arablann, Anadolu Selçuk.ilerinin, 
Mısır Kölemenlerinin, Osmanlıların za
man, zaman istilalarına sahne olan Da
rende ve havalisi bu hüktlmetlerin, me
deni varlıklarını gösterebilen küçük, b!l
yük yedi kadar kaleye maliktir. Bunla
rın içinde en çok dikkate şayan olanı 

Senkipar kalesi ve bu k'alenin burçları 
ve kapısıdır. Kale kapısındaki kitabede 
bazı yazılara tesadüf edilmektedir. Bun
lardan başka sütun taşları, mezar taş

ları, aslan taş tariht eserler arasında yer 
alır. İlmi araştırmalara göre Darendenin 
eski adı: Triyandafildir. Bunun d• O.ç 
yapraklı gül manasına geldiği söyleniyor. 
Gene diğer bir rivayete göre de Senkipar 
kalesi müselles. şeklinde yekpare kaya 
üzerinde olduğu için Trianta adtm al
mıştır. 

Darende 1262 de kaza haline gelmiştir. 
Kasaba şarkan Alidede, garban Hiyik 
dağları arasında, şimalen cenube doğru 
Tahma ırmağı vadisindedir. Kısmen bağ
lık, bahçelik olan arazi her fürhi hubu
bat, meyva ve afyon yetiştirmeye müsa
icidir. Kasabada Tahma ırmağından baş
ka kasabaya bir saat yukarıda Aşaro kö
yünden çıkan bir çay vardır. Darenae 
kasabasının bahçelerinin dörtte üçünii 
bu çay sulamaktadır. Kasabaya beş kilo
metre mesafede Paşaçayırı, Üçpınar, Kny 
nak suları Darende ve havalisini sular. 
Bunların Üçpınar suyunun tahlilleri be
lediye tarafından yaptırılmıştır. 

Darendenin sahası, 2305 kilometre mu
/ rabbaı olup nüfusu, 10 binden fazladır. 

1 

Darende 1356 hane, 16 mahalleden iba
rettir. Bugünkü halde ise çok ı;iağınık bir 
vaziyette bulunmaktadır. Darende Eli bistan arasındn.ki yol belediye tarafın

. dan tanzim edilerek iyi bir hale konul-

1 

mustur. Geçen yıllar içerisinde beledıyc 
tarafından bir beton, 8 ahşab büyük köp
rü ile 13 küçük köprü yaptırılmıştır. 

Yeni dükkan ve binalar yaptırılmış, 

temiz kasab dükkanları açılmış, su ihti
yacını karşılamak için teşebbüslere giri
şilmiş, knldırım ve yol işleri:'ıe ehemmi
yet \'erilmiştir. 

Kasabanın beledi işleri üzerinde uğra
şan reisi Taha. Buyur kan da lazım gelen 

çalışmaların başında yer almaktadır. Bu 
yıl da belediye elektrik işi üzerinde meş

gul bulunmaktadır. Kasabaya altı kilo-

Şuğana elektr\k 
projesi yaptırıl-

mış, tasdik edil
mek üzere Nafıa 
VekAletine gönde- Darende belediye 
rilmijtir. reisi Taha Buyurka• 

Elektrik projesi şimdi VekAlett.t: ted-. 
kikler görmektedir. Bu suretle, yeşii ve 
güzel Darende yakında ışığa kavuşmuş 

olacaktır. Belediye, kasaba yollarının 

dar ve arızalı olan yerlerini düzene koy
maktadır. 

Darende - Malatya yolu da Malatya
nın çalışkan valisi Etem Akıncının can
dan çalışmaları ile mükemmel bir hale 
getirilmiş ve kamyon seferl0riı.e başla
nılmıştır. Bu da kasabanın ticari vaziye
ti üzerinde iyi neticeler vermektedir. 

Kasaba bir meyva köşesidir. Civar ka
zaların meyva ihtiyaçlarını burası temin 
eder. 

Darendenin ticareti, yapağı, çekirdek. 
afyon, kilim, halı, koyun işleri Ü7.erinde. 
dir. Her türlü meyva bol bol bir şekilde 
yetişir. 

Darende halkı çnlışknn, zeki, yurda 
bnğlı insanlardır ve şimdiye kadar gü?.cl 
Darende birçok kıymetli memleket ele
manları da yetiştirmis ve vetiştırmck .. 
tedir. 
Kasabanın bayındırlık, kültür vr köy 

işleri üzerinde canlı çalışmaların kuv
vetli mahsulleri göze çarpmaktadır. Zi
rai vaziyeti de normaldir. Geçen yıllar 
meyvalara arız olan hastalıklarla esasla 
mücadele yapılmış ve iyi nntice!e:r elde 
edilmiştir. 

Darende de ticar t te iyi hir vaziyet. 
tedir. Bugün piyasada is görcb"len esnı:..

fın ve tüccarların, en büyük dilekle i ti
caret işlerini kolaylaştırabilecek bir bım
ka şubesinin açılmasıdır. Kasabada mey
vacılığı ve bağcılığı daha esaslı bir şekle 
koymak ve bunları ıslah etmelc için yeni 
teşebbüsler yapılacaktır. D lrendelill•r 
için çok esaslı bir kazanç membaı olan 
meyvacılık bu s ı~etıe iyi bir J.ıalP. grle
cek ve halk fazla para kazanmak it :ık· n
larını bulmuş olacaktır. Ayvalı nahive
sinin Bicü köyünde 100 d~nümlük bir a
ra7.i üzerindeki bataklık ta kurutulm:Jf 
ve istifade edilir bir hale getirılmişfrr. 

Urfa yakında iyi suya kavuşacak 
Urfaya getlrllecek olan Kehriz suyunun 

tr al ameliyesine devam edilmektedir. 

' l köy korucularının spor klüplerı genç erının ış ıra e 
}erinin, jandarma arın, ' ' . . . . 

ker . k ~zel olmuştur. Gece de ayrıca eğlenceler tertıb edılmıştır. 
yapılan merasım ço gu 

Çukurovanın sulanma işi devam ediyor 

Pazar Ola 
Sev Divor ki · Çukurovanın bas

tan ha a sulanması 

için h ... Lırlanan pro -

je üzerindeki çalış -

maların başladığı 

nı ev\ elce bu sı.i -

tunlarda tafsilatı ile 

bildirmiştik. Yuka -

rıdaki resim Sey -

ij~=:~~~~ıııru~:~~~~~:;;:;~!!!~~=:=~~==~·~;~~;~;.~; han su işlerı teşki -1 Hasan Bey _ Bu sefer lfıtı fen hey'etinden .. . Nihayet çorap ann 
... çorapların standar?_i: kat'iyyen ince yapılmama- de kutulard.a, rağbetsizlik- bir grupu göster -

- H san B y bu kadın 
çorapları mes lesi de hal
ledılemedi gittı ... 

ze edilmesine rağ~cn .~aıa sına karar verilmiş... ten çürüyecek!.. mektedir. 
çürük olduğu ıörulmu§ ... 
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FÜVAKASD BOVLE 
B ir taksi ile, Beyoğlundan f s

tanbula geçiyordum. Taksi 
Karaköydeki çivili geçide yaklaşmıştı. 
Geçid ba91nda erkekli, kadınlı bir kala
balık vardı. Şoför, kornayı acı acı öttür
dü. Gaza bastı. Taksinin sür'ati arttı. Ge
çid başındakiler birbirlerini ite it'? gerı
lediler ve benim içinde olduğum taksi 
sür'atle önlerinden geçti. 

Şoföre sordum: 
- Neye böyle geçtin, yavq geçmek 

lcab etmez mi idi? 
Şoför, başını kal~dı, dikiz aynasında 

göz göze gelmiftik. 
- Fiyakası böylef 
Dedi. 
................................................... 
Çivili geçidin baştnda karşıdan karşıya 

geçmek nöbetini bekllyenler arasında 
idJm. Otomobillerden, arabalardan, tram
vaylardan bize sıra gelince hep birlikte 
hızlı hızlı yürüdük. Fakat içimizden bir 
tek kişi gayet yavaş yürüyordu. Ben kar
ııya geçtikten sonra dönüp baktım; o, da-

- Neye siz de herku gibi çabuk yüril-
yüp geçmediniz? 

Ynz\lme baktı, g(l).ümsedl:· 
- Fiyakası böyle! 
Dedi. 

* Tramvaylardan, vapurlardan athyan
ları, radyolarını ıon hadde kadar açan
ları, flllla buna sarkıntılık edenleri, umu
mi yerlerde yüksek sesle konU§Up etra
fındakilerine rahat vermiyenleri, sokak
larda nArl atanları ı daha ne bileyim, bu 
tarzda birçok milnuebetsf zlikler yapan
Ian düşilndüm.. kendi kendime: 

- Acaba onlara da: cNlçin böyle yapı
yorsunuz?, desem ne cevab verirler, de
dim. 

Verecekleri cevab, herhalde, çivıU kal
dırım kahramanlarının verdikleri cevab
dan bqka olamazdı. 

- Fiyakası böyle! 
Gürültüye karşı milcadele açılıyor, in

tizamsızlığa karşı mücadele caçılıyor .. bü
tün bunlar çok iyi .. fakat gürültüye, in
tizamsızlığa, daha birçok münasebetsiz

ha yolun yansına değil, dörtte birine bile liklere sebeb olan: 
gelmemişti. Geçip gitmesini bekliyen; _Fiyakası böyle! 
tramvayların dandanlarını, otomobillerin ye karp da bir mOcadele açılsa... A.z 
vankvanklarmı, arabacıların hayda des- zamanda ıehirli mükemmel bir insan ve 
turlarını duymuyor gibi idi. şehir en temiz, en muntazam, en gürül-

Bekledim.. yanıma geldiği zaman sor- tüsüz ıehir olurdu. 
dam: ismet Hulun 

C Bunlan biliyor mu idiniz? :J 
Ayakkabı nı vakit yapıldı? lngiltereda kaç kişi çahşıyor ? 
Eski insanlar - İngilterede iş va 

dan kalan eser- ışcı meselesin -
lerden anlaşıldı - den bahsedilince 
ima göre ayak - herkes işsiz anıe -
kabının 2000 yıl - le mikdarını işit -
bk bir mazisi var- meye, 2 milyon, 
dır. Eski Yunan - hazan da 2,S mil-
blar zamanında yon derneğe alış -
kullanıldığı gibi mıştır. Buna mu-
eski İran ve eski kabil İngiltere -
Romada da kul - de kaç amelenin 
lanılıyordu. Fakat o zaman bayağı de - çalışmakta olduğunu biliyor musunuz? 
riden yapılmıt bir çank teklinde idi. İngilterede çalışan amelenin mik -

t . dan tıpki lpiz kalanlarınkl gibi günün 
İple bağlanırdı. Evveli raniler, bılA • vaziyetine tabidir. Bununla beraber 
hare de Romalılar ip bağ yerine düğme 1937 yılında yapılan bir istatistiğe gö
kullandılar. Ayakkabının eskidenbe - re; takriben 18 milyon kişidir. Bunla -
ri kullanılmakta olmasına mukabil bil- rm 1 l ,6S9,000 tanesi sigortalıdır. 

diğimiz şekle girişi, bilhassa topuk kıs- cü asırda başlar. Çizme ise 1 S inci asıt-
mının çıkışı ırisbeten yenidir ve 14 ün· da görünmüştür. 
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Kız ve erllelıte 
Evlenme çağı? 

· Ankarada oturan bir genç kız, f z
mirde oturan blr genç erkek adeta 
sözleşmişler gibi garib bir tesadüfle 
benden ayni günde: 
. - •Kadında ve erkekte en makul 
evlenme çağının ne olduğunu~ soru
yorlar. 

Medeni kanun muayyen bir yaş 
nisbeti tesbit eder. Fakat hakikatte 
bu hudud asgaıi dereceyi gösterir, 
fiiliyatta her alakadarın şahsına va 
vaziyetine göre değişir, kat1 mahi
yeü haiz değildir. 

Muamelenin kanuni cebhesini bı
rakarak pratik hayatta tatbikı şekli
ne bakalım: 

Genç kız için, istisnai vaziyetler 
harfe, evlenme çağının başlangıcı 1 7 
dir. 8 sene sürer ve 25 yaşında ev
lenen bir genç kız, büyük şehirlerde 
pek geç kalmış sayılmaz. 

Evlenme çağının kadınlarda baş· 
langıcı olmasına mukabil sonu yok
tur. 30 u, 40 ı, hatta daha fazlasın1 
da bulabilir, fakat 2S den sonra noro 
mal hadden gittikce ayrılınmış sayı~ 
hr. 
Erkeğe gelince, köy hayatını ba .. 

his mevzuu yapmıyacağım, oralarda 
1 7 sini aşmış her genç erkek olgun
Jaşmış bir aile babası namzedi sayı
br, fakat büyük şehirlerde erkek için 
evlenme çağı bayatın ve istikbalin 
temin edilmiş olduğu gün gelip çat
mış sayılır. Öyle gençler vardır ki 
25 yaşında mükemmel bir yuva kur-

mıya ehildirler, fakat buna mukabil 
gene öyleleri görülür ki 30 yaşını 
geçmiş olmalarına rağmen kendileri 
için evlenme çağı henüz hültll et -
memiştir. Tıb ve içtimaiyat artık ev
lenmeyi tavsiye eder, fakat tecrübe 
maddt vaziyetin de muvaffak olmuş 
olmasını şart koşar. 

İki okuyucumdan biri bana: 
. - Ben evlenebilir miyim? diyor. 

Kendisine: 
- Hay hay, diyeceğim, sizde lA· 

zım olan şartlar ziyadesile mevcud
dur, evlenebilirsiniz. Buna mukabil 
ikinci okuyucuma, daha yaşlı, daha 
tecrübeli, daha olgun olmasına rağ. 
men: 

- Biraz daha bekleyiniz, demeyi 
zaruri buluyorum. 

* Ankanda Bay (F.) ye: 
Bana anlattığınız vaziyette gaze

te sütunlarına geçirihnesind~ mah· 
zur tasavvur edilebilecek bi'r nokta 
göremedim, fakat mademki öyle is· 
tiyorsunuz, düşüncelerimi hususi 
mektubla anlatacağım. 

* lmıinte Bay Sabri'ye: 
Erkeğin cpara cihazı• istemesi biz

de ötedenberi Adet olmamıştır, fakat 
bu, frenklerde ezeldenberl mevcud 
olan bir usulün müdafaa edilebile
cek tarafları bulunmadığını göster
mez. Yeni kurulacak bir yuvanın 
&tisini temin bahsinde her iki tara
fın elbirliği etmesi neden mahzur
lu görülsün? 

HtZB 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri Eniştesini bıçakla öldüren Alinln 
muhakemesine devam edildi 

Suçlu karısına ve kardeıine küfür ettiği için Abmedl• 
kavga ettiğini Ye sonra ne olduğunu bilmediğini ıöyledİ 

Çemberlitqta İplikçi hanında eniş- her gün emniyet cezasına devama bar 
tesi Ahmedi bıçaklıyarak öldüren Ali lamıştır. 
ile, auç ortalı karısı Emine ve kız kal" Fakat, suçlu bu sefer de .karakol°' 
deşi Fatmanın muhakemelerine Alır • reaml mühürünü hüviyet cilzd•nındalıl 
cezada dün başlanılmıştır. resminin üstüne basmış, üstüne de ff 

Güzelleşmek için mutlaka pahal1 tu- Suçlu Ali mahkemeye Türk ceza cümleyi yazmıştır: •Sivil polis meın11" 
valet malzemesi kuU,nmaya lüzum yok- kanununun 448 inci maddesine tevfi - rudur.• 
tur. Ucuz, basit, ele geçmesi kolay ne ka- kan muhakemesi ve tecziyesi talebile Bu suretle cezasını çekmek üzeıt 
dar maddeler vardır ki yerinde kullan- verilmiştir. devam ettiği karakolun resmt damga • 
masııu bilince birer fevkal!de güzellik Mahkemede okunan iddianameden siy le, kendini polis mevkiine geçirınel 
vasıtası olurlar. ve dinlenen phidlerin ifadelerinden isteyen sabıkalı yakalanarak, adliyeyi 

İşte hatmi kökü, işte çavdar unu, por- anlaşıldığına göre, hldisenin sebebleri verilmiştir. 
takal çiçeği suyu, peygamber çiçeği ve ve cereyan şekli ,udur: • Suçlu, müddeiumumllikte bunu f8' 
işte hergün elinizin altmda duran gül Katil Alinin kız kardeşi Fatma Ah- na bir maksadla yapmadığını, yenisiıll 
suyu. medle 11 sene evli hayatı yaşamıı ve yaptırmak üzere kendisine verilen nıO-

Bütün bunlar en iyi kremler, losyonlar geçen yıl, geçimsizlik yüzünden, mah- hürle hüviyetini damgalamasının sut 
kadar iyi birer tuvalet malzemesidir. keme kararil• ayrılmışlardır. Bundan olabileceğini bilmediğini söylemiş -. 

ı. Yüzünüzün derisi kıvrılaşmaya baş- sonra Ahmed yeniden karısile barış • - Emniyet cezasına o suretle de ' 
ladı. Ya suğoktan, ya sıcaktan ... Çünkü mak için, müteaddid müracaatlarda vam ettim ki, karakol da benim iyi bit 
güneş te, rüzgar da deriyi kurutabilir. bulunmuşsa da, daima red cevabı al • adam olduğumu anladı. Emniyet ettL 
Mesele kuruluğun hangisinden ileri gel- mıştır. Fatınanın biraderi olan suçlu YenisiıJi yaptırmak için bana mühurl 
diğinde değil, bir an evvel gidermekte. Ali ise, İplikçi hanında sergicilik yap - verdi, demiştir. 

Derhal kaynar suya atılarak nlınan maktadır. Hadise günü Ahmed Alinin Müddeiumumilik Seyfi hakkınd'. 
koyu bir hatmi suyu yapınız. Buna, ya- dükkanına gitmi.f ve eski kayınbirade- tahkikata devam etmektedir. 
ralarda kullanılan, gazlı bezi kat kat e- rine: iki çuval hırsızı ıakalandı 
dip daldırınız ve yüzünüzü tıpkı korrpres - Karın ile kız kardeşin randevu B 1 k d b' b d ~t. 

· · · "di lar nlar ı1 - a ı pazarın a ır am ar an çu~ yapar gıbi bu bezle sarınız. On dakika evlerıne gı yor , o a nas musa- ç 1 M taf .1 y . akal ~ 
--"-"'-tü" t bekl · · K ·ıd· d d" d · tir a an us a ı e anı, y anmış ıunwıt ya ıp eyınız. uruyan cı 1 a e e ıyorsun, emış • dli imi ı · 

t k tab .• halin d.. d"' k B .. - · 1 da •iddetli ve 8 yeye veri ş erdır. 
yumuşama ve ıı e on urme u soz uzerıne ara arın .. S 1 1 d Mustaf S lta ıune4 
için bundan daha müessir çare hemen he- bir kavga çıkmış, han kapıcısının mü - 3 .. u~ u al~ an d 8'ıı u uhna ke • 
men yoktur. dahalesile her ikisi de yatıştırılmışlar- uncu sud 

9
ceza ayy~pdean6m a .. d,. 

me sonun a ay, anı ay mu 
Hele fazla sıcağın veya fa-zla soğuğun dır. d tl h hkilm. ed"lmişl dett 

tesirfle derinin üstünde - bilhassa burun Fakat, Ali bundan sonra doğru eve he 
1 
~ ?:e ~a 

1 
d 

1 
er ve 

ucunda - görünmeye başlıyan incecik, giderek, karısile kız kardeşini yanına a ev ı • 0 u~uş ar ır. • • 
kırmızı damarıan teskin etmek bakımın- aımış ve tekrar dükkAna dönmüştür. Habersız bır gece mısafirt 
dan bu usul fevkalldedir. Ve Ahmede hitaben: Bursa (Hususi) - Şehrimiz asli~ 

2. Bu derdin ikinci bir çaresi daha Vôl'- - Ey, göster bakalım, haydi Bunlar cezn ma.l}kemesinde garib bir meşh1'1 
dır. O da ayni derecede basit ve faydalı. hangi randevu evine gidiyorlarmış, de- suçun duruşması yapılmıştır. Davad 

Bütün yüze önce yağlı bir krem (krem miştir. ve şahidlerin ifadelerine göre bidist" 
yoksa lanolin, o da yoksa bir kabla kay- Kavga büyümüş, neticede Ali bıça • nin cereyan şekli şöyledir: 
nar suya daldıı'tlarak ılıklaştınlmıf çiy ğını çekerek, Ahmedi iki yerinden ya- Alacarurka mahallesinde 10 nuına • 
stıt) ırilrmeli. 'Ustibıe gene sıcak bir kre- ralamıştır. Kadınlar~~ AD· ralı evde oturan 40 yaşlannda ba~ 
me batırılmış gazlı bezl~r. koy~alı. Gene dalyalarla hiicum etınışlerdir. Şevkiye evinde yatmakta iken gece Y'l 
tıpkı kompres yapar gıbı ... Boylece on Suçlu, mahkemede: nsı ayağına soğuk bir şeyin dokund1'-
beş, yirmi d?klka bekleneceği tçfn g:ızh - ~ed karıma, hemşireme kM - ğunu hissederek uyanmış bunu ya'1' 
~zlerin üstüne ta~ suya batmlmış retti ve üzerine. hücum etti. Sonra ne başında yatan kızı Nimetin ayağı zatr 
bır. peçete koymalı kı sıcaklığı devanı oldu? Aı:tı~ bilem!yorum. Kendimi netmiş, Nimet olmadığını anlayırıc:I 
etsın. kaybetmıştım, demıştir. korkınağa başlamıştır. Uykudan u~ 

3. Yaz geldi, geçti. Onunla birlikte ya- Muhakemeye bugün de devamla, k N' t -1 İsmail h -8' 
nık . lan nan ızı ıme ve og u e ••. 

renk modası da geldi, geçıyor. Kışı müddeiumumi Ahmed Remzi Ber en takl d fı 1 1 l" ba 
bekl d dah · d"d kt · . kt ya arın an r amış ar ve am 

eme en a şım ı en ren .erının iddianamesini olruyaca ır. kın•..ı.. k 'b b" ili 
bu arızf esmerliğini gidermek istıyecek- Kadınlardan Fatma tahliye olun - yka 1~-r v1e çod garı ır manzara 
ı k kt B d h kl 

arşı qmış ar ır. 
er pe ço ur. un a a an -la var. Bu muştur. . .. ı1 
mevsimin yaza nisbetle koyu olan elbi- M h k dT k Eli yüzlü seyaha boyanmış, yaln 
selerf, şapkaları açık renk 'tene lhUyaç U 1 em& 8 1 1r en don.ve göm_lekli ~ir ~dam bayan Şev:: 
gösterir. Binaenaleyh ne yapıp yapıp bır ayllamıyan S&rhOf yenın yatagına gırmış, yorgana sal'l 
an önce tabif rengine dönmek lhun. . rak uyumaktadır. Bu adamın komşull" 

B d si k d .ıwt Aksarayda 24 saat evınde rakı içen rı Abdullah oğlu İbrahim Kondu old1'" 
unun a çare yo e6 "· ve ev sahiblertni rahatsız eden Osman · t• 

Taze çavdar ununu portakal çıçell su- . d biri dll erilmittir: ğunu tammakta geçikmemişler, dave 
yunda hallederek bir lApa hazıdayınız. ism~:l~~ i~~ :uııı cezack mu- siz gece misafirini uyandırmaya çalıf • 
İçine biraz da hatmi tozu karıştırırsanız . makla beraber feryada da başlamış~ 
cildi tm da Yar O hakeme edılen suçlu, hAIA ayılamadı - dır Fakat bu adam hiç aldırmaktJ1"" 

yumuşa aya ar. zaman • mahk ede balı gilrillt" · ··~ 
(150) gram çavdar unu, (75) gram hatmi gın~an, :

4 
..n.. ha rmış, ~ uykusuna devam etmiş, ve gelen koJlt 

tozu ile kanştınlmalıdır. Bu llpa iki etmış, neti 6
0&&& pse şulan Osman ve Musa da hAll u~ 

gazlı bez arasına konularak yüze tatbik olmuştur. ta olan İbrahimi uyandırmaya muvsf" 
edilir. Çıkarılınca bütün yüzii S'l yerine Karakolun mUhUrUna kullanan fak olamamışlardır. Bunun üzerine dil' 
portakal çiçeği suyile silmek muvafıktır. sabıkall yakalandı dük çalan bekçiyi davete teşebbüs eV 

4. Göz kapaklarınız flfiyor. Çt1nkii dı- mişlerdlr. Vaziyetin fenalaştığını ~ 
şarıda gözlük takmayı ihmal ettiniz. Gü- Kendisine sivil polll ai1sü veren bir seden kurnaz İbrahim yataktan fırb • 
neş, rOzgAr, ışık gözlerinizi rordn. genç, yakalanarak, diln müddeiumu - yarak kaçmak istemiş, Osman ve ?'111" 

İşte buna da pek kolay bir çare: miliğe verilmiştir. sanın mümaneatlarile kaçmasına rner 
fkı iri pamuk parçasını temiz gill ıu- Seyfi ismindeki suçlu, evvelce lir - dan verilme~n zabıtaya teslim edil • 

yuna batırınız. Her birini bir göz:inüzün katten 1 O ay hapse ve o kadar mi1ddet miştir. Suçtaki kastın mahiyetini ter 
üstüne koyup on dakika arka üst!l yatı- te emniyeti umumiye cezasına mah - bit etmek iÇin bekçinin ve suçlu fb~ 
nız. Kalktığınız vakit gözler.nhde yor- kUm edilmiştir. him.in karısının celbine, mahkeme~ 
gunluk denen şeyden eser kalmadığını 1 O ayı ikmal ederek, tahliye olunan başka bir güne talikine karar veriltıdr 
görürsünüz. Seyfi, Sultanahmedde bir karakolda tir. 

1 Bacaksızın maskaralıkları : Moda olan şarkı 1 



Sinemalar açıldı 
· ''M l k ''S "ipek,,, e e ,, ve aray,, 

sinemalarında haftanın programları 

üç fi lmden üç sahne 
Yukarıda sağda: (Süt kardeşler), 
solda: (Büyük şehir), aşağıda solda: 

(Lorel ve Hardi iş arıyor) 
filmlerinden parçalar. 

"/pek,, sineması: "Saray,, sineması : 

Büyük şehir (lo~el) ve (Hardi) 
Oynıyanlar: Spenca Tracy • Loaiıe iŞ arıyor ... 

Rayner Serserilikten dolayı tevkif edilen Lo· 
Vak'a Nevyorkta geçmektecür. Taıt:i rel ve Hardi hakimin merhameti sayesin

şoförü Benton Romanyalı Anna ile .. evli- de hapisten kurtuluyorlar. Mahkemeden 
dir. Serbest bir surette çalışan şoforler, çıkar çıkmaz bir anahtarını arıyan sar
başlarında Beccher ile Teaggart bulu - hoşa yardım ediyorlar ve onun tarafın
nan bir taksi kumpanyası tarafından teh- dan eve davet ediliyorlar. Sarhoş evinin 
did edilmektedirler. Kumpanya~ ha - kapısını şaşırarak başka bir eve giriyor 
reketlerini meydana çıkMmak ıçın ~- ve iki arkadaşı orada bırakıp dışarı çı
narım kardeşi Pol bu kumpanyaya şofor kıyor. Evin reisesi bu iki ahbabı pijama 
yazılıyor. Polun fikrini anlıyan. Beccher ile evinde görünce korkusundan bayılı
onu bir garaja girerken takib edı_y~r:. G~ yor. İki ahbab bunu ayıltmak için süra
rajda bir infilak oluyor ve bekçı .?luyo · hinin içindeki viskiyi su diye başına di5-

h Polise mm acaat küyorlar. Bu sırada kadının ko<'ası içeri Bunun üzerine Becc er . T . 
ederek bütün serbest şoförlerin tevki ını giriyor. Ahbablar adamı görür görmez ka-
taleb ediyor. Ayni zamanda da Annayı çıyorlar. Meğer bu adanı onları serbest 
bomba atmakla itham ediyor. İki kardeş bırakan hakim imiş. Atlarken Hardinin 
dostlarında gizleniyorlar. PoJ;s ar~ık bir bacağı kırılıyor ve hastan~ye yatırı-

.. ·dini kesmış- lıyor. Lorel onu ziyaret için hastaneye 
bunları ele geçirmekten u~ı . . ;f 
tir. Bütün serbest taksi şoforlerım te~k. gidiyor ve yanlışlıkla morfin şiringasımn 

lk tarmak ıçln u··zerine oturuyor ve yarı baygın bir hale 
ediyor. Arkadaşlarını ur 
'.Anna polise müracaat ediyor. giriyor. Güç hal ile otomobilini kullana-

0 rak eve gidiyor. Yolda ufak bir kaza ge-
Benton veda için vapura geliyor. ra- b b l d taz · t 

(l 
1 1 

yni yerde çiriyor. Kazaya se e o an an mı:rıa 
~ .~nnayı fen~ kkadın a:yaa a çıkartıvor. alıyor ve bunun ile nakliyat yapmağ::ı 

gorunce ayrı bır amar • başlıyorlar. İşe bir mobilyacıdan başlı
Buddinin evinde bir mektub buluyor ve yorlar. Tesadüfen doktorun karısı mobıl
garaj cinayetinin hakik.a1üni öğreniyor. acıdan bir piyano alıyor. Ahbablar bıı 
Hemen mu·· ddeı·umumiye müraraatla Y a· ı · piyanoyu eve nakle ıyor ar ve ne var ffC 

Beecher ile Teaggartı yakalatıyor. Bu hep yok ediyorlar ... Sonra doktor VP. ka

"Melek,, sineması: 

Süt kardeşler 
Oynıyanlar: Henry Garat, ltfeg 

Lemonnier, Lucien BaToux 
Çok zengin bir bankerin km olan Mo

niq ue meşhur bir sinema san'atkarı olan 
Yak Loreni çok sevmektedir. Yolda bir 
otomobil kazasına uğruyor ve bir çiftli
ğe iltica ediyor. Orada Lorenin sütnine
si ve süt kardeşi İzabe! ile tamşıyrır. 

Monik kolayını bularak kıyaff!tinı de
ğiştiriyor ve Pariste (Jak) ın evine s~t 
kardeşi diye giriyor. Birçok maceralar
dan sonra (Jak) farkına bile varmadan 
ortadan kayboluyor. (Jak) sevgilisine 
evvela sinemanın stüdyosund::ı, sonra da 
evinde rasgeliyor. En sonunda aziz dostu 
Sipriyen sayesinde her şeyi yoluna so
kuyor ve sevgilisi ile evleniyor ... 

Buyuk bir tarihi film : 
'' A Royal Oivorce ,, 

Tanınmış sahne vazılarından Herbert 
Wilcox tarafından tertib ve meşhur si ne
ma san'atkarlarından (Pierre Blanchar) 
ile (Ruth Chatterton) tarafından çevril
miş olan A Royal Divorce filmi ikmal e
dilmiştir. Bu film (Napolyon) He (.Toze
fin) in hayatlarını tasvir eylemektedir. 

Napolyon rolünde maruf Fransız 
san'atkarı Pierre Blancharın emsalsiz bir 
muvaffakiyet kazanmış olduğu bildiril
mektedir. sırada karısı hastanede bir erkek çocuk rısı tarafından kovuluyorlar . .. 

doğurmuıı\Jenedik film sergisi yüzünden ortaya çıkan .. mes~leler . . . 
.. . ni' b. hava esmeğe başlamı~tır. lerin en buyuk mukafatını (İngıhz kral 

V ·· .. d ıı muhım me ı ır ah t") f'lm" · k 

b
. enedik film sergisi ~ut~n e İngiliz gazeteleri bu .mesele ile bir hayli ailesinin Faris sey a ı ı mm azan-
ır mesele zuhur eylemış ır. 1 olmuşlardır. Ingilizler ve Ame- dığı yazılmıştı. .. 
S .. b"ldiriimedan meşgu f'} . J0 ·ı· l b "kAf erginin kararları henuz ı . 'k 11 r Mussolininin oğlunun ı nune Halbuki ngı ız er u mu a a -

İ · ·ıı K rney ıle A- rı a 1 a · f'lm' · d w ·ı f 1 t ngıliz murahhası N evı e ea .. . .1 muarız oldukları halde Lem tı Fransız ı mm egı , a rn : 
. Id S ·th jurı tamamı e . . k .. h ! T k nıerıkan murahhası Haro ~.mı .f thalin (Olimpiyad) filmını pe çok Gatımont • Brıtıs ngı ız umpanya -

heyetinden istifa eylemişlerdır. . Rı wens kt dirler. sının aktüalite filmi tarafından kazanıl-
İ d'k flm sHgı- begenme e 
stifalarının sebebi Vene ı ı l' . Bu filmin Mussolini kupasını kazan-

sinin en büyük mükafatı olan ~Musso.ı~ı 'tirazları filmin fena olmasırıdan 
k . . wl n tertıb masına ı w f 
upası) nın Mussolinının og u~u .1 . gelmeyip idhal edilmiş oldugu sını -

eylemiş olduğu (Tayyareci Lucı~n Serr:) ~ erı ·ıeri gelmektedir. 
filmi ile Leni Rifensthalin (Olımpıyaa) an 

1 F·ı ergisinin sebeb olduğu 
f'l . ı m s 

dığını yazıyorlar ... 
İngiliz ve Fransız sinemacıları arasın

da' çıkan bu ihtilafın"halli zımnında her 

iki memleket sinemacıları keyfiyeti Ve-

nedik film sergisi reisliğinden sormağa 
ı mıne verilm sidir. . . , bir mesel e daha ... 

Mussolini kup:ısının bu ikı tılm a~a- V d'k film sergisinin aktüalile film- karar vermişlerdir. 
sında taksimi anın.dan itibaren sergıde ene ı 

C:: "Son Posta,, nın zabıta hikayeleri ::J 
Genç kadının yalanı 

Çeviren : lbrahim Hogi 

Cinayet masası müfettişlerinden Horn
ley, masanın üzerine yaydığı resimler
den ba~ını kaldırdı: 

- Madam Ferfaks'm hikA.yesini kendi 
ağzından işitmek isterdim .. ,, diye mırıl
dandı. 

Vernon Ferfaksm esrarlı ölümü hadi
sesini tahkik işini müfettişten rica etmiş 
olan komiser, az buçuk şaşırmış göründü: 

- Madem ki emrediyorsun, başüstüne 
dostum.. fakat, kadının <>Öylediklcrini 
kelime kelimesine sana naklettiğimi te
min edebilirim, dedi ve sonra anlatmağa 
başladı: 

- Madam Ferfaksı yıllardanberi ta!11-
rım. Onun i~, bana, herhangi bir ya
bancıdan daha fazla açıldığına kaniim. 
Kocasile olan hayatını ve şu romancı d<>
likanlı ile geçen münasebetlerim a)'rı 

ayrı ve hiçbir şeyi saklamadan anlattı. 

Zavallı kadın yıllardır gülmek nedir u
nutmuştu! 

Fcrfaks, karısına çok fena muarnclt> e
derdi. Kadınlara karşı aşırı derecede za
fı vardı. Onun için, yer yurd gözetmez, 
biraz şöyle eli ayağı düzgün birisini gör
dü mü, yanında kansı varmış, yokmllş 
aldırmaz, yeni avının peşinden ko~arrlı. 
Ne ise bunlar teferrüat, yalnız kadının 
bir hareketini alkışladım. Madam FeL·
faks kocasının ölümünden :lsh mütee::ı· 
sir olmadığını, hatta biraz da memnı•n 

kaldığını saklamadı. 
Müfettiş götürüldüğü Wilford çiftli

ğinde meselenin teferrüahnı inceden b
ceye öğrendi. Hadise şöyle olmuştu: 

O tarafların en büyük çiftliğinin sahi
bi olan ve biraz da fena şöhreti il~ tanın
mış bulunan zengin Ferfaks, g:ini.in bi
rinde, karısı yanında olduğu h~Jil~ Şilca
govari bir baskına uğramıştı. Karısının 
dünyada eşi bulunmıyan bir elmas yii
züğünü çalmışlar, ve kendisi de cüzrlanı

nı vermemeğe uğraşırken kıırşunh öl
dürülmüştü. 

Haydudların bindikleri otomohilin izi 
bulunamamış ve cinayetin üzerinden i!d 
gün geçmiş olduğu halde, bu esrar per
desi çözülememişti. Bunun üzerine mü
fettiş: cPaçaları sıvamalı! .. :. diye düşün
dü ve bir kere daha, polisin çektiği re
simlere uzun uzun baktı. 

* Çiftlikte onu, misafir odasın;:ı aldıhr, 

kafasında binbir türlü ihtimaller geçer, 
sayısız faraziyeler yürütürken, kapı a
çıldı ve Edna Ferfaks içeriy'2 girdi. Mü
fettiş Hornley kadını görür görmez, 1k
lından geçirdiği o türlü türlü ihtimaller, 
isk::ımbilden yapılma bir köşk gibi birden 
yıkıldı. Genç kadın o kadar genç, o ka
dar narindi, hele, yüzünde yorgnnl11ğun, 
acının derin izleri öyle yer etmi~ti ki, in
san gayri ihtiyari, hürmet ve acıma hi!'
leri duyuyordu. 
Müfettiş özür diledi: 
- Sizi rahatsız ettim. Affedersiniz, fa

kat, nihayet vazife kuluyum. Onun için 
salı gecesi olup bitenleri anlatmanızı ri
ca t•deceğim .. 
Kadın elini alnında dolaştırdı. Derin 

derin içini çekti ve güç işitilir, monoton 
bir sesle ccvab verdi: 

-· Size her şeyi söyliyeceğim, bay m'.i
fcttiş. Komiser Branburna anlattıkları
mı biliyorsunuz, zannederim. 

- Hadiseyi, bizzat ağzınızdan öğren
meyi istedim madam Ferfaks. 

- Pekala.. fakat söyliyeceklerim, hiç 
te işe yaramıyacak. Hadise esnasında or
talık karanlıktı ve ben fena halde kork
muştum. Sonra, o kadar çabuk oldu ki... 
Salı günü, akşam yemeğinden sonra, ko
cam çiftliğinin garbına düşen b!r evde 

oturan ckomşularımıza gidelim .. .> tek!i. 
finde bulundu, kabul ettim. Yola çıktık. 
Daha evlerine yaklaşmamıştık, bir oto
mobil ok gibi meydana çıktı ve tanı y:ı· 
nımızda durdu; iki kişi yere atladı. Bir 
üçüncüsü de direksiyonda kııld.ı. Kat'1-
yetle söyliyem.iy~eğiın, ar":t, ad.u111n 
sırtında şoför üniforması v~~ .ll o•lı::-..ı .. 

İçlerinden biri, Amerikalılaı' l. r:as b;t 

şive ile: 
- Eller yukarı!.. diye homurdandı. 
Elbiselerine, yüzlerine veyahud başka 

yerlerine bakamıyacak, dikkat edemivc
cek kadar korkmuştum, dehşete düşmiiş
tüm, fakat, içlerinden bir tanesinın uzun 
boylu, geniş yapılı bir insan olduğunu, 
siyah bıyıklan bulunduğunu ve hııydud 
bakışlarile beni süzdüğünü hatırlıyorum. 
Öteki herif te, kocamdan pek fazla uzun 
değildi. Yüzünü layıkile seçemedim. Fa· 
kat üstünde, kuşaklı açık renk muşamba 
vardı.' Uzun boylusu, elmas yüzüğümil 
kopardı aldı. Ötekisi, kocamm çanta~ına 
el attı. Aldı sandım. Meğers" muvaffak 
olam:ımış imiş. Birden kocamın eğilir, 

diz çöker gibi bir hareket r .. '"llığını ve 
koşmaya başladığını gördüm. Bir çığlık 
kopardım. Küçük boylu haydud kocama 
ateş etti. Zavallı birkaç adımdan fazhı u
zaklaşamamıştı. Bir anda yere serilcıi. 

Tekrar bağırdım, feryad ettim. Fakat ses 
sada çıkmadı. 

Ne müdhiş bir andı yarabbim!. Hatır
ladıkça tüylerim daha hala diken diken 
oluyor. Galiba bağırışım, sonra tabanca
nın sesi onları ürkütmüş olmalı ki, ot()
mobillerine atladılar, ve son sür'atle göz
den kayboldular. Güç hal ile kocamın 
yanına vardım. Hareketsiz bir halde yer
de yatıyordu. İlkönce ölmüş sandım. Sem· 
ra, cbiliyorlard1> diye mırıldaP.dığını dıı

yar gibi oldum. Ama emin değilim, zira 
sesi çok halsiz çıkıyordu, hem de yüzü 
yolun kenarındaki çemenlere gömül
müştü ... 

Müfettiş sordu: 

- Ne dediğini anlamak ve rahatça ko
nuşabilmesini temin etmek için kocanı· 
zın başını çevirmeğe çalıştınız mı, m:ı
dam? .. 

Kadın ayni anı yaşarmışcasına heve-
canla cevab verdi: • ~ 

- Ona dokunamadım. Belki bu hissi
mi anlıyamıyacaksınız. Elimi bile slire
medim ona. Yardım gelmeden öldü ko· 
cacığım. Tahkikatta, cebinde 1200 İngi
liz lirası bulunduğu anlaşıldı. Muhakkak 
birisi, kocamın o akşam yanmda bu ka
dar para taşıdığını biliyordu. Ben. onı:n 
böyle bir adeti olduğunu asla öğrenme

miştim. 

- Kocanızın, her gece yemekten sonra 
dışarı çıkıp gezmek adeti var mıydı? .. 

- Ekser geceler çıkardı. F:tkat ben pek 
n::ıdir olarak ona refakat edP.!"d!m. 

- Ben de öyle tahmin etmistirn mn
dam .. 

Kadın müfettişi seri bir bakı~In siizdü: 
- Ya .. demek, kocamla olan geçims!z

liğimi biliyorcronuz .. dedi. Ve ııçıldı! 
Kocamın ölmüş olmasını bir facia ola

rak karşıladığımı söylemiyec<'ğım. Onun 
bu şekilde ölümü, hiç te hoş deği 1, ama .. 
biz de cehennem hayatı sürüyorduk M:s
ter Hornley ... 
Kadın, müfettişin bir şey söylemesini 

bekliyerek pencereden dışarıya baktı. 

- Kocanız, ne zaman ölmü~ bulunu
yordu madam? ... 

- Dokuz ile dokuz buçuk arası olma
lı. kat'i olarak bilemem .. 

Dışarıdan birisi kendisine sPslt•nincı 

madam Ferfaks sustu ve müfettişe: 
(Devam1 14 ilncii sayfada) 
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Eski Türk detektifleri "Son Posta,,ga 

maceralarını anlatıyorlar: 28 1 Eğer fallar 
doğru çıksaydı ... 

Eski bir istihbarat ajanının 
harikulade sergüzeştleri 

Falcı) ar Vilsona, Lenin~ 
Kayser Vilhelme, impa

rator Şarl'a neler 
söylemişlel'di 

Eski istihbarat a~ 
janlarıntian Hayre· 
bolulu Bay Sami, 
:'Trakya işgal altın -
da iken Yunanlılar 
tarafından yakalan
mıştır. Edirne diva
nıharbinde muha • 
kemesi yapılmıştır. 
Müddeiumumi, Bay 
Samiyi cHiyaneti 
vataniye» 'ne itham 
etmiştir. Fakat orta
da delil yoktur. Ü -
2erinde bulunan bü 
tün vesaiki, mide -
6ine zoraki bir kağıd 
ziyafeti çekerek çiğ 
nemiş, yutmuştur. 

Şimdi divanıharb .. 
de, kendini müdafaa 
ediyor. 

Sözü Bay Sami -
ye buakalım. 

Reise: 
- Ben vatanıma 

ihanet etmem, de • 
dim. 

O sordu: 
- Vatan kelime • 

sinden maksadın ne· 
dir? 
· - Vatanın m~nası 
sarihtir. Yanım • 
da bir ltlgat kitabı olsaydı, size açar, o
kurdum! 

- Sen söylediğime cevab veri Va
tan kelimesile Türk vatanını mı ifade 
etmek istiyorsun, yoksa Yunan vatanı
nı mı? 

Bütün gözler bana dikilmiş, ağzım
dan çıkacak lafı bekliyorlardı. Vaziyet, 
ne kadar vahim olursa olsun, canımı 
kurtarmak için o anda yalan söylemeği 
izzeti nefsime yediremedim. Reise hay
kudım: 

- Ben Trakyalıyım. Trakya, Türk
lerindir. Vatanıma, yani Türk vatanı
na ihanet etmem! 

Muhakeme bitmişti! Reis, jandarma
ya bir işaret yaptı, beni hapishaneye 
götürdüler. 

Ertesi günü, şafak vakti yola çıktık. 
- Nereye gidiyordunuz? 
- Serez hapishanesiine. Fakat akı-

betimin ne olacağını bilmiyordum. Di
vanıharbin hakkımdaki kararını, bana 
tebliğ etmemişlerdi. 

Nihayet Sereze geldik. 
Hapıshaneye tıkılalı henüz yanın sa

at olmamıştı ki, bulunduğum koğuşa i
ki jandarma girdi. Bizimle beraber bu
lunan dört adamı alıp götürdüler. On
larm arkasından, aramızda bulunan bir 
Türk - mustantik imiş - dedi ki: 

- Zavallıları kurşuna dizecekler. 
Hakikaten 20 dakika sonra üç el 

yaylım ateş yapıldığını duyduk. Pen
cereye üşüştük. Birkaç dakika sonra, 
biraz evvel bizim koğuşa gelen iki Yu
nan· jandarmasının yalnızca geri dön
düklerini gördük. Müstantiğin tahmini, 
doğru çıkmıştı! 

Hapishanede, Mustafa çavuş namın
da bir mahpus daha vardı. Beni bir ke
nara çekti. Şu üç nasihati verdi: 

1 - Köşe başlarını açıktan dolaş, 
2 - Abdesthane kapısını evveli 

tekme ile aç, kimse bulunmadığını gör
dükten sonra içeri gir, 

3 - Her zaman, her yerde arkanı 
duvara vererek otur! 

Mustafa çavuşun söylediklerine te
şekkür ettim. Fakat onun cpend:. }erini 
her yerde tatbika imkan yoktu. Mese
la, taş kırmağa, şehir haricindeki şose
lere götürülüyorduk. Allahın kırında, 
arkamı hangi duvara verecektim? 
Taş kırmak safasına 15 gün razı ol

dum. Çünkü, bu müddet içinde civar 
h~kkında maltı.mat alıyordum. Zira, fi
rar ettikten sonra, örümcek ağma ya
lrnlanan sinek gibi, tekrar paçayı kıs
tırmak istemiyordum. 

Kapiten Jambi cArtık Türk topraklarındayız.'• dedi. 

Serez hapishanesine geldiğimin on 
altıncı günü idi. Öğle yemeğine otur
duk. Sabahtanberi taş kırmaktan o
muzlarım sızlıyordu. Ekmeğe dört elle 
sarıldım. Tabldot mükellefti: Kuru ek
mek, suda pişirilmiş beyaz peynir ve 
biber! 

Bu ziyafetten sonra açık hava ab
desthanesine gitmeğe niyetlendim. Bu 
işi yapmak için az ilerideki dere kena
rına iniyor, bir böğürtlenin altına çö
meliyorduk. 

İlk böğürtlenin dibinde biraz dur
dum. Sonra, daha ilerideki böğürtlenin 
yrınına gittim. Oradan bir diğerinin, o
radan da daha uzaktakinin ... 

Bir aralık arkama dönüp baktım. Bi
zım takımı muhafazaya memur jandar
ma, bir tepenin üstüne çıkmış, tüfeği
nin ucuna taktığı kaputunun gölgesin
de öğle uykusuna yatmıŞtı. 

Kendi kendime: 
- Allaha ısmarladık dostum, kısmet 

bu kadarmış, dedim. 
Tarlaların içine vurdum. Artık dağ

ları, bir yaban keçisi gibi, tırmanıyor; 
durmadan dinlenmeden, gece gündüz 
yol alıyordum. Uzaktan gözüme ilişen 
çobanlara dikkat ediyordum. Eğer kı
yafetlerinden, Türk olduklarını anlar
sam, yanlarına sokuluyor, heybelerin
den aldığım kuru ekmekle karnımı do
yuruyordum. İçtiğim suyu da söyler
sem, şansıma gıpta edersiniz: Temiz, se
rin, billur kadar aydın dere suları, ne 
k&dar tatlı idi bilseniz ... 
Maksadım Gümülcineye gitmekti. 

Fakat, yolları şaşırmışım, İskeçenin 
üstüne çıkmışım! 

Şahinli köyüne uğramağa karar ver
dim. Ramazana bir hafta vardı. Köy 
kahvesinden içeri girdim. Köylüler ile 
konuşmıya başladım. Bana ne iş yap
tığımı sordular. Dedim ki: 

- Hocayım. 

Köy muhtarı hemen yanıma sokul
du: 

- Hazır, önümüz ramazan, bize i
mamlık eder misiniz, diye sordu. 

Bu teklifi memnuniyetle kabul et
tim. Çünkü, yemek, içmek onlara aid 
olmak üzere ayrıca da 1500 drahmi ve
receklerdi. 

Fakat, bir ay Şahinli köyünde kal
mama imkan yoktu. Ramazanın hafta
sında imamlığı yarıda bıraktım, kaç
tım. Zira vaziyet tehlikeli idi. Şahin
li köyü Yunan kuvvetlerinin sık sık ge
lip gittikleri bir yerdi. Köylüler, 1500 
dr&hminin yarısını vermişlerdi. 750 

drahmi ile iktifa etmek, kelleyi tehli
keye sokmaktan her halde daha hayırlı 
idi! 

Şahinli köyünden İskeçeye geldim. 
.Belediye caddesinde bulunan Otel Ru
vayal'in önünden geçerken, kapıda bir 
tanıdık ile karşılaşmıyayım mı? Arka
d~şını, beni hemen içeri aldı. Onunla 
konuştum. İskeçenin zenginlerinden 
Reşid Saffet bey namında bir zat ile 
de tanıştım. Reşid Saffet bey, otelin ta
ve:n arasında bir yer temin etti. Hergün 
kendisine gelen İstanbul gazetelerini 
b!lt> bana gönderecek kadar nezaket 
gösterdi. 

Her ihtimale karşı, dışarı çıkmıyor
dum. Fakat iç sıkıntısından nerede ise 
çatlıyacak idim. Bu sırada, İskeçeye 
seyyar bir tiyatro kumpanyası geldi. 
Trupun yıldızı cCihanyandı Kafiye:. 
adlı bir kızdı. Ufacık, tefecik bir es
mer güzeli olan Kafiyenin, muhitte 
müdhiş bir süksesi vardı. Bir akşam, 
her şeyi gözüme alarak tiyatroya git
n!eğe karar verdim. Çünkü, gece, gün
düz tavan arasında yaşamaktan. artık 
boğulmak raddelerine gelmiştim. 

Serde gençlik de var. O akşam Kafi
yeye kur yapmıya başladım. İkinci ak
şam tiyatroya tekrar gittim, gene ayni 
yerde oturdum. Üçüncü akşam keza ... 
Dördüncü akşam, oyun bittikten sonra, 
bir yolunu bulup, şanonun altına gir
dim. Oradan Kafiyenin sesinin geldiği 
yeri tayin ettim. Süflör deliğinden sah
neye çıktım. Yavaşca Kafiyenin odası
na yaklaştım. Yanılmamıştım; Kafiye 
içerde idi, şarkı söylüyordu. 

. Birden kapıyı açtım, odaya girdim. 
Kjz, bu gece baskınına şaşırmadı de
ğil! Fakat; cesaret ve kurnazlığını da 
hoşuna gitmişti her halde... Nihayet, 
Kafiye ile dost olduk. Kız, hüviyetimi 
anlamak istiyordu. Tabii kaçamaklı ce
vablar veriyordum. 
Yavaş yavaş Kafiyenin de beni sev

meğe başladığını anlamıştım. Kıza o za
mnn açıldım. Kaçmak için çare aradığı
mı söyledim. 

- Bizim kumpanyaya oyuncu gir, 
dedi! Patrona söylerim, bana karşı gel
mek haddine mi düşmüş onun! Seni de 
aramıza alır, gideriz. 

Kafiyenin bu toyca, fakat yürekten 
geıen hilesine güldüm. Lakin, onu in
citmeden, teklifinin beyhude ve yalnız 
ba~ıma gidersem hem benim, hem de 
onlar için daha iyi olduğumu söyledim. 

Kafiye, bir an düşündü. Sonra: 
- Öyle ise al bu parayı, az ama ge-

ne işine yarar: dedi, 
3000 drahmi verdi. 
Şanonun altında 

kara gözlü cCihan -
yandı Kafiye> ile ha-

m bir veda yap -
tık. Kafiyenin göz-

leri yaşarmıştı. Ufa
cık bir çocuk gibi 
ağlıyordu. Bana, hıı-

tıra olmak üzere res
mini verdi. 
. Birkaç gün somt, 
kaçak olarak, Gü - L... 

mülcineye gelmiş - vaheım 

tim. Doğruca, gü:ı:in ...Ar gün bir Çingene kadını Maca!! 
kalabalık bir sal\tin - K t . G ldi A ., _ .. on esı era ne pponyı ye: 
de - akşam usfa • 
istasyona gittim. De
deağaca hareket et-
mek üzere olan 
bir znarşandiz treni 
vardı. Uzaktan, va -
ziyeti tedkik ettim. 
Furgon vagonunda
ki gardöfren yeri 
boştu. Kimseye gö-

rünmeden hemen o -
raya atladını. Kaske
limi ba§ıma iyice 
geçirdim: Elimi fre
nin üstüne koydum. 

Birkaç dakika sonra, Yunan jandarma· 
larJ treni teftiş ettiler. Lakin beni hare
kete hazır olan trende vazife alınış bir 
vaziyette görünce şübhe etmediler! 

Nihayet kurtulmuştum: Tren yola ko
yulmuştu! 
Dedeağaç istasyonuna girmek üzere 

iken trenden atladım. Şehre, tenha yol
lardan girdim, bir meyhaneye gittim. 

İçerde sarhoş bir jandarma başça
vuşu oturuyordu. Baktım ,herif konyak 
çekiyor. Yanındaki masaya da ben 
çöktüm. Garsona: 

- Konyak getir, dedim. 
Kadehimi doldurdum, sonra jandar

maya dönerek: 
- Siz de ister misiniz? dedim. 
Herif böyle bir ikramı gözlüyormuş 

zaten! 
Jantlarına ile kadeh tokuşturdukca 

dostluğu da ilerlettik. Bana ne iş yap
tığımı sordu: 

- Alış. veriş, cevabını verdim. 
- Adın ne senin? 
- Sami? 
Başçavuş beni Musevt zannetmiş. 

Dedi ki: 
- Vire sen İsra ilsin? 
- Evet! 
- Babanın adı ne? 
- Naum! (Babamın adı Naimdir. O 

anda aklıma bu yalan geldi.) 
Başçavuş, pek derin samimiyetimize 

güvenerek, yarım kilo kadaif aldırmak
lığımı söyledi. Hemen, garsonu, tazı 

gibi koşturdum! 
Bir ara, başçavuşa sordum: 
- Trenin kalkmasına çok var mı? 
- Yarım saat! 
- Öyle ise ben gideyim! 
- Niçin? 
- Dimetokaya gideceğim. Vesikamı 

imzalatayım! 

Herü, ne dese beğenirsiniz? Azamet
li bir tavır aldı: 

- Ben, oranın karakol kumandanı
yım. Vesikayı sorarsam, ben soracağım! 
Otur, oturduğun yerde, ısmarla kon
yağı! Beraber kalkar, trene biner, gi
deriz! Sen yol için hazırlık yap sade! 

Bu suretle işleri yoluna koymuştum. 
Başçavuşa dört şişe daha konyak al
dım. cCihanyandı K.Afiye> nin parala
rı, görüyorsunuz ya, kimin kısmeti i
miş! 

Böylece Dimetokaya vardım. Bir a
raba tuttum, Edirne Karaağacına git
mek için yola çıktım. 

Tam Sınavlı köyüne varmak üzere 
(DQvamı 13 üncü sayfamızda) 

- Günün birinde kraliçe olacaksın., 
demiş ... 

Nevyorkta ihtiyar bir serseri Lind· 
berg'e henüz tayyareci bile olmadan: 

- Bir gün p· ·"'"ek.. dünyada hep 
sizden bahsedt~-ıder!. sözlerini söyle 
miş. 

191-i senesinde bir Alman asker fr 
rarisi idama mahkfun edilir. Afiı için 
müracaat eder. İmparator affını redde .. 
der. Asker ona şu mektubu gönderir: 

cSiz vatandan uzak, sürgünde ölecek .. 
siniz.> 

Ara sıra gazetelerde bu kabil yazıla· 
ra tesadüf edilir ... Halbuki: 

Amerikan Cumhurreiıi (Vilıon) 
madenleri ziyaretten· ürkerdi ... 

Vilson. 

Hasta döşeğinde tabii bir surette ha"' 
yata gözlerini yuman Amerikan cuını' 

hurreisi (Vilson) on beş yaşında iken 
bir Çingene kadınına rastgelmiş, Çin" 
gene kadını ona demiştir ki: 

- Siz bir maden çöküntüsünde öle• 
ceksiniz ... 

Çingene kadınının kehaneti (Vi~ 
son) un üzerinde o derece tesir etmiş .. 
tir ki re~icumhur olduğu sualarda bl• 
le çökebilecek yerlerde dolaşmaktan 

ürkerdi ... 
L•ninin lalı 

İsviçrede menfada bulunurken bil 
arkadaşı ona ihtiyar olduktan sonra biı 
şimendifer kazasında öleceğini söyle'" 
mişti. Halbuki Lenin genç denebilece1' 
bir yaşta ve bir klinikte öldü ... 
Son Avuıturya • Macaıillan impll"' 
ratoru (Şarl) elli ıene tahtınJli 

kalacaktı ... 
1916 senesinin kanunuevveli... Hat" 

bıumurninin en civcivli zamanı... İJXJ." 
parator (Şarl) ın Macar krallık tacını 
giyme merasimi yapılıyor ... Macar ga• 
zeteleri (Şarl) ın hayatı ve istikbaJJ 
hakkında (Galiçya) nın meşhur hıY 
hambaşısının kehanetlerinden bahscdb
yorlardı ... 
Harnambaşı diyordu ki: 
- Majestenin selefi gibi 58 sene 

tahtta kalıp kalmıyacağını kestiremem. 
Fakat saltanatı elli sene kadar sürecek· 

(Devamı 14 tincü sayfada) 
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Radyo dinleyicileri 
yeni istasyondan 

neler bekliyorlar ? 

Pragda Südet Almanlarının 
ilham membaı olan bina 

. il . arasındahi radyo 
lstanbul hemşer erı d.hkal mülakatlar 
meraklıları ile şayanı 1 

Önünde Çek devriyelerinin gezdiği 
26 numaraya girenler neler görürler? 

Ankaradaki büyük ve .kUvvetli rad~o 
-be criyatına ba:.· istasyonumuzun tecru ne!t d 

lamak üzere olduğunu ve pek yakında a 
faaliyete geçeceğini işitiyoruz. 

Bütün radyo sahibleri bu büyük ve kuv 
· ta başlıya-

vetli istasyonumuzun neşrı~ V 
cağı gu'" nü sabırsızlıkla beklıyorlar ... . e 

··k melı -tabii yeni istasyonumuzun n:ıu e~ 
. amia neşrıyat ya-yetine uygun bır progr 

pacagv mı ümid ediyorlarr. Biz r~dyo sa -
t k Ve onhibleri arasında bir anket yap 1 

• 

lara şu sualleri sorduk: 
1 - Yeni radyo istasyonumuzda yapı

m nasıl ol -lacak neşriyatın programın 
nıasını istiyorsunuz? 

2 - Hangi saatlerde neşriyat yapıl -

malı? .. 
3 _ Ne gibi şeyler işitmek istemiyor -

... 

kıraat dersinden on numara atabilecek o
lanına rastgelemedik. 

* Bay Rasim ( Beyazul Sehbanba§ı 
sokağı): 

_ Yeni radyomuzda işitmek istE>diği • 
miz ve işitmek istemediğimiz şeyler şun
Iarçhr. Evvela tabii olmıyan, tiyatro oy
nar gibi konuşan spikerlerden bıktık, gü
zel konuşan spiker istiyoruz. Tabii ses 
kadında daha güzel, erkekte daha mües-
sir olur .. Halbuki şimdiye kadar radyoda 
bütün spikerler tabii konuşmadılar. Hep-
si taklid yapar gibi konuşuyorlar. Sonra 
mütemadiyen milli havalar, halk şarkı-
ları diye çirkin, çirkin havaları, çirkin 
sesli kadın ve erkekleri söyletip duruyor-
lar. Bu havalar ne millidir, ne söyleni.ş-

sunuz? teki usul alaturkadır, alafranga da de • 
~ abları aşagıv ya dercedi -

Aldıgımız cev ğildir. Alafranga musikj. dinlAyeceksek 
yoruz. 

Bomonti Bay Ali Bülend: 
- Yeni Ankara radyosunun progra -

mında klasik ve modern garb musikisine 
"deli bir ehemmiyet verilmesi en büyük 

cı A "ki 
temennimdir. Halkımızı hakiki musı -
ye alıştıracak büyük cehdimiz oJduğu 
için bu konserleri konservatuvar. pr.ofe -
sörleri veya kıymetli müzisyenlerımızdcıı 
her hangi birisinin bestekar hakkındaki 
bir konferansı ve besteleri teşrih eder. 

İzahatile itmam etmek çok faydalı ola -
caktır kanaatindeyim.. .. Eski Türk beste
karlarının eserlerinden toplu ve ciddi 
konserler yapılması da çok şayanı arzu
dur Dans musikisi ve hafif alaturka şar
kıl;r aleyhinde değilim. Bunlar gü~ün 
muayyen saatlerinde dinlenilir. Ciddıler 
ise haf tanın muayyen günlerinin mu ay -
yen saatlerini alırlar. Ve ihmal edU~e -
leri hiç doğru değildir. Çocuk ne~rıyatı 
lehindeyim. Radyoda çocuk neşrıyat~ ya
pıldığı zaman yavrularımızın ° saatı na-

edi;n..,; akından bilen
sıl heyecanla beki 6.LU.O Y 
lerdenim. Çocuk neşriyatında masal ~a-
dar, çocuğa müsbet bilgiler _aş.ıl~yan hı -
kayeler okunması bence çok ıyıdır ... 

Radyo neşriyatına saat beşte başlan -
ması, çay zamanı evlerimizde radyo mu-

sikisile dansedebilmeıniz hiç te fena ~l : 
ınaz. Kış geldiği ve toplantılar mevsıını 

Yaklaştığı için muhitimde benim fikr~de 
olanlar pek çoktur. Bence öğle neşrıyatı 
kaldırılabilir. Fakat neşriyahn muhak -
kak beşte başlaması şarttır. Beş b•ıçuk-
ta işinden evine dönen bir insan pekalS 
radyosunu açıp bir şeyler dinliyebilir. 

Radyoda duymak istemediğimi~ ~ey 
bozuk plaklardır. Ve ayni plağın bır gun-
de bir çok kere tekrarlanmasıdır. Maa
lesef bu tekerrür İstanbul radyosunda 
ll'liibalağasız haf tada iki üç kere vaki o
lur. Siz de bilirsiniz. Bir de şivesi düz-

gün, tiyatro oynar gibi konuşmıyan,. te
tniz, fasih türkçe konuşan, ve lehçesın -
den memleketin hangi tarafından veya 
ınesela İstanbul şehrinin hangi mahalle-
sinden olduğu belli olmıyan kültürlü ~pi
kere ihtiyaç vardır. Maalesef başladıg:n-
dan bugüne kadar radyolarımızda aj:ıns 
havadisini kekelemeden okuyacak kadar 

tamamile alafranga musiki dinletsinler, 
anlıyanlarımız dinleriz, anlamıyanlurı • 
mız radyoyu kaparız. Alaturka musıki 

dinliyeceksek hakiki alaturka dinliye -
lim. Mesela bilmem kim şarkı söyliyecek, 
diyorlar. İki şarkı söylüyor, bitiyor. Hal
buki her akşam bize tam bir fasıl dinlet
sinler, müntehab parçalarla. Bu böyle o· 
lursa daha doğru değil mi? KonferansJarı 
tamamile kesseler hiç te fena olmıyacak. 
Çünkü dinliyenleri görmüyorum. Kon -
ferans başlayınca herkes radyoyu kapı • 
yor .. Bir de arabça söylevin tam iki mu
siki faslı arasına sıkıştırılması çok bi -
çimsizdir. Ekseriya sofrada otururken 
şarkı dinliye, dinliye yemek yiyelim di • 
yoruz. Bir arabça söylev çıkıyor, tabii 
radyoyu kapıooruz. Ankara radyosunun 

buna dikkat etmesi ve tam program bit • 
meden evvel arabçayı koymaması iyi o-
lur. Arabça bilmediğimiz bir lisan olduğu 
için onu dinlemek külfetinden veya kon
serimizin kesilmesile keyfimizin bozul • 
masından kurtulmuş oluruz. İstanbul rad
yosunun neşriyat saatleri iyidir. Ayni 
saatte neşriyat yapılsın ve arabça söy • 
lev de programın en sonuna konulsun. 

* - Bayan Fatma (Şiıli): 
_Ben evinde oturan, dışarıya nadiren 

çıkan bir kadınım. Radyo tam manasile 
b nim dostum ve eğlencemdir. Bunun 
i ~n radyoda ben her şeyi istiyorum. 
;vvela dünya havadislerini daha mü • 
kemmel bir surette ve daha mufassal ola-

k · ·tmek arzusundayım. Halbuki rad· ra ışı 

yoda ekseriya sabah gazetelerinde çık-
·ans havadisleri okuyorlar. Sonra 

mış aJ . 
ufak radyo temsilleri pek hoşuma gıdi -

T·yatroya sık, sık gitmediğim için 
yor. ı .. b'l 
sevilen san'atkarlarıroızı gormesem ı e 
dinlemek bana zevk oluyor. Musikiden 

k lamam Yalnız köy havalarını çok pe an · . 
. . m Bize memleketin muhtelıf 

sevıyoıu · v 

ı ·nı·n havalarını nereden oldugunu yer erı -
lce bildirerek okusalar çok hoşuma evve d v • • 

gidecek. Radyoda sevme igım şey aynı 
.. d ayni plağın bir kaç kere tekrar e-

gun e . b' .. 1 k dilmesi ve spikerın ır şey soy er en, 
.. ı·yecegvini unutup keklelemesi veya 

soy ı shih 'd' n 
sonradan cümlesini ta etmesı ır. &ıU-

tt'k 

f 

Praır m en «arlb nı.nl\-mrulanınıan bat de ~e .. e )•\ 
r~ma doğru, Dcnt~Cbf>J tlau,.,'dan Alınan!Ann çıkı 
~ıdır B ı Alın \n'•d', f.,Nt nıftt~vazı, U$Umde ~l) dtH 
bıf ad d hU!Ull;lU bit lU$1lHl:l1t Çlk!\tl.u VC (:~kf 
Sa Pı:lkotıe sot;;~ı:ınm. bn kfısm\m AJma.nı.ra. t.;ıdit;t 
mışl~rutr. Hur~da Poliıll.r daima a.vıq~ gueı 

~\Xı..L-~, ~ -·7""" t)ti; ~~, .. ~..-..\." ~~/ 
~-- 3~ • 

Praga gidip gelen bir İngiliz mu • ı Bununla beraber her siyast akideye ı sonunda .. muht:lif katl~rı birbirine bağ 
harriri yazıyor: Pragın ana ~okakla - mensup Alınanlar buraya girebilirler. lıyan muteadclid merdivenler vard1r. 
rından biri olan Na Pri!topy'de müte • Buna mukabil tek bir Çekin bu bina • Bu merdivenlerle çıkılan katlarda lo • 
vazı bir kapı görülür. Üstünde 26 wdi • dan içeriye adım atmasına imkan yok· kantalar, konser salonları, idareler ve 

Ye bir rakam vardır. Bu kapı, magaza t B d hl" . iki" t fınd bir de balo salonu mevcuddur. Çeşidli 
k d.. D ut hes ur. u e ızın ara a came • ··t 1 1 b ı· 1 b" k" . cebhelerinin ar asına uşen e sc ... .. . . .. su un ar a eze ı sa onun ır oşesın • 

Haus'i.m cümle kapısıdır. Burası Prag kanlı holmeler ıçınde cSudet Alınan • de garib bir işaret vardır. Gamalı haçı 
Alınanlarının büyük içtima mahfeli • ları, partisinin bayrakları, resimleri, andıran bu işaretin, eşref saatı gelince, 
dir. Südet Almanlarının, ilham al· ve Nazi Alınanyasının faaliyetlerine hakiki şeklini alacağı kulaktan kulağa 
dıkları membadır da diyebilirsiniz. dair kitablar teşhir olunur. Dehlizin söylenmektedir. 

nu dinleyiciye karşı bir hak~ret sayıyor • 
ve bayağı hiddetleniyorum. 

* Bay Zelıi Firusaia caJdeıi 15: 
Ankara radyosunda ne yaparlarsa yap· 

sınlar, aman Mes'ud Cemili spiker yap
masınlar. Değerli musikişinasıım:ı çok 
kıymetlidir amma, darılmasın, diinyada 
ondan daha kötü spiker yoktur. İyi konu
şan bir kadın spiker esasen erkek spiker
den çok daha iyidir. Programda pUk neş· 
riyatına hiç bir mana veremiyorum. PlA
ğı kendimiz de gramofonda dinleriz. He· 
le İstanbul radyosu Yüksekkaldırımcla 
beş on kuruşa satılan kırık plaklar dere
cesinde bayat ve eski plaklarla neşriyat 
yapıyor. Programda şark ve garb musi
kisinden ciddi konserler bulunmasını Çllk 

temenni ediyoruz. Halkın seviyesini yük
seltecek konferanslar, da şayanı arzudur. 
Fakat ekseriya alimlerin sesi radyoya uy
gun gelmiyor ve söyledikleri anlaşılmı
yor. Ziyanı yok onlar yazsınlar, sesi rad
yoya uygun olması icab,.ı:eden spikerler 

bunu okusun ve halk istifade etsin. Sa • I nakletsinler, kolaylıkla dinliyelim. Neş
bah neşriyatı muhakkak l~zıındır. Ço • riyat saatine gelince ... Sabahtan akşam . 
cuk neşriyatı da ıarttır. yatıncıya kadar neşriyat devam etsin ve * bir dinleyici günün hangi saatinde olur-

Bay Riiıdii Erkanı (/ıtanbul Ça· 
pa): 

- Radyoda hem kadın, hem de erkek 
iki spiker bulunsun. Çünkü bazı insan -
lar erkek. bazıları kadın sesi işitmek is -
terler. 

Haftada hiç olmazsa bir kere eski Türk 
kUsiklerinden konser verilsin. Mesela 
Zekai ·dedeyi, Itriyi, Emrullah Efendiyi 
diııliyelirn. Garb musikisinden de konser
vatuvar profesörleri konserler versinler. 
Konservatuvarın konserleri, sık sık olmu
yor ve olduğu zaman da herkes istifade 
edemiyor. Halbuki bu şekilde musiki kül
türümüz ve terbiyemiz artmış olur .. Her
kes A vrupada iyi bir konser olduğu za • 
man bundan haberdar olmuyor, olsa bile 
radyosunda istediği istasyonu bulann • 
yor. İyi konserler olduğu zaman bunları 

sa olsun radyosunu açtığı zaman Ankara 
istasyonundan konferans, konser, propa· 
ganda, ajans havadisi, velhasıl muhak • 
kak bir şey duysun. İşte benim kendi he
"Sabıma radyodan temennim budur. 

H. H. . ............................................................. ., 
Bir arabacı arabanın altında ezildi 
Unkapanında Hacımusa sokağında 

oturan araba sürücüsü Ekrem, dün Ka
ragümrükte bir eve götürdüğü odunla· 
rı boşaltıp avdet edeceği sırada hay • 
vanlar ürkerek koşmağa başlamışlar -
dır. Onlan zaptetmeğe çalışan Ekrem, 
bir aralık müvazenesini kaybederek a
rabanın ön tarafına düşmüş ve araba 
üzerinden geçerek kaburga kemikleri
nı kırmıştır. Hayvanlar biraz ileride 
polisler tarafından tutulmuş, arabacı 
Gureba hastanesine ka'Wırılarak teda· 
vi altına alınmıştır. 



eSon Posta• ntn tefrikalı: 1f 

· Mari Valevska / ~ 
Na o/yonun aşk romanı ~ .. , __ 

Tercüme eden: MebraT• Sami 

Karanlık dehliz 
Bu cümleden sonra Fuşe, sesini al -

çalttı, bir mırıltı halinde: 
- Hem ben ona yalnız bu yüzden ka

fa tutmuyorum. Onunla, apaçık siyasi 
bir maksad uğruna mücadele ediyorum. 
O tahtta kaldıkça bu faydasız mevcudi
yetile imparatorun ikbalini hağlıyan bir 
ıehlike olarak yaşıyor. Kocasından altı 
yaş büyüktür. Saklamağa çalışıyor, fa
kat hiç bir zaman ona" bir evlad, tahtı
na bir varis verecek halde değildir. Bu 
yi.lzden de, bunca güçlükler pahasına 
elde edilen sükUn, her an için sarsılmak 
tehlikesin dedir. 

Bourbonların kimi Londrada, kimi 
Mittanda, hep bir gün, geri çağınla -
caklarını umarak bekleşiyorlar. Böyle 
bir akı beti tacil için de, onları tahttan 
ayıran engelin cbir tek kişinin ömrü> 
olduğunu görüyorlar; suikasd üstüne, 
suikasd hazırlıyorlar. 

Öbür taraftan Jacoben (1) ler de, İn
gilizler de kendi dalavereleri için bun
ları :aklid ediyorlar. İşte tehlike de bu
rada.Ben durmadan bunların önünü 
alıyorum, fakat gene şuradan buradan 
patlak veriyorlar. 

Joz~finin aleyhinde sıralanıp dökü
len lakırdılar da, hiç sükftnetini bozma
mış o!an Mari, bu son sözlerle titredi: 

- Bahsetmiş olduğunuz gizli teşki
ıa t meselesini, o akşamdanberi bir tür
li.l aklımdan çıkaramadım. İmparatora 
sordum, ehemmiyetsiz bir şey dedi. 
Doğru mu bu? Siz söyleyin baril 

Fuşe: 

- Söz aramızda kalsın ama, hayır 
konte~. Ehemmiyetsiz bir şey değildi. 
Yalnı! bereketversin ki, vaktinde ihti-

, 

cMari Valevska Filmlnderu 
yatlı, tedbirli davranmıştım. Mücrim-
ler tam harekete geçecekleri sırada müt~hassis olmaktan başka ne yapabi- mıya kalkışıp, karşısında bu kadar kı-

. .. lirdi?. rılıp dökülüyor ..• ağımın içine düştüler. Dun imparato -
run iznile, teşkilatın ele baştlan, krallık Sadece Mariye yaranmağa kalkışsay- Diye güldü. 
tarafdarı üç fesadcıyı tevkif ettirdim. dı, kadıncağızın pek umuruna gelmiye
Bu gece askeri bir heyet huzurunda cekti. Fakat Napolyonun hizmeti uğru
muhakeme edilip yarın da şafak vakti na bukadar fedakar davranması, onun 
idam olunacaklar. hayatını korumak için bu derece enerji 

-4-

NAPOLYON VE MARİ 

Nazırın ince dudaklarından bu cidam:. ve endişe göste:rı;nesi, Marinin sevgi 
sözü bir bıçak keskinliği ile çıktı. Mari dolu benliğini kıskıvrak bağladı. Hak- Marinin artık tamamen yerleş -
Valevska yeisle ellerini uğuşturuyor: kında uydurulmuş bazı meselelerin ta tiği Houssaye sokağındaki evine, im

- Ne fena! Aman ne fena! Nasıl, e- budud dışlarına kadar sızdığı bu na - parator, henüz hiç gelmemiştL Onu 
min misiniz bari? Hakikaten suçlu mu zırdan halbuki ona ne fena şekilde hah- görmek için duyduğu bütün isteğe rağ-
bu :ıuamlar? diyordu. setm1şlerdi. men öyle bir iş bolluğuna tutulmuşiu 

- Hem de çok eminim madam. İm- Mari bütün ı;afiyetine rağmen saray ki, bjr türlü ~~~leriden çı~amıyordu: 
para toru önümüzdeki piyade resmi ge- kadınlarının hükümlerinden sakınmak Fakat sevdigı kadınık bkırklkaç akdakihika-

ıu .. zumunu hlssetmegve başlıyordu. cık .o
1 

lsun kucaklama , o am. · .. ti-çidinde hançerlemeği tasarlıyan teşki- d k 
Fu .. d · t di tam kap da .... yacı.e o derece yanıyor u ı, son gun-

ıattannı bunlar... şe ~usaa. e ıs e ve . ı ...,. lerde dayanamadı, bir iki defa, akşam 
- Bilseniz bu korku beynimin için- çıkmak uzere iken durdu ve sankı pren- .. . D" .. d . M .. b" b' 

den nasıl hiç çıkmıyor. İmparatoru da- ses Polinin uzaklarda olmadığını bili- ih~zt:ı-ı'tı urokü!.u .. gkon. e1~ıp, da~ıyı,d ın ır 
. . .. . ıya a, çu gız ı mer ıven en gc-

ima böyle iyi korudukça bilseniz ne yormuş gıbı yüksek bır sesle: . k k d' h i d · · t" tL' . . .. Ç!rere en ı usus aıresıne ge ır .ı. 
minnet duyuyorum size. Yoksa ken - - Prenses hazretlerını sonsuz hur- Burası resmi dairelerinin üstündeki 
disi öyle ihtiyatsız ki ... Her an canını ~etle ~el.amla~.ğUU: lütfen .,kendi~erine katta, al~ak tavanlı iki salonla bir ye
öyle tehlikeye atıyor ki... soyJersınız, degıl mı kontes. Aynı za - mek, bir yatak odası ile, bir de bu du-

- Doğrudur, ama, bereketversin ki manda şunu da ilave etmenizi rica ede- vardan ibaretti. 
ben~m gözlerim apaçık ... Her an kuş - ceğim. Himayelerile taltif etmek bü - , Vaktile birinci konsül iken, katibli -
kuda bekliyorum. Ben onun yanında yüklüğünü göstermiş oldukları bir in- ğini yapan Burien burada yatıp kalk
oldnkça, hiç bir kötülük yapamazlar. sana, emrettikleri adilane kararı ver - m1ştı. Sonra onu azlettikten sonra, im
Merak etmeyin madam. dirdim. Talebim üzerine imparator parator daireyi kendine tahsis etmiş, 

Ve şunları da ilave etmekten çekin- hazretleri mültecilerden markiz De bu sade ve rahat eşyalı, basit odaları 
r.ıedi: Vassoiğne'nin Fransaya dönmesine mü- resmt ve şatafatlı dairesine tercih ede-

- İkimiz birlikte, onu sevmek ve 
korumak için, kafi bir kuvvet olabili-
riz. 

Fuşe'nin bu apaşikar <birleşme tek
lifi> karşısında, Mari hiç bir şey söyle-
meni. 

Nazırın bütün bu konuşmalarda, Na
polyonun · menetmiş olduğu mevzua 
temas ederek. belli etmeden, sezdirme
den varmağı dilediği netice şuydu: Ev
vela korkutmak. sonra teminat vennr~k, 
itimad telkin etmek ve varlığı tamamen 
elzem bir şahsiyet haline bürünmek. 

Esasen Fransa işlerinden pek haberi 
olmıyan Mari Valevska, bizzat impara
torun ağzından zekasının, idarecilik 
kabiliyetinin medhini dinlemi.cl olduğu 
bir adamın bu gibi sözlerine kapılarak 

saade buyurdular ... dedi. rek,, çok defalar yalnızken de orada ya-
Mari geçikmeden, bu haberi prensese şamağı adet etmişti. 

bildireceğini söyledi ve hürmetkar bir Uşağı Konstanla kölesi Rüstem, nö
eğili~le, öğleden sonraki randevularını bet sırasile buranın muhafızlığını ya
tekrar hatırlatan nazırı antişambra ka- parlardı. İmparatoriçeye hiç bir zaman 
dar geçirdi. buraya girmesine izin verilmemişti. 0-

0 aralık, bu duvarın kapısı yavaşca nun da, bu yüzden, büsbütün merakı 
açıldı ve Polin yapmacıklı hülya bulut- artmıştı. 
larından kendini zorla sıyırmış bir ta- Bir gece, saat bire doğru, mutad da
vırla başını uzatarak, süzgün gözlerle: vetlileri çekildikten sonra Jozefin, ma

- İmparatorumuz, Mariciği demek dam Dö Remüza ile başbaşa salonunda 
ne derece seviyor ki, Fuşe cenapları kaldı. Çok heyecanlı bir hali vardı. 
böyle sultanımızın vekilharçlığını yap- ( Arka.,-ı var) 

'DENiZBANK 
~~-~~-~-~~~~~~~~~~~~~~ 

cı> Jakoben - Büyük Fransa kargaşalı - KARAôENTz'ttATTIKıŞ~TARıFEsT 
ğmda, en ihtilalci ve kanlı tedbirleri almış, . . . 
o:Tcrrör" «tedhlşıı devrini kurmuş olan sl- ı lstan buldan 18 F.ylOl Pazrtr gllnll kalkacak postadan ıtıbaren Karadenız 
yasi bir cemiyetin azasına verilen tslmdlr - hattında kış tar!fesinin talbikına başlanacaktır. 
ki malüm olduğu üzere bu klübün, müessesat Postalar tstanbuldan Pazar gllnleri saat 16 da, Salı ve Perşembe günleri 
meclisindekl azası içinde, Danton, Marat ve saat 12 de kalkacaklardır. Cuma gtlnlerl saat 10 da lstanbuldan doğru 
Robesplcrre gibi lhtllıilin en meşhur sima - ..._ Trabzona aynca bir posta kalkacaktır. 
ınn bulunmuştur. ,. 

Yağmurlar lstanbul ve 
Kocaelide tahribat yaptı 

(Baş tarafı l inci sayfamızda) 
Sabahleyin saat altıdan itibaren bir 

çok yolların sellerin getirdiği molozlarla 
kapanmış olmasından tramvay seferleri 
yapılamamıştır. Şirket bütün işçileri -
ni seferber etmek suretile yolların açıl -
masına çalışmıştır. Bu meyanda Aksa -
rayın Horhor tarafları suların ıstilasma 
maruz kalmış ve bu tarafa işliyen Yedi
kule - Sirkeci ve Topkapı - Sirkeci tram
vaylan yolların temizlenmesini beklemiş
ler ve ancak birer saat sonra seferlerine 
başlıyabilmişlerdir. Öğleye doğru Lale
lide Ordu caddesi üzerindeki tramvay te1-
lerinden birisi kopmuş, bu sebebden bu 
hat üzerinde yarım saat kadar tramvay 
seferleri yapılamamıştır. 

Bir çok kimseler yollardaki seller y!i
zünden dün vazifelerine geç gitmışlerdir. 

Bir ev çöktü 
Saat 13 de Beyazıdda Ordu caddesin -

deki 148 numaralı ev yağmurların tesi -
rile kısmen çökmüştür. O dakikada evde 
kimseler bulunmadığından nüfusça za -
yi.at olmamıştır. 

Beyoilu tarafında 
Yağmur bir çok caddelerde büyük sel

ler halinde akmıştır. Şişlide Halaskargazi 
caddesinde ve civarındaki sokaklarda 
halk karşıdan karşıya geçmek için ha -
malların sırtlarına binmek mecburiye -
tinde kalmışlardır. 

Her zaman olduğu gibi Kasımpaşa de
resi gene taşmış ve dere içindeki boş bir 
yük 'arabasını denize kadar sürüklemiş
tir. Buralarda bir çok evlerin boJrum 
katlarına sular dolmuştur. 
Bostanbaşı caddesinde Çukurcuma so

kağı suların istilasına maruz kalmış, bu
radaki halktan bir çokları akşama kadar 
evlerinden çıkamamışlardır. Ayni sokakta 
doktor Galibe aid 128 numaralı evin alt 
katına sular dolmuş ve bina üzerinde 
mühim tahribat yapmıştır. Beyoğlunun 
hemen her yerinde kanalizasyon delik
leri suları istiab edemem.iş ve bu yüz -
den bir çokları kapanmıştır. Köseoğlu 
hamamı, etrafına dolan sularla adeta 

bir ada manzarası arzetmiştir. 

Kuruçeşme tramvay yolu 
Diğer taraftan Tophane, Dnlma-

bahçe, Ortaköy ve Arnavudköy 
caddeleri suların getirdiği mo -
lozlarla kapanmış, Kuruçeşme tramvay: 
yolu ancak öğleden sonra açılabilmiştir. 
. Yıldızda Hakdoğan mahallesinde Kuş
çu Mehmede aid ahşap ev suların hücu
muna maruz kalarak çökmü§, nüfusça 
zayiat olmamıştır. 

Bir kişi öldü; bir kişi de yaralandı 
Saat on beşe doğru fi sküdarda Van

gın bağı denilen mahalde bir ev yıkıl -
mış, enkaz altında kalan bir kişi ölmüş, 
bir kişi ağır surette yaralanmıştır. Şeta
ret sGkağındaki Karabet isminde birisine 
aid olan bu evde Karabetle oğlu Alek -
sandr oturmaktadırlar. Sokaktaki seUe
ri gören baba oğul o gün işlerine gitme
rneği kararlaştırmışlar ve sokağa nazır 
pencerenin önünde oturup yağmU1'l1 ve 
selleri seyrederken ev müdhiş gürültü -
!erle sarsılmağa başlam,ış ve Aleksan -
<frla Karabet kendilerini dışarı atmak is
temişlerse de buna muvaffak olamamış -
lar, bina bir anda Üzerlerine yıkılmıştır. 
Hadiseyi haber alan zabıta telefonla it -
faiyeye malfunat vermiş ve yardım ta -
leb etmiştir. Biraz sonra Üsküdar itfai -
yesine mensub bir grup vak'a mahalline 
gelerek enkaz altında kalan Karabeti. ö
lü, oğlunu da ölüm derecesinde ağır ya
ralı olarak çıkarmışlardır. Aleksandr 
sıhhi imdad otomobili ile Nümune hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Kadıköy taraflarında da seller bir çok 
sokakları kapamıştır. Bütün belediye 
amelesi seferber edilerek seyrüseferin in
tizamını temine çalışmışlardır. 

Taksiler 
Yağmurlardan ümidlerinden daha çok 

derecede istifade eden taksi şoförleri ol
muştur. Dün bir çok taksilerin bir gün
lük h8..sılatları 70-80 lirayı bulmuştur. 
Yağmurların devamını tehlikeli gören 

hükı1met faaliyete geçmiş, çökmesi ihti
mali olan bir çok evleri tahliye ettirmiş
tir. 

Kandilli rasadhanesinden aldığımız 
mal Um.at 

Evvelki gece ve dün bütün gün devam 
eden yağmurlann irtüaı 170 milimetreyi. 
bulmuştur. Yağmurun en şiddetli anları 

gece saat 2-3 ile sabahleyin 7 ,5-9,5 ılrasın· 
dadır. 

Bu mevsimde böyle şiddetli ve sürekli 
yağmurlar İstanbulda pek nadir görülen 
bir şeydir. 

izmitte 
İzmit .(Hususi) - Dün gece yarısından 

sonra İzmit büyük bir felaket atlatmış· 
tır. Gece saat 21 de başlıyan şiddetli yağ· 
mur, bir tuian şeklini almış ve gittikçe 
şiddetini arttırmıştır. O kadar ki, İz • 
mitin her tarafı sular içinde kalmış ve 
halle bu ani seller karşısında şaşırmıştır. 
Kocaeli mıntakasına 99 milimetre yağ
mur düşmüştür. 
İzmitin bir çok mahallelerile beraber 

Haç, Deliahmed, Taşçılarbaşı mahallele
ri seller içinde kalmış, bir çok evlere d:.ik
kan.Ia.ra su dolmuş, duvarlar yıkılmış ve 
mühim hasarlar husule getirm.iştır. 

Ayrıca Haç mahallesinde bir ev )'lkıl· 
mıştır. 

Sellerin tahribatı bilhassa yeni yapı • 
lan rıhtım sahasında olmuştur. Rıhtımın 
bir kısmı çöktüğü gibi inşasına başlan • 
mış olan Halkevi binasının temellf>ri su 
içinde kalmış ve bu civardaki zahire, ke
reste dükkanlarına ve depolara, ardiye
lere sular dolmuş ve hasarat yapmıştır. 
Vilayet nümune fidanlığı ve İzmit bağ· 
ları sellerin tahribatına uğramıştır. 
Kağıd ve sellülöz fabrikasını da seller 

istila etmiş ve kağıd fabrikasının baş 

değirmen dairesine giren sular arızalar 
husule getirmiştir. Bu sular, fabrikar..ın 

tulumbalarile sabaha kadar çalışılmak 
suretile boşaltılmıştır. 

Demiryolunda da seller tahribat yap · 
mış, Derince istikametinde yollar bozul
muştur. 

Gönderilen ameleler hattı derhal tamir 
ve münakaleyi temin etmişlerdir. 

Ankara - İstanbul telefonu 
İstanbul - Ankara arasındaki telefon 

hattı da arızalanmış ve bu hat bugün 
saat 13 de işlemeğe başlamıştır. 

İzmitin bir çok köylerini su basmış ise 
de, mahsul kaldırılmış olduğu için maddi 
zarar olmamıştır. Adapazarı ile Hendek 
ovasını da sular basmıştır. İzmite bir çok 
yıldırımlar düşmüştür. Hararet onbirdir 
ve şehirde kış manzarası vardır. Nüfus· 
ça bir zayiat vukuuna dair malı.imat a • 
lınmamıştır. 

Borsada ilk ağır ceza 
cUrmUmeşhudu 

Bursa (Hususi) - İlk ağır ceza cür· 
nıümeşhud suçlusunun muhakemesi 
pazar ve Bursanın kurtul~ gününe te
sadüf etmesine rağmen ikmal edilmiş· 
tir. Bıçak tehdidi altında bir çocuğta 

mağaraya götürerek ırzına geçen ço • 
ban Cemal, iki sene ağır hapis cezasına 
mahkfun edilmiştir. ................................................................. 
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Son ıahile » 

Muayyen bir müddeı Zarfuıd~ 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilatlı tarüemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilhılar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincıhk Kollektlf Şirketi 
Kahramanzade B&n 

Ankara caddesi 



Hitler -Çemberlayn mülakatı büyük 
akisler uyandırdı 

. (Baştarafı 1 inci sayfada) . 
Londranın siyasi mahfellerinde bır 

boınba tesiri bırakmış olan başvekilin bu 
Je.sti sonsuz takdirlerle karşılan -
ın:ıştır. Bu cesurane teşebbüsün harbe 
nıani olacağı kanaati umumidir. 

Gazeteler de başvekilin bu ani ziyarı~
tinden hararetle ve tasvibkar bir lisanJa 
bahsetmektedirler. 

DOMiNYONLARDA: 

İngiliz dominyonlarından ilk gelen ha
berler de çok müsaiddir. Kanada başve
kili Makenzi King ve Avustralya baş -

. ' · tel -Vekili Layinz Çemberlayne bırer 
' d 1 kcn graf çekerek bu hareketinden o ayı . 

disini tebrik etmiş ve bunun sulh lehı~
de yapılmış tarihi bir jest olduğunu bıJ-
dirmişlerdir. . . İr _ 

Yeni Zelanda başvekılı Savej ve 
landa başvekili De Valcra d~, ~e~b'.:r .~ 
laynin bu teşebbüsünün buyukluğunu 
beyan ederek takdire şayan bulmuşlar -
dır. 

De Valera Cenevrede kendisile gör~
fen Röyter 'muhabirine, Çember1aynı~ 
ınüşkülatla karşılaşmasının muhteme 
olduğunu ve Adilane bir sureti hal bu~a -
bilmek için her iki tarafın da fedakar -

' .. .. ·yet gösterme-
lık yapmasının ve husnu nı. . 

~~~~~~~~~ 

Berhtesgaden'de 
neşredilen tebliğ 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
cAiman başvekili, Obersalzburg

da Çernberlayn ile görüşmüştu:. 
Bu mülakat esnasında siyasi vazı
yet üzerinde geniş bir noktai nazar 
teatisi yapılmıştır. 

çemberlayn İngiliz kabinesi ile 
müzakerede bulunmak üzere yarın 
İngiltereye dönecektir. . . .. 

Bir kaç gün sonra yem bır mu-
lakat daha vuku bulacaktır.:. 

den hali değildir. Bugün sulhu temin et
mek için yarının sulhunu ihlal etmek 
icab etmez. Bazı fedakarlıklar ihtiyar 
edilirken diğer bir takım fedakArlıklara 
yol açmak doğru değildir. Zaf eseri gös -
termek suretile galibin hırs ve tamahını 
tahrik etmek caiz değildir.> 

..Uu zatı sena edelim> 
Ümanite, gazete.sinden: 

Neş'esini muhafaza 
bir tip 

lstcınbuldan Kcıd 
riye karakterini 

eden 

soruyor: 
Neş'esini muha

faza edenlerle, ha
yattan kabil oldu
ğu kadar fayda
lanmasını bilenler 
iyi bir talihe nıaz
har olmuş sayılır· 
lar. Talihi, yalnız 

t
J 

. 

· . 

~ 
heyecan mevzularile mütalea 
lazımdır 

• 
etmemek 

iyi şeylere özenen bir tip 
Vefadan. Mah-

mud KızılırmcıJc 

soruyor: 

- Muallim ol4. 
cak mıyım? 

İyi §ey lere özen· 
mek ve taklide yel 
tenmek muvaffa. 
kiyetin yarıdan 

lazlasını temin e~ 
mek demektir. An
cak; dileğinin iyi bir tipi olmasını lltf
yorsa muvaffak olmuş bir örnek aeçme. 
ildir .. 

Mülakat uzun sürdü, Südet meselesi 
ve diğer meseleler de görüşüldü 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfamızda) ı ıunduğu sırada, Macar Rcvizionist ce • 
B. Çcmberlayn, beraberinde Fon Rib- miyeti tarafından bir telgraf gelmiştir. 

bentrop, sefir Henderson ve diğer zevat Bu telgrafta, Çekoslovakyadaki bir mil 
olduğu halde saat 13,05 de trenle Bcrh- yon Macar ekalliyetinin hukukunun da 
tesgadene hareket etmiştir. Tayyare se- unutulmaması ve bunların korunması 
yahatinden çok sarsılmış olan İngiliz taleb edilmektedir. 
başvekilinin istirahatini temin etmek il- Başka meseleler de görüşlildü 
zere, trenin fazla sür'atle gitmemesi için Londra 15 (Hususi) - Bazı mah .. 
emir verilmiştir. fellerde söylendiğine göre Berhtesga • 

Berhtesgaden'de den mütakatı esnasında Südet mesele. 
İngiliz başvekilini hamil tren, saat sinden başka, muallakta kalan diğer 

16,30 da Berhtesgadene vAsıl olmuştur. meseleler de mevzuubahsedilmiştir. 
Belediye reisi, Hitlerin hususi katibi, na- Parlamento toplanıyor 
zır Maysner ve kalabalık bir halk kütlesi Başvekilin dönüşünden sonra parla· 
B. Çemberlayni hararetle karşılamışlar- mentonun toplanması muhtemel görül· 
dır. mektedir. 

B. Çemberlayn ve refakatindeki zevat İngiliz Kralı nazırlarla görüştü 
doğruca kendilerine tahsis edilen otele Londra ı 5 (Hususi) _ Bu sabaH 
giderek, kısa bir istirahatten sonra, Hit- Balmoraldan dönmüş olan Kral Bu • 
lerin husust oto:ı:nobiline rakiben Berg - kingham sarayında evvela Başvekil ve-
hofa gitm~şler?ir. . " • kili. Sir Con Saymonu kabul etmiş ve 

Hıtlenn malıkanesınde vazıyet hakkında rnalUmat almıştır 
Hitl~, İngiliz başvek!ilini bizzat ma- Kral, öğleden sonra da hariciye ~a • 

llkAnesınin kapısında karşılamış ve be- zırı Lord Halifaks ile milli müdafa na
yanı hoşAmedi etmiştir. zırı Tomas İnskipi ayn ayrı kabu~ et. 

Bitlerin muhafız kıt'ası selAm resmini rniştir. 

ifa etmi§tir. İmparatorluğun müdafaası komitesi 
Mü7.akereler toplandı 

Hitler ve misafirleri bir çay sofrası et- Londra 15 - Saat 11 den biraz ev-

linin icab ettiğini söylemıştır. 

ÇEKOSLOV AKYADA: 

B .. r· gazeteler 

cSulhu korumak için izzeti nefsimiz -
den fedakarlıkta bulunmamızı söyliyen • 
ler bulunacaktır. Eğer sulhu muhafaza 
etmek için Berhtesgadene gitmek lazım 
ise bu sevahati ihtiyar etmeği kabul et
miş olan zatı sena edelim.:. 

İT AL YADA: Prag 15 (Hususi) - u un .. ' 
· .. ·· mek uze - t Çemberlaynin Hitler ıle goruş Milan 15 (A.A.) - Popolo d' talta ga-

re Berhtesgadene gidişinden ha!ranhkla zetesinde çıkan ve Mussoliniye atfedilen 
bahsetmekte ve bu kararın derın mana- Lord Ransimene hitaben yazılmış Açık 
sını tebarüz ettirmektedirler. bir mektubda İngiliz mutavassıtı Beneş 

• 
Bogazmı seven bir tip 

Fatihten Ahmed 
de karakterini so
ruyor: 

rafmda bir müddet konuştuktan sonra, vel nazırlarla muhtelif devair rüesası 
müzakereye çekilmişlerdir. imparatorluğun müdafaası komitesi • 

1 

Müzakerelere İngiltere tarafından nin bürosuna gelmeğe başlamışlardtr. ı 
Çemberlayn, Berlin sefiri Nevil Hender- Bunların arasında Lord Halifaks Ho .' 
10n, Vilyam Streng ve Horas Vilson işti- nre, Kingsley Vud, Horbelişa, i~para
.rak etmişlerdir. torluk erkanıharbiyesi reisi Vikont Gor 

Maahaza gazeteler, ÇekoslO'Vakyanın nezdinde iki nok.ta hakkında teşebbüste 
aleyhine olarak bir anlaşmaya varılma - bulunmağa davet edilmektedir. 
mndan da endişe etmektedirler. Bu mektuba göre, Ransimenin yalnız 

Siyasi ınchaf ilin kanaati . Südetlere değil, arzu eden bütün Çekos-
Siyast mahfeller ise, Çemberlaynın lovak ekalliyetlerine plebisit hakkı ve -

bu ziyaretini fazla nikbinlikle karşıla -
1 

rilmesi için Beneşi ikna etmesi lazımdır. 
ınamakta ve Südet mıntakalarının an : Ransimen bundan maada bir hayalden 
cak harb ile Çckoslovakyadan ayrılabı-ı ibaret olan Çekoslovak devletinin mü -
ıeceğini söylemektedirler. dafaası için İngilterenin kolay kolay har 

FRANSADA: 
be girmiyeceğini Çekoslovak cumhurrei
sine bildirmelidir. 

Amelt işlerde 

muvaffak olur. Ra 
batına pek düş

künlük göstermez, 
boğazını aever. Pa• 
ra ve malda tu
tumlu davranır. 

Herkesle kolaylık
la ahbab olmaz, ı;ok:ulmu 

• 
intizam sever bir tip 

:Almanya tarafından ise Hitler, harici- bulunmakta idi. Komite, uzun müddej 
ye nazırı Fon Ribbentrop, Almanyanın müzakerede bulunmuştur. 
Londra sefiri Fon Dirkson ve Alman ha- Çemberlayn'in sözleri 
riciyesinden Vayseker ile Dürenberg ha- Londra 15 (AA.)_ B. Çemberlayflt 
zır bulunmuşlardır. Fon Şliht tercüman- refakatinde Sir Horas Vilson ve B. Vil-
bk vazifesini yapmıştır. yam Strang olduğn halde saat 8.35 te, 

Mümkerelerin sonu Helson ta.yyare meydanından hareket 
Müzakereler saat 20 ye kadar devam etmiştir. lngiliz Başvekili 69 yaşında .. 

etmiştir. Bundan sonra B. Çemberlayn ve dır ve ilk defa olarak tayyareye bin -
refakatindeki zevat otele dönmüşlerdir. mektedir. Tayyareye binmeden birka9 

İngiliz.sefirinin beyanatı dakika evvel şu beyanatta bulunmuş .. 
tur: 

• Otelde gazetecileri kabul eden !ngiliz 
sefiri Sir Nevi! Henderson şu beyanatta . •Alman Başvekili ile görüşmeğe gi~ 

dıyorum. Çünkü vaziyet bana kendisi .. 
bulunmuştur: 

Paris 15 (Hususi) - Bütün siyasi mah- Bu gazete, şu satırları ilave eylemek -
feller Çemberlaynin - Hitleri ziyaretini tcdir: 
tuvib ve takdir etmektedirler. cBu iş için harbe girmeğe değmez. 
Başvekil Daladye, yapılan bu tPşcb - Hitler yalnız üç buçuk milyon Südetin 

büste bizzat Amil olduğunu söylernişt•r. mukndderatile alakadar oluyor. Kimse o
Daladye, Çemberlayn ile telef?nla gö. - nun bu hakkını inkAr edemez. 
rüştüğünü ve hdsıl olan fevkalade vazı - Gazete netice olarak, İtalyanın Bohem
yet karşısında, fevkalade bir çareye baş yayn karşı bir dostluk siyaseti takib e
vurmak ihtiyacını Çemberlayne anlat - debileceğini, halbuki Çekoslovakyaya 

Karabükten Ra· 
sim de karakterini 
soruyor: 

Elinden iJ gelir. 
Zorluklarla müca
dele etmesini ve 
yerinde girgin ol
masını bilir. Der
bederlikten hoş

lanmaz, intizam 
kayıdların:ı riayet 

- Yapılan mülakat hakkında resmi bir le yapacağım şahsi görüşmelerin fay • 
tebliğ neşredilecektir. Tebliğ ıu mealde dalı neticeler verebileceği vaziyetler • 
hazırlanmıştır: Şansöllye Hitler ve baş- den biri gibi görünüyor. Benim si • 

i vekil Çemberlayn, müsteşarlan da hazır yasetim, daima sulhü temin için gayret 
• olduğu halde uzun bir mülakatta bulun- sarfetmek olmuştur. Führer'in benim 
: muşlardır. Bu mülakat esnasında iki ta- bu babtaki teklifimi derhal kabul et • 
raf ta düşüncelerini açıkça ve samimi mesi ziyaretimin neticesiz kalmıyaca • 

1 
bir surette ortaya koymuştur. ğını ümid hususunda beni teşci etmek· 

tedir.> 
Başvekil Çemberlayn yarın Londraya 

mış olduğunu beyan etmiştir. karşı böyle bir siyaset takib etmesine im-
Fransız gazetelerinin miitaleaları kan olmadığını kaydeylemektedir. 

Faris 15 (A.A.) _ Paris gazeteleriııi:'l Vatikanda da Çemberlaynin teşebbüsil 
ekserisi, Çemberlaynin seyahatini çok büyük bir memnuniyet ve takdirle kar
büyük ümidler uyandıracak mahiyette şılanmıştır. 
addetmektedir. Gazeteler, İngiliz devlet ALMANYADA: 
adamının şecaatini ehem~yet~e. kaydet- Berlin 15 (Havas) - Çember -
mekte ve onun azimkarlıgına ıtımad be- layn'in Hit1eri ziyareti havadisi, Al -
yan eylemektedir. man efkarı umumiyesinde çok şiddet-

Lö Jur-Eko dö Pari, yazıyor: li bir tesir hasıl etmiştir. 
Çemberlaynin kararından çok d~ha ~a-

. t r· olamaz Kendı ku\ - Gazetelerin ilk tabılan çarçabuk 
de ~ır şecaa ese 1 

1 
·İngiliz milleti tükenmiştir. Gazete satılan barakala -

v~~ h~kkın~a şuu:ı; o :u sulh lehinde Tın etrafında gruplar teşekkül etmiş -
gıbı bır mıllet, nu uz . d b. "r t' Halk burada tarihi ve Hitler için 
kulı d ğ daha zıya e uyu · ır. , 

an 1 ı zaman ,. büyük bir şahsi muvaffakiyet addedi-

eder. Menfaatlerini israftan çekinmez. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • 

Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tabllll lçln bu kuponlardan 
6 adedlnin gôndertımeat eantır. 

....................................... ·-················-·· 
Bir işci Merinos fabrikası 

kantinini dolandırdı Tarihte misli namesbuk len hadise hakkında noktai nazar tea -
Om Libr. gazetesi, diyor ki: tilerinde bulunmakta idi. Umumiyet i- Bursa (Hususi) - Merinos fabrika-
Tarihte misli mesbuk olmıyan ve ~a- tı'barile nikbinlik hüküm sürmekte ve 

t 
ldu"u sında boyahane amelesinden on sekiz 

ıiyetin Adeta hailevi mahiyet e 0 .ı:: .~ Fransa hükumetile tamamile mutabık ca t bbusu yaşlarında Remzi Kalfa oğulları adında 
nu gösteren bu teşebb~s, bu .. e~~ ihU- kalındıktan sonr~ terti~. edilmiş olan bir genç, taklidcilik ile 76 lira 77 kuruş 
yapmaktan ihtiraz etmı):~n buyu .::: k Çemberlayn - Hıtl~r ~~laka.:ı~~n A~ - dolandırmaktan suçlu olarak cürmü -

Yara medent alemin hurmetle karı:.ı man efkan umumıyesının buyuk küt- . ş k meşhud mahkeme~ne verilmıştir. 
hayranlığını temin etmektedir. u .. a 1~ leleri üzerine de ağır bir yük gibi çök- Merinos fabrikası civarında 600 lira 
naattayız ki bu teşebbüs, bundan boy mekte olan bcynelmilelw buhranı. atlat: sermayeli İktısad Vekaletince tasdik 
harbi gayri mümkün bir hale sokacaktır. m:ığa belki med~r. olacagı . suretındeki edilmiş bir kooperatif vardır. Ameleye 

.Necib bir cür'etkirlık0 sözler sık sık işıtılmektedir. karne usulile mal verilmektedir. Fab-
Popüler gazetesinde Leon Blum, şöyle AMERİKADA· rika amelesi bu kantinden yevmiyesine 

dı·y 15 (AA ) B H 1 göre, tarih damgalı karnelerle ihtiyac-or: k va~ington . . - . u, şu 
cÇemberlaynin karan, sulhu ko.ruma. - ., şt !arını temin etmektedir. Remzi tedarik 

b b•r beyanatta bulunmu ur: ih d il 
azmi sahasında gösterilmiş necı · B. Çemberlayn ile .. Hi.tler arasında _ ettiği bir tar· amgası e, fişleri dol-
cür'etkarlıktır. Filvaki tehlikeli d\ ~~a ki tarihi görüşme sulhun muhafaza - durarak kantinden mal çekmiye başla-
ve hatta delicesine görünse bile oy. e d derin bir alakası bulunan devlet- mıştır. 
bir cür'ete lüzum vardı. B. Çemberla~nın ~ın : rafından pek tabii olarak derin Az ücret aldığı halde, çok fazla mas-
kararını hangi noktai nazardan derpış ~- :r :ıaka ile takib edilmektedir. raf ettiği arkadaşlarının ve kooperati-
dersem edeyim bunda gördüğüm 'ey, bır ır Belgradda fin nazarı dıkkatini celbetıniştir. Derhal 
sulh ümidinin belirmesidir. B kil St yadi faaliyete geçen muhasebed Bürha:nı 

cFigaro gazetesi yazıyor:> . Belgrad 15 (A.A.) - aşv~ . 
0 

- muavini İhsanla bir gece sabaha ka -
' d b"'yük bU' noviç, bu akşam Almlantel~~~ı ve sonra d"r fişleri tedkik ve hesabatı tesblt et-

cHitler prestij bakımın an u 1 · · · k bu e mııı~ " 
muvaffakiyet kazanmıştır. Fakat Alman- da Çek e çısını ... ~ ................. ~ ............... mişler ve sahte fişleri meydana çıkar-
ların dikkat etmeleri icab eder. Şeflerı - ..................... H .. Af iZ CEMAL mışlardır. Mirasyedi vari para yiyen 
nin B. Çemberlayna vereceği cev~b, ken- Dr. . ~emzinin üzerinde toplanan .-şüphe ü-
dilerini bütün dünya müvacehesınde ta- (Lokman Hekim) zerine karneleri teakik edilerek mah-
ahhüd altına sokacaktır. ı>abW1• mttte~_:': Pas&r.da~"" ı:;-: kemeye tevdi edilmiştir. Muhakeme -

ııerıtın <t - •> Dhaıq ... a nwnara .,.. ed'l ktedir 
cEpok gazetesinden:> . llfOD1I Ulll • llCKf devam 1 me . • 
•İngiliz başvekilinin seyahati tehlıke -

hareket ederek yapılan mülakat hakkın- Alman maslahatgüzarı B. Kord, baş. 
da kabine azasına izahat verecektir. vekili calicenabane» teş~l;>üsünden do 

Yeni görüşme nerede yapılacak? layı tebrik etmiştir. 
cBundan sonra yeni bir görüşme için Fransada müzakereler 

tarih tesbit edilecektir. Yeni görüşme Paris 15 (AA.) - Rambuyye'den 
Berhtesgadende yapılmıyacaktır.> dönmüş olan Reisicumhur Löbrön Da· 

Macarlann talebi ladye ile ayan ve rneb'usan meclisleri 
reislerini birbirini müteakib kabul et· 

Çemberlayn'in Berhtesgadende·' bu miştir. 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması müzakereleri 
(BCl§ tarafı 1 inci •ayfamızda) 1 hususiyet arzetmez. 

tiına dün ıaat 11 de Tophane köşkünde Türkiye ve İtalya mübadeleleri son se-. 
yapılmıştır. Bu toplantıdan evvel Harici- nelerin gösterdiği veçhile inkişafa mü .. 
ye Vekaleti umumi katibi Numan Mene- said, ve tabii seyirlerile yürüyebilec~ 
mencioğlunun riyasetinde Türkofis reisi mahiyettedir. 
Bürhan Zihni, Hariciye Vekaleti müdürü Bir mütekabil ihracat dcvresinın hita. 
umumilerinden Celal Abacıoğlu, hariciye mında bir tarafın veyahud diğer tarafın 
şube müdürlerinden Cevdet Dülger, Fa- alacaklı kalması mübadeHltta bazı ted • 
tin Zorlu, İstanbul Türkofis müdürü Cc- birler ittihazını icab ettiren ve bu ted • 
mal Ziya, Merkez Bankası müd.:ir mua- birler alınınca kendiliğinden zail olan 
vinlerinden Nazif İnan, Aflif, Türkofis hldiselerdir. 
müşavirlerinden Zeki Zeybekoğlu ve Fa- İtalya ile bu defaki müzakerelerimfı 
zıl Asaldan müteşekkil Türk heyeti ih- esnasında bittabi bu tedbirleri de müş • 
zari bir toplantı yapmıştır. Müteakiben tereken almak zarureti hasıl olacaktır. 
Türk - İtalyan murahhasları arasında u- Hükumetin iktısadt siyasetindeki dina• 
mumt bir içtima yapılmıştır. Müzakerele- mizm her tecrübenin randımanını al ., 
re İtalyan heyetinden başka İtalyan sc- mağı amir bulunmaktadır. Biz de tecıil
firl ve İtalyan ticaret mümessili Barijia- bclerimizi daimi bir tedkik ve tatbil 
ni de iştirak etmiştir. İçtimaa İtalyan se- mevzuu ittihaz ederek iktısadiyatımızın: 
firl riyaset etmiştir. göstermekte olduğu bayırlı inkişafı ya• 

Müzakere bir saat sürmüştür. Öğleden kından takib etmek ve onu teshil eyle • 
sonra 16 da yalnız tali komisyonlar faa- mek vazifesile tavzif edilmiş bulunuyo .. 
liyetlerine de devam etmişlerdir. ruz. 

Menemencioğlunun beyanatı Türkiye - İtalya müzakeratının her 
Milzakerelere başlamadan evvel ihzari iki t,arafın nef'ine olarak iyi neticeles 

toplantıyı müteakib Türkofis heyeti rei- vermesinden heyetimiz ümidvar bulun , 
si Numan Rüat Menemencioğlu kendı - maktadır.• 
sile görüşen muharririmize şu beyanatta Filhakika içtima dostane ve samimi 
bulunmuştur: bir hava ve tam bir fikir bernberlilf 
•- İtalya heyeti murahhasası ile bu- içinde cereyan etm'iştir. Müzakerelerin 

gün başlıyan müzakereler her sene göz- pek uzun sürmiyeceği, kısa bir zamandı 
den geçirilme9i mutad olan ticaret v<> •am bir itilafla yeni Türk - İtalyan ti • 
kllring anlaşmalarının bu yolda müşt<'-ı caret ve kliring anlaşmasının imza edi• 
rek bir tedkikine matuftur ve ayrıca bir leceği muhakkak nddcdilme'lt,tedir. 
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i Film ArJ:isti İsteniyor 

i SENi SEViYORUM Bir resmi müessesen~n hazU"ladığı m1lll bir filmde J:>aş rolleri oynıyabilecek 
kadın, erkek eşhas istenıyor. Arzu edenlerin fotograflarile şartalarını gazete
mizde A. R. rümuzuna acele bildırmeleti. c6435 • 

... 11111111111!11111111111111 .. lftllllllll~ Çeviren: lsmet Hulusi Açık arttırma ilanı 
Kandilli Kız Lisesi Direktörlüğünden Katerin iç.in, seni sevdim; sözünün hiç 

bir manası yoktu. Gerçi Roger ellerini, 
elleri arasına aldığı zaman, onun gözleri

nin içine bakmış: 
- Seni seviyorum. 
Demişti ama, bu bir tecrübeden başka 

bir şey değildi. Seni seviyorum demenin 
bir insan üzerinde ne tesir yapacağını 

öğrenmek istemişti. 

Hatta başını Rogerin omuzuna dayadı
ğı, onunla ayni kanapede yanyana otur
dukları, Rogerin, incitmekten korkar gi-
bi saçlarını okşadığı zaman bile gene ay
ni hissin tesiri altında idi .. kendi kendi-
ne: 

- Bütün bunların ne manası var? 
Sualini soruyor, cevabını gene kendi 

veriyordu: 
- Hiçbir manası yok, daha doğrusu 

manasızlık. 

Katerin, her katında iki odalı ikişer 

dairesi olan bir apartımanın yedinci ka
tındaki dairelerden birinde otururdu. 
Tek başına yaşar, kendi evinin işinı ken
di görürdü. Üniversitede de talebe idi. 

Esasen Rogerle orada tanışmışlardı. Ro
ger daha ilk defa dersane kapısında bir 
tesadüfle konuştuklan gün Katerin'e a
şık olmuştu. 

söylemiş; ellerini ellerine 
şını omuzuna dayamıştı. 

* Roger, bir kere daha: 

bırakmış, ba-

- Katerin seni ölünceye kadar sevece
ğim! 

Dediği zaman; Katerin, sanki biraz ev
velki insan o değilmiş gibi hiddetle: 

- Artık kafi, demişti, hokkabazlık ye
tişir. 

Roger şaşırmıştı: 
- Fena mı söyledim? 
- Tabii fena söyledin, sen, seviyor~ 

dedin, ben de, seviyorum, dedim .. bu ka-
darı kafi, fazlasına lüzum yok. Hem be
nim işlerim var .. sen gitsen iyi edersin. 

- Halbuki ben neler düşünüyordl!m. 
Üniversiteyi bitirince evlenirdik .. mes'ud 
bir yuva kurardık. Çocuklarımız olurdu. 

için değil, bir kere seviyorum demek için 
söylemiştim. Tesadüf karşıma seni çı

kardı. Sen olmasan eaşkası olsaydı gene 
ayni sözü söyliyecek:tim. 

* Roger hastalandı. Hastalığı epey 
tikeli idi.. Katerin'i düşündü. Onu 
mek, onunla konuşmak istiyordu. 
mektub yazdı. 

teh
gör
Bir 

Katerin üniversiteden döndüğü zaman 
mektubu aldı. Apartımanına çıkmadı. 

Rogerin mektubunda bildirdiği adresine 
koştu. Roger tek bir odada oturuyordu. 

Katerin odaya girdiği zaman tedavi e
den doktor çıkmak üzere idi. Katerine: 

- Hasta bir zatürree geçiriyor, dedi, 
hastaneye kaldırılsa iyi olur. 

- Niçin doktor.. hastane sanki daha 
mı iyi? 

- İhtimama ihtiyacı var. Meraklan
maması için annesine de haber vermek 
istemiyor. Burada tek başına ne yapar 
ki? 

- Tek başına mı? Ben varını · 

Katerin artık işitmek istemiyordu. O 
bunları hiç aklından geçirmemişti. Bü

tün emeli üniversiteyi bitirir bitirmez, 
hayata atılmak.. en çalışkan erkekten 
daha fazla çalışmak, gene tek başma 

biraz daha konforlu bir yerde biraz da-
ha rahat yaşamaktı. - Bu, epey mühim bir iş. 

Roger ısrar etmişti: - Karısı olsaydım bakmıyacak mıy-
dım. 

- Ne olursun Katerin, bu gece seninle 
Roger, çok hasta idi. Adeta zorlukla 

Kandilli Kız Lisesi pansiyonu yeme~anelerinden 31 Mayıs 939 tarihine kadar 
sekiz ay zarfında toplanacak olan ekmek kırıntıları ve yemek artıkları a~ pa
zarlık suretile satılığa çıkarılmışttr. 

Tahmin bedeli 72 lira olup temirıatı 10 lira 80 kuruştur. Pazarlık 21 Eylfıl 938 
Çarşamba günü saat 15 de İstanbul KiiJ.tür Direktörlüğü binası içinde toplana· 
cak olan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere mekteb idaresine müracaat etmeleri 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6498) 

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

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

• - - lcabıoda günde 3 kaıe alınabilir. - • -

~ ............................................ ~ 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden : 
birlikte çıkalım, yemeğimizi, bir lokanta-

Roger uzak bir şehirden gelmiş bir ta- da yiyelim. konuşabiliyordu. Katerin onu hiç bırak-

lebe idi. Parise karşı çok yabancı kalı- Katerin kabul etmişti. Fakat bir şartla: madı. Ne bulursa onu yiyor, ve yorgun-

Devlet Demiryolları 3 Blrlnciteşrin 1938 tarihinden itlbaren tahmllfl.t 1çln ıstaıı
yonlarda tüccar emrine verdiği vagonların 6 saa L zarfında doldurularak iade&ni, 
ak:sl takdlrde 6 saatin geçmesinden itibaren her bir saat lçln vagon başına 60 kuruı 
ceza alınacağını ilfi.n etmiştir. 

yordu. Arkadaşlarının eğlentilerine işti- luktan bunaldığı zamanlarda bir koltn- Buna nazaran: 
Sevgiden, aşktan, evlenmekten bahscdil-

rak etmeyi aklından bile geçirmezdi. O- ğun üzerinde uyuyordu. Uykular da dc-miyecektj 
kuyacak, ve memleketine dönecekti. Fa- * vamlı değildi. İkide bir, acaba bir şey mi 
kat Katerinle tanışması onun benliği ti- istiyor? diye uyanıyordu. Hastalık epey 

C O günden sonra da birbirlerini gördü- uzun su" rdu". Rogerı·n parası bı'tmı'ştı'. Ka-

Çatalağzı, Kilimll v& Zonguldak ista.cıyonlarında Devlet Demiryollan vagonlann
da teslim edilmek şartlle yapılan satışlar için beher vagonun tahmllinde ilk H saat 
zarfında Devlet Demiryollarına verilecek cezaların müşterllerln taturalanna um -
medileceği tamimen tebliğ olunur. 

zerinde büyük bir tesir yapmıştı. esur 
ler, konuştular, Katerin çok soğuk duru

değildi, sevginin dilini bilmezdi. Evvelll terinin de hakeza. Babası öldükten sonra 1 --============================::::=== 
yordu. Roger, bir kere üniversite kori- l! acemi aşık bakışlarile Katerin'e hisleri- genç bir adamla evlenen annesile hiç ko- kuvvet vermişti. Rogel1in ailesini te ı. 

ni anlatmak istedi. Fakat Katerin ya an- dorunda onu yalnız bulduğu zaman, bir nuşmazdı. Parası bittiği gün annesine grafla çağırdı. Cenaze işlerile uğraştı. 
l h d d 1 .. ·· .. d kere daha, seni seviyorum,· diyebilmişti. B b ı R amıyor, ya u a an amaz gorun:ıyor u. para istemiye gitti. ütün un arı oger Rogerin annesi, evvelden niçin kendisi-
Nihayet söylemek her şeyi söylemek: Bu söz, Katerini kahkahayla güldürmüş- için yapıyordu. 

- Ben seni deli gibi seviyorum. 
Demek hevesine kapıldı. Nihayet bir 

akşam Katerin'in yolunu bekledi, ve se-

tü: ne haber verilmediği için çok hiddetliy-
Roger iyileşiyordu. Doktor son görü-

şünde: 

cBirkaç güne kalmaz kalkar. demişti. 

di. Katerin buna hiç ehemmiyet vermedi 

ve ölüyü mezarlığa kadar takib etti. 

nı elleri arasına aldı ve hı1;kıra hıçkıra 
ağladı. 

- Seni seviyorum. 

I' AaINld MOBBAlllZDA: 

viyorwn, diyebildi. İşte o akşam birlikte 
Katerin'in oturduğu apartımana gitmiş
lerdi. Katerin de ona kendisini sevdiğini 

- Sen zannettiğimden budala imişsin, 
bundan başka düşünecek şey; söyliyecek 
söz mü bulamıyorsun. 

- Sen de beni sevdiğini söylemiştin. 
- Olabilir.. fakat ben seni sevdiğim 

Buna rağmen daha o akşam bir kan hü
cumu neticesinde Roger öldü. 

Bu felaket Katerin'e sanki daha fazla 

GUrUltUsUz bir izdivaç 
Çeviren: Sezai SolelU Bitkin bir halde kendi apartımanına 

döndüğü zaman, Rogere seni seviyorum, \._ 
sözünü söylediği kanapeye oturdu. Başı- --------------" 

- Seni ilen yüzbeyüz geldiğinde 
~ahtı vardır dedi ise, ben de cahtını ye

rine getirmesini 
ihtar etmişim. Ne 
kabayetim var -
dır bunda? 

- Yahu! Taze· 
liğinde bile par -
mağını yabancı -
ya göstermekten 
çekinen haspa • 
nın bu naneyi bu 
sin ve salinde na

sıl yediğini havsalam bir türlü alını -
yor. 

- Ey! Karı kısmısı azmak için genç
lik, ihtiyarlık kollamaz. Eline ne zaman 
fırsat geçerse o zaman havalanır. Hoş, 
bizimkinin havalandığı, havalanacağı 
yok ya?! Şimdi o markacı oğlu, biçimi
ne getirip çentezi onun elinden aldı
ğı gibi, güzelcene eker. 

- He! Doğrusun. Olacağı odur. 
- Lakin, biz burada boşu boşuna ge-

vezelik ediyoruz. Bu hal karşısında ne 
yapacağız? Karıyı kendi mukaddera -
tma bırakacak mıyız? Paramız, pulı1 -
muz yok. Keratanın oğlu içki hesabını 
da bize yükledi. Bunu ne ile ödeyece -
ğiz? Haydi, diyelim ki bu işi ben gürül
tüye getirip de garsonu atlatayım, sonra 
ne olacak? Viyanaya kadar gidecek mi
yiz? Yoksa, yarı yolda inip, polisle mi 
olur, jandarma ile mi olur, İfakat hanı
mı aramağa mı koyulacağız?. Farzede
lim böyle yaptık: Ne yiyip ne içeceğiz? 
Karıyı bulamadık.. yolumuza nasıl de
vam edecek, yahud ki nasıl geriye dö
neC€ğiz? .. 

Öyle ya: Bunların her biri de ayrı 
avı·ı ceyab bekljyen suallerdi. Hani ya, 
Torik, Ifakat hanımın ortadan yok olu
şuna için için sevinmiyor değildi. Fa
kat o, paraları da alınış, götürmüştü. 
Takvor, bir fikir olarak ileriye şunu 
sürdü: 

- Polise haber edelim, ikisini de 
ynkala ttıralım. 

İyi, güzel ama, hangi istasyonda in-
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dikleri belli değildi.. Takvor, mevcudu-
haydi, belli olmuş nun ihtiyaten hepsi-
olsa bile, onlar aptal ni söylemedi .. 
değil a, oradan mut· - Beş, altı yüz 
laka uzaklaşmışlar, vardır. 
izlerini kaybettir- - Beybaba, sen-
menin çaresine bak:. de? .. 
mışlardı. Maamafih, Gurabi efendi ko-
her şeyden önce za- mik bir tavırla, pan-
bıtaya başvurmanın talonunun cebindeki 
faydalı olacağına kırmızı önne keseyi 
karar verdiler. Tre- çıkarıp uzattı. 
nin içinde polis ara· - Vallab ·, bilmem 
dılar, yoktu. İlk du"' evlad .. alın, bakın: 
rakta, Takvoruıı a- Ne varsa, sizin. 
şağı inip bununla Onda da otuz beş 
meşgul olması, bu i- lei kadar bozuk pa, 
şi kendi üzerine alıp ra buldular. Bunları 
halletmesi kabul e- Torik öfke ile iade 
dildi. Şimdi, lokan- - Yahu! Tazel'iğinde bile parmağını yabancıya göstermekten çekinen hasparıznetti. 
ta vagonu sökülece- bu. naneyi bu sin msalınde nasıl yed iğini havsalam bir türlü aımıyor. - Sakla da, karın 

ği için hesabın bir an evvel ne suretle ı rada leiyi daha aşağı hesapladığımız-ı bulunursa fukaraya sadaka verirsin. 
olursa olsun tesviyesini ısrarla isteyen dan, bin beş yüz vermelisiniz. Herif sabırsızlanıyordu. Torik Nec-
metrdotele laf anlatmak lazımdı. Herif - Hentsin .. divanesin zo? Fikrinden mi Takvora hitabla: 
kapının önüne mıhlanmış, ne denilse zorun vardır? Ne yedik, ne içtik ki bu - Çık sendekileri.. tosla! dedi, ve 
dfrılemiyordu. Torik perdeyi yükseltir ludar para tutsun? üst tarafını, içine çeke çeke kendi ce-
yükseltmez, o da bavullardan bir tane- - Bk şişe viski.. sodalar .. on iki şi- bind~n ekliyerek metrdotele uzattı: 
sinin sapına yapıştı. Görülüyordu ki, ~e .. sandviç .. sigara .. bir de, o öteki ar- - Al! Canına garirn olsun!. 
biraz daha dayatsalar, rehin makamın- kadaşınız sabahtan bir komple kahvaltı Bela başlarından defolınuş, fakat ken 
da bavulu alıp gidecekti. Torikle Tak- ettiydi.. dileri parasız kalmışlardı. Birer köşe-
vor, kısa bir muhavereden sonra, bu - Zift yesin kerata!. Bize şimdik ce- ye büzülerek, pis pis düşünmeğe koyul-
belayı olsun başlarından defetmek hu- nahın bir iskonto yapmazsın? du1ar .. 
susunda mutabık kaldılar. Takvor he- - Vagon restoranda bu adet değil- İlk istasyonda, karar mucibince Tak-
rife sordu: dir. vor indi. Orada nöbet bekliyen polise 

- Nedir borcumuz? - Ya, paramız çıkışmoorsa?. bozuk fransızcasile derdini döktü. Me-
- Kırk sekiz buçuk pengö. - Eşyanızı rehin verirsiniz. mur, ayı kaval dinler gibi onu sonuna 
- Pengö dediğin kaç paradır? Ro- - Ne dersin, Torik beyzadem? kadar dinledikten sonra, macarca: 

men parasıylan ne tutar? - Zokayı yedik derim .. Senin üze- - ;Ben fransı~ca bilmiyorum .. ne 
- Bin iki yüz elli lei eder ama •. bu· rinde ne varı dediğinizi anlamadım... mukabelesinde 

bulundu. 
Tam bu esnada tren de yü!'Ümeğe 

başlayınca, zavallı Tak:vor ancak son 
vagonun basamağına atlamak suretlle 
arkadaşlarına kavuşabildi. 

Ondan sonra bu ayni sahne, her is
tasyonda tekerrür etti, fakat hiç bir 
semere vermedi. Nöbetci memurlardan 
hiçbiri fransızca anlamıyor, bir tercü
man arayıp bulmak içinse trenin tevak
kuf müddeti kifayet etmiyordu. 
Artık bundan ümidi kesmişler, vaz

geçmişlerdi. Torik: 
- Hele bir Viyanaya varabm da, 

Allah kerim! Orada bizim konsolosha
neye başvururuz; elbette çaremize ba
karlar .. demi~ti. 

Alman hududunda pasaport muaye
nesini yapan memur, Gurabi efendinin 
pasaportunda kaydı buhman kadının 
nerede olduğunu sordu. Bereket versin, 
yanında, harbı umumide bizim orduda 
hizmet ederek, çat pat türkceyi öğren-
miş biri vardı da, başlarının üzerinde 
dolaşan ikinci bir badireyi kolayca at
lattılar. Filhakika memur, Toriğin ta
vırlarıından pirelenmiş, Bayan Gura
bi'nin yolda bir cinayete kurban edilip 
edilmediğinden şübheye düşmüştü. 
Büyük bir saflık ve samimiyetle verilen 
izahat kendi ini bir hayli güldürdü. 
Müteakiben bir mesele daha çıktı. Sı
ra. Takvorun pasaportunu muayeneye 
gelmişti. Memur, heceleye heceleye a-
dını ve soy adını okudu: 

- Tak .. vor .. Kaş .. er .. 
Bunu bir iki kere de, zihnen tekrar

ladı.. 

- Aber .. Ah, zo! dedi. Kaşer. das ist 
aber yudiş! (9) 

Ve derhal pasaportu alıkoyarak, 
Takvoru karakola davet etti. İşin ne 
olduğunu anlamıyan ermeni, alık alık 
adamı takib ederek, trenden indi. 

(•) Fakat .. eve&!. Kaşer .. bu, likin, 7ah•· 
dlcedirl 
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Eski Türk detektifleri 
<Baştarafı 1 inci sayfada) 

idik ki, uzaktan bir manga askerle be
raber bir mülazimin bize doğru geldik
lerini gördüm. Arabayı, abdest bozmak 
bahanesile durdurdum, aşağı indim. 
Mülazim, arabac.ı.ya yanaştı, sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Karaağaca. 
- Müşterin kim? 
- Manifaturacı bir Yahudi. 

Pencereden baktım: Jambi, sözünde 
durmuştu. 

Hemen aşağı indim, otomobile atla· 
dım. Jambi, üstüme kocaman bir bal· 
taniye örttü. 4Sonra, şoförüne emir ver
di: 

- Çek, son sür'atle! 
Yıldırım gibi gidiyorduk. 

Uyuşulamıyan pazarlık 
- Karakola uğrayın da vesikasını 

göreyim! 
- Başüstüne. 
Mülaziın, askerler ile beraber gitti. 

Az sonra, Yunan hudud karakoluna 
yaklaşmış bulunuyorduk. Hudud nö
betcileri yol üstüne dizilmişlerdi. Elle
rinde tüfek, bağırdılar: 

- İstasu! 
Jambi yeniden emir verdi: 
- Durma! Fakat, kalbi ateşler içinde yanan, her 

~ sabırsızlığı artan Zeki bey, kendisi· 
b.i hiç alakadar etmiyen bu sözleri din
leyecek halde değildi. 

Ben de, az sonra tekrar arabaya atla
dun. Arabacıya: Sonra başını pencereden görünecek 

şekilde ileri uzattı. Herifler, Jambinin 
başındaki sırmalı zabit serpuşunu gö
rünce yoldan çekildiler! 

- Zabit ile ne konuştun? dedim. 
- Nereye gittiğimizi, senin kim ol-

Nitekim, biraz dinledikten sonra: 
- Ağa!... Bunlardan, aonra da bah

sedebiliriz. Ben, yalnız senden bir şey 

duğunu sordu. Bir Yahudi tüccarı, ce
vabını verdim. Öyle ise, gidiniz, dedi! Türk hududu ile Yunan hududu ara· 

sında bitaraf Fransız mıntakası vardı. 
Az sonra Fransız karakolu ör.ünden ge
çiyorduk. Senegalli müstelnleke asker
leri hemen cHazırob vaı.iyeli alıp se
lam durdular. 

SOnnıya geldim... dedi. 
Tatar ağa, birdenbire irkildi. Ve ce

Vab verdi: 

Herife içimden güldüm! Aklı sıra, 
beni mandepsiye bastıracak idi. Müll
zimin karakola uğrayın, emrini verdi
ğini hiç söylemiyordu. 

- Emret beyim. 
- Seninle uyuşacak mıyız.. yoksa, 

Çarpışacak mıyız? ... 
- Aman efendim.. estağfurullah .. 

ıatialiniz, bugüne bugiln sayei şahan~
de bir yüzbaşısınız. Bendeniz ise fakır 
b· kiın ola-

Biraz daha gittik. Birden, arabacının 
gırtlağına sarıldım, alaşağı ettim, eli
ni, ayağını bağladım. Atlan dört nala 
koşturmağa başladım. Böylece, Kara
ağacdaki Fransız konsoloshanesine 
vardım. 

Birkaç dakika sonra, Jambi, bana 
döndü: 

- Artık Türk hududuna yaklaşıyo
ruz, dedi. 

Sevinçten deli olacaktım. 

ır zabtiye parçasıyım. Ben, Konsolosa: 
- Ben kapiten Jaınbiyi istiyorum, 

Uzaktan, bizim hudud karakol binası· 
nın ışıklan görünmeğe başlamıştı. Ynn ki, sizinle uyuşayım.. yahud n~ 

haddime ki, sizinle çarpışayım ... Yanı, 
bundan maksad ne?. Affedersiniz .. an· 
lıyamadıın. 

dedim. Birkaç yüz metre daha gittik. 
Kapiten Jambi elini omuzuma koy· 

du: köpeğın olayım, bağırma. - Kapiten Jambi kim? 
- Babamın aziz ahbabı olan bir 

- Ağa!.. Sen, her pyi biliyoı:ıu~ ve 
lnlıyorsun ... Diln a1qamdanben don~n 
işler, artık k!fi. Benim önümden çekıl. 

- Aman yüzOG§ı. oey! •• Itt11, 

mmm, bir iki gün orad~ misa.fir. ~al -
masında bir beis olmadıgını bildirın. 

- Garib şey .. bu adamla, bu sabah 
ağanın konağındaki adamlar ... Demek 
ki orada, ağa hazretlerile gizli bir mü
zakereden sonra buraya gelmişler .. bu
radan da Emin ağa ile bir müzakereye 
girişmişler. 

Fransız istihbarat zabiti! - Artık Türk topraklarındayız, de
di! 

Uzatmıyalım, kapiten Jambi geldi. O-

Bu işin sonu, iyi oJmıyacak. 
Dedi. na: 

Otomobil durmuştu. Hemen yere at· 
ladım. Kapiten Jarnbi ile kucaklaştım, 
ayrıldık. Tatar ağa, birdenbire durala~ı. Ha: * - Beni, biz.im hududa bırak, dedim. 

Düşündü. Sonra: Yolda giderken, yüksek sesle şu şar-filce kaşlannı çatarak Adeta mustehzı tl;RENÇ BtB PAZARLIK 
ve küstah bir nazarla Zeki beye bak- .. 
tı ... Bu bakışta: Zeki bey, şu mektwbu yazarak Leyla-

Diye düşünürken; gözleri Emin ağa
ya ilişmişti. 

- O halde biraz bekle. Ben, otomo
bilJe geleceğim, cevabını verdi! 

kıyı söylüyordum: 
A nkaranın tO§ına bak, 
Gözlerimin yqına bak ... 

- Vay! .. Beni tehdid, öyle mi? .. Bu, ya gönderdi: 
ne cesaret?.. ( Sevgili Leyla!.. 

Bölük kumandanı Emin ağa, misa
firlerini teşyi ediyordu. O dik ve kaba 
sE:si bir homurtuya benziyor; anlama
dığı bir lisanla onlara bir şeyler söy -
lüyordu. 

Gece olmak üzer idi. Konsülatonun 
kapısı önünde bir motör sesi duydum. ............ Sabih Alaçam 

Diyen, bir ifade vardı. Fakat .b~ kur- Memleketin vaziyeti, oraya gelmeme 
naz dağ diplomatı, zahlrl halını boz- ve seninle görüşmeme müsaid olmadığı 
ınadı: için sana şu mektubu gönderiyorum. 

_ Ne olmuş efendim. Yoksa, bilmi- Nikah muamelemizin bugün icrası 
yerek bir Jr;usurda mı bulunduk? için bütün gayretimi sarfettiğim halde, 

Diye mınldandı. ehemmiyetsiz, fakat resmen icap eden 
O zaman Zeki bey, heyecana geldl. bir meseleden dolayı maalesef bir:ız 

Akşamdanberl cereyan eden m~se- taahhür etti. . . . . 
betsiz halleri birer biler izah ettı. Ve Bu muamelenin ikmali ıçm, şımdı 
sonra: bölük kumandanının çiftliğine gidiyo-

- Çok iyi biliyorum, a~a. Bütün .bu rum. Yarın, gene bu vakitler, belki de 
işlerde senin tesirin görüluyor .. dedı. daha erken avdet edeceğim. Yabancı 

Talar ağa dudaklanndaki müstehzi bir muhitte, tanımadığın insanlar ara
tebessümü hiç bozmadan, Zeki beyin sında sıkıntılı bir hayat geçiFdiğini dü-

v . .. du" kçe bilsen ne kadar üzülüyorum. 
sözlerini sonuna kadar dinledi. e son- ııun . d · · · 

b Ç t. başlıyan işlerın aıma ıyı ne-
ra biiyük bir sükfuıetle şu ceva 1 ver- e ın ,w .. bd' B··r· -di: ticeler verdıgi mucerre . ı~. ~ un eı: 

• . . . • 11 . devirerek saadetımıze am ma-
- Yüzbaşı efendi!.. Siz, bızım gıbı ge ~n hib olduğumuz gün, çektiği -

cahil değilsiniz. Nizam ve kanunu, h.e- .n~sı .e s~eşakkatları birbirimize nakle
Pimizden iyi bilirsiniz. Bir asker.v_e bıl- ~ız ~~ Ve bize bir hayli pahalıya mal 
hassa zabit, mafevk makamdan ızın a~- Jccegız. s'ud hayatımızın kıymetini dn-

ed Burada da sı- o an me 
ınadıkca teehhül emez. .... w.. _ ha çok bileceğiz. 
ıin mafevk kumandanınız, bolugu~ ~ . N 'hayet on saat için Allaha ısmarıa-

ttır Ondan ız•n ı • A ııl kumandanı olan za · : _ dık· aziz ve sevgili Leylam.) 
alın•z. O dakikada nildhmızı kı~ı~a ' * 
cak bir imam olursa, gözünüzün onun- M ktubu Leylaya götüren Ali çavuş 
de, dayaktan geberteyim. . avde~ ettiği zaman sordu: . 

Bu cevab, kısa ve kat, idi. ~yn~. ~~- - Efendim!.. Onbaşıların hepsı de 
manda tam bir hakikatti. Vakıa, boluk t la beraber gelmek istiyorlar. 

, . ) olan za ınız ? 
'kumandanı, kendisine (muavın _ Niçin Ali çavuş.. . . 
bir zabitin teehhülüne izin vermek sa- _ Hani.. yollar biraz tehlı~elı d.e·;· 
lihiyet· ı·k değil' dl. Fakat arzu e- y k canım .. asker tehlıke dm.er 

ıne ma ı 1 - o , . . b · b 
derse; bir taraftan resmi muame ~ ce- mi hiç ... Yolu göstermek ıçın ~r on a-
reyan ederken, diğer taraftan da bır ta- şı kafi... Hakkı çavuş ne ha'~de .. 
kını kolaylıklar gösterebilirdi. _ Oturup duruyor ef endım. 

Zeki bey, bu mantıklı cevab karşı- _ Kendisine iyi. ba~ı~ız. 
sında artık, wyliyecek söz bulaına~.ış: - Tanrı misafirıne ıyı bakılmaz mı 
tı. Yalnız bu aksilikten sinirlendıgını efendim?.. d w de 
gösteren bir tavırla: - Sonra.. hanımın otur ugu eve 

.. - Fena .. çok fena bir vaziyet ... Bul i~ göz kulak lo~~~b hiç merak etmeyin ... 
lünlerce sürecek.. o zavallı, yabancı a - Bvve ' belli etmiyordu. 
rın evind isafir olmaktan sıkılarak Zeki bey, ıztırabını. . 1 .. _ 
.. .. e m .. "n ilk saatı ıle baş ıyan go 
Uzürn üzüm üzülecek. Fakat, gunu d deti cehennem aza-

Diye, mınldandı. nül sıkıntısın an, a • 
Tatar ağa, nezaket gösterdi: bı duyuyordu. . ki Tatar ağanın son 

. - Hanımı, bizim harem tarafına .. Bereke~l~~~:ınbiraz ümid vermişti. 
gônrieriniz. Kendi evleri gibi rahat e- so;leri~in ağaya söz anlatabilecek .o
derler. Güzel vakit -ıPi"'ler. Sıkılmak EoE'r . . d" tu"gu"'"' bu meşakkat gır-

g..,.. ... - eçı· w · · l a ıçıne uş . 
ıu tarafa dursun· vaktin nasıl g ıgını urs d t k selamet sahiline erebı-

Emin Rğa da o kadar dalgındı ki; 
Zeki beyi pek geç görebilmişti, Ve gö
rür görmez. artık misafirlerile rne§gul 
olmayı 1::ıırakarak: 

- Ooo!.. Hoşgeldin, kurban... Seni 
buralara, hangi dağın~eli attı? 

Diye ~eslenmişti. 
(Arkası var) .............................................................. 

~ 
Bugunko program 

ISTANBUL 
16 Eylül 1938 Cama 

Ö(;LE NEŞRiYATI: 
12.30: Pilkla Türk muaikisl. 12.50: Hava

dls.13.05: Pllkla Türk muslldsl. 13.30: Muh
teHt pllk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.30: Daruı musikisi (Pllk), 19: Konfe -
r"ruı: Selim Sırrı Tarcan. Puşklnden: Tabanw 
ca kurşunu), 19.30: Türk musik1.sl, (PlAtl, 
19.!5: Borsa haberleri, 20: Saat Ayarı: Oren
vıç ruadhanesinden naklen, Vedla Rıza ve 
arkadaşlan tarafından Türk muslklsi ve 
halk ,artıları, 20.40: Ajans haberleri, 20.47: 
örrer Rıza Doltrul tarafından arabca söy -
ıev. 21: saat Ayarı: Ortest.ra, 21.30: Baz e -
serleri: Tanburl Refik Şemseddin ve arka -
daşları tarafmdan, 22.10: Hava raporu, 
22.15: Darüttalim mu.aiti bey'etl: Fahri ve 
ark:ıdaşları tarafından, 22.50: Son haber -
ler "e ertesi günün protramı, 23: saat Ayarı. 

flN/ıltl 

ANKARA 
H EJlil 1938 Cama 

Ö(;U JlfEŞR1YATI: 
lUO: Kanpt plllr: nefl'lyatı. 14,50: Pllkla 

Tiirt mualk1.sl ve halk f&l'tılarL 15.15: Ajans 
~aberleri. 

AKŞAM HEŞRİYATI: 
lE.30: Pllt neşriyatı, 19.15. Tört muaitllt 

ve halt ıarkıları <Hikmet Rıza>, 20: Saat A
yarı ve Arabca neşriyat, 20.15: İnce saz, 21: 
Çocuk J!'alrgeme Kurumu namına konferans: 
<Dr. Rafit a..man Olcay), 21.15: Stüdyo sa
lon ortestraaı, 22: Ajans haberleri, 22.15: 
Yarıntı program. 

bile bilmezler. ' aabıknt. an, ar ı 
DE>dl ıece ı. * Kayıp aranıyor 
Faris çelebıyı· mn.,tül vaziyetten bir tlik mesafeyi dört saatte ka- Bıdana yirmi lira miikifat verilecek 

a ~ Z ki b Altı saa 'f ı·w· . er n evvel kurtarmak istiyen e ey k Emin ağanın çı t ıgıne gır - Aslen Mani.salı terzi Botos otlu Dlran van-
az kalsın, bu teklife muvafakat ede - tedeT~ pıdan çıkan beş altı kişiye rast uyanı anyorum. Kendisi 922 senesinde iz-
cekti. Fakat bu hareketin, (kurda, ko- ke

1
n, . atı' mirde olup şlmdl tahmlnen 39 yaşlanndadır. 

y ' cfü' .. ge mış · . d k' la Bundan üç, dört aene evvellsl Kastamonu 
un emanet etmek) olacağını şune- Zih · o kadar meşgul u ı, evve taraflarında gôrüldütü ve bir gözünün kör 

tek derhal fikrini değiştirdi.: . bu adn:mlar onu kat'iye~ ~la~ad~r et- oldulu haber alınmıttır. Bilenlerin lnsaniyet 
- Şu halde sizden bir şey rıca ede- . lerdi Fakat, gayrı ıhtıyarı ola- namına: Oedlkpaşa Nev'iye sokak No. 47 de 

"t?f ' b' · memış · b' d b' blldlrm ı ı nı ı .11ın, ağa ... Ben derhal bir ata ın:p, d" ··p baktığı zaman ır en ıre serop nevıetoAiuna e er,.....ca o unur. 
t,"ll · ' d w · Siz rak onu Bulana 20 Ura mtıklfat nrllecektlr. <1145) 

ın ağanın çiftliğine gi ecegım. . k'lmi§' 
de, Faris çelebiye haber gönderin. Ha- ır ı · 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans acledi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtıla~aktır: 

• 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 .. 
100 " 50 • 5,000 " 
120 " 40 n 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E)'l(U, 1 Birind linun, ı Mart :\'e l lluiran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden : 
Müessese için 7180 litre benzin, 12600 litre gazyağı, 4500 litre vakum açık ek

siltme ile alınacaktır. Eksiltme 28/9/938 tarihine müsadif Çarpmba günü saat 
on beşte Hara merkezinde yapılacaktır Benzinin beher litresi 17 kuruş, gazın 

beher litresi 15 kuruı 50 santim, vakumun beher litresi cl7> kuru§tur. Muvakkat 
teminat 296 liradır. 

İsteklilerin mezkQr gün ve saatte Hara merkezinde mütetekkil komisyona ve 
şartnamesini görmek isti yenlerin Hara muhasebesine ve İstanbul V ıterlner Di-
rektörlüjüne müracaatlan ilin olunur. c6350» 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Yun an muharebesinde iğtinam olunan topl?rdan birinin Selanikten lstan bula 
getir ilirken v~2ondan sirkat olunması nezdi şahanede teessüfü mucib olduğu 

ve bulana rütbe, nişan ve 300 lira ihsan buyurulacağı bildirilmişti 

Fakat bir ay kadar önce şifre telgraf
la arzettiğim vechile, Bulgar tüccar ve
kiilethamesinin kapısı üstünde bu iba
renin Bulgarcasını havi olan büyük 
levhanın zarar ve mahzurunun izale -
sinin vücubu bu babda sadır olan iradei 
seniye ile de teeyyüd etmiş olduğuma
ruzdur.• 

Bir sene sonra, aleyhimde verilen 
jurnal üzerine azlolunarak Edime ve 
İstanbula avdetimde, ayni levhanın E
dirnedeki tüccar vekalethanesi ve İs
tanbnldaki Bulgar kapı kfilıyasının res
mi kapıları üstünde de bulunduğunu 
gördüm. Şikayet için beyhude kaybetti
ğim zamana acıdım. 

-56-

F ERE ILICASI 

Dt'deağaca bir buçuk saat mesafede, 
Edirne - Dedeağaç demiryolunun gü
zergahına yakın bir mevkideki Fere ı 
lıcasının santigrad 56 derecede sıcak 
suları, meşhur Karlsbad sularının ayni 
gibidir. 

Romalılar zamanında yapılmış olan 
iki hamam, uzun zamanlardanberi de
vam eden ihmal sonunda, o civardan 
geçen ve yağmur zamanları yatağını 
değiştiren bir çayın getirdiği kumlarla, 
kubbelerine yani sekiz, dokuz metre 
yüksekliğe kadar dolmuştu. Bu yüzden, 
n erede bulunduğu malfun olmıyan 
memba, yer altında hamamların her 
cihetini işba etmişti. Fakat bu hal, 
kaplıcanın kim bilir ne kadar çok yüz 
yıllardanberi her tarafa yayılan şöhre
tine halel vermemişti. 
Mayıs ve ağustos aylarında civarda

ki köylerden, kasabalardan, hatta Edir
ne, Gümülcine ve İskeçe ile daha uzak 
mahallerden binlerce hastalar gelerek 
bu kumlar içinde açılan ve suyun de
ğiştirilmesi, •temizlenmesi mümkün ol
mıyar: çukurlara girmekte ve daha de
rince bir çukurdan çekilen suyu da iç
mekte idiler. 
Şu nezafetsizlik ile beraber 56 dere

cede sıcak bir sudan çıktıktan sonra a
çıkta. ağaç dalları ile yapılmış gölgelik
ler, yahud çadırlar altında yatmakta, o
turmaktaki mahzurlar da 8.şikar idi. E
dirnede vali muavini bulunduğum es
nada nafıa mühendisi ile beraber oraya 
gelerek bu ılıcanın ihya ve ıslah edil
mesi için tedkikatta bulunmuştum. 
Şu haller ile beraber, hükfunet kap

lıca adile bu mülevves suyu her sene u
zami 120 liraya kadar ihale ve mülte
zimler de hayli istifade ediyorlardı. 

Dedeağaca geldiğim senenıin mayıs 
ayı, pek sürekli yağmurlarla geçtiğin
den iltizama rağbet edilmedi. Ilıca hü
kfunetce idare edilerek hasılAtı yedi li
ra tuttu! 

Muntazam oteller ile beraber bir jan
darma karakolu tesis edilir , yakından 
geçen demiryolu katarları orada du
rurlarsa bu ılıcanın kısa bir müddet i
çinde güzel bir kasabacık halini alaca
ğına, devlet hazinesi ve mahalll ahali
sinin istifade edeceklerine kani idim. 

Her odada hususi banyo bulunmak 
şartile sekizer odalı iki kilçük otel yap· 
tırdım. Münasib saatlerde t renlerin o· 
rada durup yolcu getirip götürmelerine 
demiryolu idaresi de memnuniyetle 
muvafakat etti 

Jandarma karakolunun tesisine mü
saade alarak işe başlattığım sırada an
sızın azledildiğim için her şey halile 
kaldı. 

Bu iki küçük otel ilk defa beş yüz li
raya verildi. 
Bunların icar bedelleri ile her sene 

birer ikişer otel ilave edilecek ve bah
çe. kazino gibi şeyler de yapılacaktı. 

Benden sonraki mutasarrıflar ihmal 
etmeseydiler orada kliçük, fakat güzel 
bir su şehri pek çabuk vücude gelmiş o
lurdu. 

Heder olan bu mesainin yegane mii
kafotı, Musulda vali iken Edirne rnüi-

tüsü ve birçok maruf zevatın imzalari· 
le aldığım şu telgraf oldu: 

cFcre ılıcasında inşasına himmet bu
yurduğunuz otellerde istirahat ve mu
hilli sıhhat hallerini ıslah ettiğiniz su
lardan istifade ile afiyet bulduğumuz 
için, yüzlerce hüzar ile birlikte zatiiili
lerine dualar ettiğimizi minnetarane te
~ekkürler ile arzeyleriz.• 
Dedeağaç mutasarrıflığına, halefi.m 

Nuri paşadan sonra Muharrem efendi 
<Basra valiliğinde bulunan) tayin olun
muştu. 

Muharrem efendi mektubcu, ben 
mektubcu kalemi mümeyyizi olmak ü
zere altı sene Kastamonu ve bir müd
det de İzmirde bulunmuştuk. 
Şu uzun arkadaşlıktan hasıl olan 

kardeşce hislerle bu zatın olsun Dede
ağaçta bıraktığım eserleri bir kardeş 

çocukları gibi telakki ve himaye ede
ceğini umarken, irad ve akarı bulun
mamasından dolayı yaptırdığım hasta
neye (canlı cenaze) dediğini işitmiş i
dim. 

Bin müşkülat ile tesis ve resmi kü
şaciını «devamı memuriyeti rehini cevaz 
olamıyacağından . . . > denerek azledil
dikten sonra icra ettiğim bir hastane
ye varidat tedarik etmemiş olduğum
dan dolayı - alelhusus bir dost tarafın
dnn - muahaze edilişim hayli garib i
di. 

Fere ılıcalarının varidatile oteller, 
bahçeler vesair elzem şeyler yapılmak 
mukarrer iken, Muharrem efendi, selef
lerinden birinin eserini tamamlnmak
tansa. kendisinin de bir eser vücude 
getirmesin i tercih ile bu kararı ihmal 
etmiş, kaplıcanın varidatını daima akan 
bir çay iizerindeki köy değirmeni ya
nında buharla işler bir değirmen inşa
sına sarfetmiş ve buharlı değirmen, su 
değirmenine rekabet edemeyip az bir 
müddet sonra muattal kalarak harab o
lup gitmiştir. 

Bazı valilerin, ken dilerinden evvel 
gelip gidenlerin bıraktıkları küçük, bü
yük memlekete faydalı eserlere karıla
rının evvelki kocalarından doğmuş nk
süz çocuklar gibi yan bakarak ihm~l 
ettiklerini, üçünde ikişer defa bulun
mak üzere valilik ettiğim dokuz vila
yette görmekle mükedder oldum. 

Sırası geldikce hikaye edeceğim vcc
hile, her vilayette böyle yarım kalm:ş 
faydalı eserleri, yapmağa ben mecbur 
iken selef veya eslafımın kısmen olsun 
yaptıkları birer eser olmak üzere telak
ki ederek memnuniyetle onları tamam
lamıya çalıştım. 

-57 -

DEl\fİRYOLU VAGONUNDAN 
ÇALINAN TOP 

1697 senesi haziranının 25 inci gecesi 
mabevn başkatibinden şifre olarak al-
dığırr: telgrafta: • 

«Yunan muharebesinde iğtinam olu
nup İstanbula nakledilmekte bulunan 
toplardan birinin Seianikle İstanbul 
arasında vagondan sirkat olunduğu an
laşılarak bu hal nezdi şahanede fevka
lade teessüfü mucip olduğundan her 
kim bulur ise rütbe ve nişanla beraber 
300 lira ihsan buyurulacağı• iş'ar ve 
binaenaleyh ona göre tahkikat ve ta
harriyat icrası ehemmiyetle emir olu
nuyordu. 

Büyük küçük on sekiz topun üç gün 
önce geçen trenle ve Şevket beşr na -
tnında birinin nezareti altında Istan -
bula gönderildiği malfım olduğundan 
derhal liva dahilindeki istasyonlardan 
telgrafla sordum. 

Kuleli istasyonunda 1 7 top sayılmış 
olduğundan birinin bu istasyonla De
deağaç arasında kaybolduğu anlaşıldı. 

Topları götüren katarda yalnız bir 
ermeni varmış. Onun da Edirneye gi -
dip bir gün sonra Dedeağaca döndüğü 
polis dairesinin yolcu defterinden, tren 
şefi ile üç gardöfrenden birinin Osman-

1ı Rum birinin İtalvan ve dig~ erinin ' ~ 
Yunan tebaasından oldukları Dedeağaç 
istasyonu şefliğinden o gece ald1ğım 
tahriri cevabtan anlaşıldı. Tren memu
:u ile gardöfrenlerin yarınki katar ile 
mahfuzen Dedeağaca gönderilmelerini 
derhal vilayete telgrafla bildirdim. Er
meniyi de o .gece buldurarak bizzat is
tin tak ettim. Bu ermeni, yirmi yaşla
rında fakir bir genç idi. Sözlerinden 
anlaşıldığına göre, kendisi tren memu
ru i!C' beraber fürgonlara gitmiştir. 

Tren Dedeağaçtan bir iki kilometre u
zaklaştıktan sonra fürgondaki petrol 
lambasını pencereye getirerek dışarıya 
bakmış. Bu suretle arkada ve açık va
gonlar içinde bulunan topların yanma 
giden gardöfrenlere işaret edildiğini, 
toplardan birinin oraya atıldığını istid
lal etUm. 

Top, kundaksız ve tahminen yüz 
kilo ağırlığında bir cebel topu imiş! Er
tesi günü, mahfuzen Edirneden gönde
rilen mezkur tren memuru ile gardö
frenleri dahi bizzat isticvab ve ifade
lerini zaptettim. 

Tonu, bunların. yol kenarına attıkla
rı m~hakkak idi! Fakat nereye? İşte, 
bu mevkii söyletmek i-sm h,r çok vad 
ve tehdidlerde bulunduğum halde iE· 
raf etmediler. Gardöfrenlerden İtalya
nın vakit vakit karnırıdaki bir ağrıdan 
muztarıp olduğunu hal ve simasından 
sezdim. Göbeğini dürttüm: 

- Topu, vagondan atarken göbeğin, 
diişmlic::. dedim! 

Hakikatin de böyle olduğu tahakkuk 
etti. 

Bunların din ve milliyet gayretile 
cTürklerin iğtinam ettikleri toplardım 
hiç olmazsa bir tanesi €ksik olur ... di
yerek harekete geçtikleri anlaşılıyordu. 

Dedeağaçlı İstalyanos adında bir kıt
yıkçı cia. topu atıldığı yerden geceleym 
alıp deniz kenarır.da bir yere gizleyip 
ileride düc::ecek bir fırsatla Yunanistana 
götürecekmiş. 

(Arkası var) 
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EylUl 16 

" Son Posta ,, nın za hı ta 
hikiyeleri 

'(B~ ta.rafı 7 inci sayfada) ı diği saatle, Börgleyin ifadesinin sıd~ 
- Affedersiniz, ~imdi geliyorum!. tli- göstermek iç.in bulunduğu yere gi~ 

yerek odadan çıktı. Biraz sonra yanında, saat arasında öldürülmüştür. FcrfakS ' 
uzun saçlı, yakışıklı bir delikanlı ile tek- timal ki, ölüsünün bulunduğu noktad 
rar geldi ve: epeyce ötede öldürülmüştür. Cesed otf 

- Mister Hornley, size romancı Mis- dan buraya otomobil ile getirilmiş ve; 
ter Börgleyi takdim ederim!. dedi. tılmıştır. Yarım saat kadar gcçtikt 

İki adam el sıkıştılar. sonra da. madam Ferkas çığlık kopaflll' 
Delikanlı, genç kadına sevgi dolu ba- ya koyulmuştur. 

kışlarla bakarak: Komiser, şaşırmıştı: 
- Seni bu vaziyetten, işkenceden kur- - Ne diyorsun azizim, diye mırıldt' 

tarabilseydi.m.. diye mırıldandı. dı. Yemin ederfm ki, bir şey ll1l lama~ 
Müfettiş ayağa kalktı, ve genç kadınla Bu neticeyi de nereden çıkardın Ali 

delikanlının m?saadesini alarak avluya aşkı?.a? .. : . . ; 
çıktı. Otomobilıne atladı. Mufettış kendinden emın olanlara b 

Polise de: bir jestle cevab verdi: ~ 

- Sen burada kal, ve evden dışat ıya - İşte bu fotograftan. Bu resme bal< 
kimseyi bırakma!.. tembihinde bulundu. bakmaz, şübhelenmiştim. Şu kollara b' 
Doğru, komiserin bürosuna gırd?. Bır kınız llıtfen.. dikkat ediyorsunuı ~ 
koltuğa gömüldü. Cebinden fotografları yanlara doğru uzanmış, uzatılmı~ bu ~ 
çıkardı. Birer birer baktı. Sonra, komi- lar... Ölü, ayağa kalkmak istemiş ~ 
sere dönerek: .veyahud da bir yerden bir yere nakl df 

- Azizim, dedi.. sana, madam Fer- miş bulu~saydı bu vaziyete bi.c şer ~ 
faksın verdiği ifadertin baştanbaşa ya-. mezdim. Itirazı_m olmazdı. Ama mad ~ 
lan, düzen mecmuası olduğunu söylemek Ferfaks, cesede asla aokunmadı~.ını ıJ 
mecburiyetindeyim.. hiç şübhe yok ki yanına yaklaştığı zaman hareketsız b <f 
kurnaz kadın, masal anlatır gibi, okudu, duğunu iddia etti. Bu suretle, suçunu 
durdu, ama şu elimdeki fotograf aksini taya koymuş oldu. Herhangi bir do~ 
isbat ediyor. run da tasdik edeceği veçhile, ,yere ·Jıı 

[Müfettişin gösterdiği fotografı görü- şen bir insan yüzünü korumak kAygusı~ 
yorsı.muz. Hornleyin, madam Ferfaksın insiyaki bir hareketle ellerini kaldır~ 
yalan söylediğini nereden aniadığmı, b,,_ yüzüne doğru götürür. Kurşunla vu .J 
lup çıkarabilir misiniz? Bulrımadmızsa, bile, gene ayni hareketi yapar. BtJJ1 ~ 
hikôyeyi okumaya devam edi11i:z:.l bal gibi bir cinayet olduğuna, Ferfa1:.ı. 

Müfettiş devam etti: başka bir yerde öldürülüp buraya gr:r 
- Kanaatimce, romancı delikanlı rildiğine kalıbımı basarım aziz ko' 

Börgley ile madam Ferfaks, Mister Fer- rim. 
faksın ölümünden müştereken mes'ul- Komiser kederli kederli başını sallJf 
Hürler. Börgleyin, saat 8.20 ile 10 ara- rak mırıldandı: 
sında çiftliğinde bulunmadığını itlılia e- - Haklısın, dostum .. acı ama, ne 1•~ 
diyormus. Bu iddia hakikat olarak ka- hm, bir dakika müsaade et te, çok O' 
bul edilebilir. Fakat Mister Ferfaks, saat kından tanıdığım bir dostun tevkif il' 
8,20 den evvel, yani akşam yemeğini yı:.- zekkeresini hazırlıyayım... ~ 

Galatasarayın 
antrenörü neliyor 

Galatasaray klübünün yeni antre -
nör·ü Pantler Cumartesi günü İstan -
bula gelecektir. 

Antrenör eski Avusturya milli takı
mında sol müdafi oynamıştır. Kendisi 
eıtuz beş defa beynelmileldir. Son za -
mana kadar Fransanın en kuvvetli ta -
kımlarından Olimpik Marsey'in antre
nörü idi. 

KIUp murahhasları toplandılar 
İstanbul klüplerinin rnurahhaslan 

Cumhuriyet Halk Partisinde mıntaka 
Başkanı Vali Muhiddin Üstündağın ri
yasetinde toplanmışlardır. Lig maçla. -
rma dört büyük klübün iştiraki temın 
edilmiştir. Pazartesi günü tekrar top -
!anılarak klüpler fikstürü çekilecektir. 

Bir çoban koyun yıkarken 
boğuldu 

Balıkesir (Hususi) - Susığırlığın 
Demirkapı köyünde Ramazan adında 
bir çoban Simav çayında koyun yıkar
ken kendini suya kaptırmıştır . 

Çoban yüzme bilmediği için kurtu
lamıyarak boğulmuştur. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bu r ece nöbekl olan ecsaneler ıunlardır : 

İstanbul cihetlndekller: 
Aksarayda: (Sanın). Alemdarda: (Sırrı 
Asım). Beıazıdda: (Haydar>. Samatya
da: <Erofllos). Eminönünde: <Mehmed 
K!zım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz). 
Fenerde: <Hüsameddin). Şehrem1n1nde: 
(Hamdi). Şehzade başında: CÜnlveralte). 
Karagümrükte: (Fuad) . Küçükpazarda: 
(Hulfuıi). Bakırköyfuıde: (HllAl). 
Beyotıu cihetindekller: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşmda: (Matkoviç). O ala tada: <İkl
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail). CUm· 
huriyet caddesinde: (Kürkclyan). Kal
yoncuda: <Zaflropulo.s). Firuzafada: 
<Ertuğrul). Şişllde: (.Mım). Beşlktaşta: 
(AU Rıza) . 
Botad9l1 Kadıki1 n Adalardakiler: 
Üskiidarda: (İmrahlr). Sanyerdeı <A
saf). Kadıköyiinde: (Büyük - t1çler). 
Büyükadada: (Şlnaal Rıza). Heybelide: 
(Tanaş) . 

Eğer fallar doğru 
çıksaydı ... 

(Baştarafı 1 inci sayfacla) . 4' 
tir ... Memleket büyük bir refah içııı 
bulunacak, cenneti andıracak ... 

Halbuki 22 ay sonra Avusturya-?4'' 
caristan imparatorluğu çöküverdi.·· 

Bir lalcı Bernard Slıaw için: <~~ 
çocuk uzun aelala kaptanı ""' 

calı . .. » demİftİ . .. 
İngiliz donanması doktorlarından .bil 

binbaşı müstakbel İrlandalı muharrı~ 
annesini ziyaret etmlşti. Uzun uzadJ. 
çocuğun kulaklarını, gözlerini, dişl 1' 
ni, kalbini muayene etti, onun ahllk ~ 
tabiatlan hakkında mallı.mat edifl 
Nihayet kemali ciddiyetle dedi ki: 

- Bu çocuk tam bir bahriyeli ol~ 
doğmuştur. Ben hükümlerimde biç ~ 
nılmam... Günün birinde büyük 
kaptan olacak ... 

Halbuki kaptan olacağına büyillC bit 
muharrir oldu ... 

Bir lalcı Hitlae demifti iri: «~~ 
aamlılıta aebat eyle ... F alıat tercıfl' 

portreler yap» . 
• iJJ)~ 

Geçenlerde Alman hükfunet reıs t• 
arkadaşlarından biri batıralım neşrfsı' 
mişti. Bu hatırata gore umumt narb 

1
,. 

rasında bir falcı Hitlere şunları sö'i 
miştir: 

- O kadar gilzel ellerin va r ki '!IJ't 
hakkak ya ressamsın ya çalgıcısın··~ 

Hitler ressam olduğunu söyleyitl O"' 
- !Ressaml~ta sebat et... İçiJ1l Jllı 

öyle doğuyor ki sen manzaralar ~ed~ 
fakat portreler yapacak olursan cıd })1" 

muvaffak olursun... tavsiyesinde 
lunmuştu. Halbuki... ,-. ...................................................... .. 
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1
i N_N_E_CA/-T!:-i =ye~di=r. :ıB=ah1çe-=ka~pı =-SA-;;L~iH-:-N_E_CA_~ Gayrimenkul satış ilanı 

lstanbul emniyet sandığı Direktörlüğünden 
Bayan Meryemin Sandığımızdan 18693 hesap No. sile aldığı 1050 lira borcuna 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında 
yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı mad .. 
desine göre satılması icab eden Beyoğlunda eski Hüseyinağa yeni Kocatepe ma· 
hallesinin eski Duvarcı yeni Duvarcı Adem sokağında eski 60. 60 M. yeni 70. 70/t 
No. taj 60. 62 kapı 530 ada 8 parsel No. lu kargir bir evin tamamı bir buçuk ay 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta
dır. Arttırmaya girmek istiyen 250 lira pey akçesi verecektir. Milli bankaları
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
belediye resimleri ve vakıf \caresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu bor~luya 
aiddir. Arttırma şartnamesi 19/9/938 tarihinden itibaren tedkik etmek istiyenlcre 
Sandık Hukuk İşleri servisinde ar;ık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı Vt' sair 

lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmil 
olanlar, bunları tedkik ederek satılığa r;ı karılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
öğrenmiş ad ve itibar olunur.Birinci arttırma 17/11/38 tarihine müsadif Per· 
şembe günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapıla· 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın· 

rnası icab eden gayrimenkul mükellefi ye ti ile Sandık alacağını tamamen geçmıı 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra nm taahhüdü baki kalmak şartıle 7 /12/. 
938 tarlhine müsadil Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 

yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenku 1 en çok arttıranın üstünde bırakılar.ak· 
tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıy:m alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlcri• 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve ma sarife dair iddialarını ilan tarihinden 
.tibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi telerile birlikte dairemize bildirmelE'rl 
lazımdır. Bu suretle haklarını bilrlirme mi~ olanlarla haklan tapu siclllerile sa• 

bit olmıyanlar satı~ paylaşmasından hariç kalırlar. Daha afzla malumat aJmaV 
ıstiyenlerin 938/259 dosya numarasiJe Sandığımız Hukuk İşleri servisine müra• 
caat etmeleri lüzumu illn olunur. 

*** DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

rin tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolayhi 
göstermektedir. (6484) 

,, _________ ı_st_a_n_h_~ı __ B_e_ıc_d_i_y_cı_i __ ll_a_n_ıa_r_ı ________ ...JJ 

İstanbul Vali ve Belediye riyuetin den: 
İstanbul Umumi Meclisi 19/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü aşağıda 

yazılı üç m~dden~~. müzakeresi için f ev ka!.ade olarak bir günlük toplantı yap• 
ması takarrur ettıgmden sayın azanın o gun saat 14 de meclis salonunu teşrif· 
leri rica ()lunur. 

Ruzname: 

1 - Belediye kanununun 38 inci maddesi mucibince intibah rey alına günle. 
rinin tayini hakkında teklif. 

2 - İstimlak işleri için bir büro teşkiline dair teklif. 

lstiklil Lisesi Direktörlüğünden : 
3 - Büdce kararnamesine imar pJanı dolayısile ilavesi icab eden fıkraya daiı· 

teklif. (B.) (647(1) 

T. C. Ziraat Bankası ls!an bul Şubesinden: ı _ tık; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yabsız kız ve erkek talebe kaydına başJımmıştır. 

2 _ !stiyenlere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. Lise derecesinde tahsil görmü'} iyi fransızca bilen 5 memur alınacaktır. Talih-. 
Adres: Şelızadebap Polia karakolu arkuı: Telefon: 22534 

lerin şeraiti öğrenmek üzer~ Bankamıza müracaatları. c6426:> 

ESKJ FEVZIA Tı 

·Yatılı eoGAZiÇi LiSELE Ri Yatısız 
Ar awutkly Çifte Sera,ıar 

: OSMANLI BANKASI -
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: ıo.000.000 İnglliz lirası 

d n tesisat ile Bebekte eski Fransız Senjozer mektebi binasında Orta ve 
Ana smıtt ile ilk kısım en yeni ve mo ern ddesinde çitte Stmıylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 
Lise sınıi'lan ArnavutköyUnde Trıım~aI b cak~ydı için çitte Sfil'aylarda mekLep idaresine mnracnPt o lilehilir. 

gnn saat 10 dan 17 ye kadbti~:;er: e~rifname gönderilir. Telefon: 36 • 210 Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, :Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da. r=====:::;~~~Mliü.-:.;;;ı Kadıköy Vakdlar DlrektörlUOU lllnları 

Sokağı No. Cinsi 

Aylık kirası 

L. K. 

Semti 

Kadıköy 
Kadıköy 

Üsküdar 

Mahallesi 

Osmanağa PiriçaVUŞ 
Osmanağa Piri çav~ 

10 
10/1 

Rum MehJned 46 
Balaban 

paşa 15 
Boğaziçi Kandilli Bahçe 7 

Arsa 
Arsa 

Ev 
Ev 
Ev 

4 00 senevi 
~ 00 senevi 

6 00 aylık 

3 ~o aylık 
5 00 aylık 

Üsküdar Pazarbaşı T~J1 Maıı:a~~ 
Üsküdar Muradrais Sıl~hdar 91 Odunluk 8 40 .senevt . 

çesı 31/5/939 sonuna kadar kiraya verıl-
Yukanda cins ve mevkileri yazılı t~er ~aleleri 2319/938 euına günü saat ikide-

ınek üzere açık arttırmaya çıkanlını~ .. ~ r· y-ne gelmeleri. (6336) 
dir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Mudur ugu • 

- lstanbul Linıanı Sahil Sıhhiye Merkezı 
al a Komis">·onundan: 

Sahn m . . . J

84 
aed yağmurluk muşamba açık 

.. stahdeının ıç ın de a 
Memurlar için 95 ve mu 

eksiltme ile alınacaktır. b nın beheri 26 Ura ve müstahdemin 
A - Tahmin bedeli memur rouşam :ı 81 

14 lir 50 kuruştur. . 
nıuşambasının beheri a. . zımından parasız alınır. 

B - Şartnameler merkezunız lev~ - t 14 de Galatada Karamustafapaşa 
C - Eksiltme 27 Eylı11 938 Salı gunu sa~ nunda yapılacaktır. 

k im alma komısyo 
sokağında mezklır mer ez sa r a 60 kuruştur. 

D - Muvaklrat teminat parası 276 ır . Ti et Odası vesikalarını göstermek 
. kl rin 1938 senesı car 4 E - Eksiltmeye gırece . e . d eksiltmeye giremezler. c630 > 

mecburiyetindedirler. Aksı takdir e 

..____ . ı= Jarı işletmasi Umum idaresi illnfarı 
Devlet Demıryollırı va ıman 

M'"dürlüğünden: . 
Devlet Demiryolları İşletme Uın~. u "d cek yolculara bir kolaylık olmak 
Bandırma yolu ile izmi.c ve havalısıne gdı e lan gı"ı:ıemizden demiryolu bileti . . ıı acentasın a açı :w 

Ozere Tophanedeki Demzyo an 1 aktır '(6400) 
ıatl§ma 15.9.938 tarihinden itibaren bat anac • ' · 

s o D p o s ta - ŞubelE'ri, Yugoslavya, Romanya, 

..,,,===============:::::I - Suriye ve Yunanistanda 
YevmI. Sıyas.I. Havadis ve Hal1' gaaeLe31 

Yerebatan, Çataıçeşıne IOksk, U 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıun yazı ve 
resimlerin bütün. hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddır. 
-· -··· .. -

ABONE Fi \ TLARI 

-Her turlu banka muameleleri § -yapar. ~ 

RADIO vardır. 

---
EDISSON 

111111111 llllllllllllllllll il lllllllllllllllllllllll MUessesesl 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahkeme- Beyoğlu latikW caddai No. 34 
=r==:==r===r==::=;:==:I sinden: 

1 6 3 1 Hendek lcıa Memurluğundan: 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TO'RKİYI 14:..ıO ~ 4Vv 16v 
YUNANİSTAN Z340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 ao l 

Salibin ikametgahı meçhul Hasan Lut- Doktor Aziz'e 2732 lira ve masarU'lntn ıta .. 
fi aleyhine ikame eylediği izalei fÜYU sına borçlu Koç pa.wa oğlu Mahmudun Ben -

detin Çarıtıturu mevkilnde delirınendekl 
davasının 18/8/938 tarihinde §Üyuun iza- hissesinin paraya çevrilmesine tarar verll -
lesi için satılmasına dair sadır olan hfik- mlş olduğundan Çarıtıkuru karye civarında 

. . . . . . satı tar1ldlm solu T9.hlr tarlası, arkası Mus-
me aıd başkatip ihbarnamesmın usuliln t.ıı.fa tarlası, önü yol lle mahdud ü9 \a"lı 

Abone bedeli peşindir. Aclret 141 inci maddesi mucibince illnen tebli- olup gene farken Mustafa, garben Tabir, ~ı-
deli§ürmek 25 kurU§tW', ği karargir olup işbu ihbarnamenin ta- malen tarik, cenuben su mecrası ile mabd•ıd 

-----• rihl t bl' y · d 'tib .. dd t' k ayni de~lrmenln zemlni olup 26·2'1 No. lıı 

Gelen eurak geri verilmez. 
e ıgın en ı aren mu e 1 anu- tapuların ihtiva ettiği üç ta§lı barab ve hi· 

niyesi zarfında temyizi dava etmediği len muattal bir halde bulunan değirmenm 
ilanlardan me••uliyet alımnas. takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği zemini ve mülk1yet1nln nısfı on beş hisse m-

Cevab için mektublara 10 kurU§luk . w • • harlle altı hlssesı bu kere birinci açık arttır .. 
Pul ili.vesi Ilzundır. teblig makamına kaım olmak üzerP. key- ma ne 10/9/938 tarihinden 10-10-008 pazar .. 

fiyet ilan olunur. tesı gününe kadar arttırmaya vaz'edllmlt ~ 
-~-····· .. ·-·······························-··, 
1
: Posta kutusu : 741 İBtanbUb • 

Telgraf : Son Posta ı 
i Telef on : 20203 
~'•••••••••••••••••••••••••••-.•••-••••••••u•'' 

••••ılrı9•··········· ............... ~·········· ... •····•••••••••• 
Son Posta Matbaası .................. , ... -....... 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp BnMI 

.,'2. 
SAHİPLEBİ; S. Ragıp BMEÇ 

''- BkTem USAKLIGlll 

1938 senesi için 

Çocuk arabalarının 
Son partisi gelml9Ur 

BAKER Mağazalarında 
RekHlm tlBtına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

lup saat 15 de Hendek icra dairesinde ihala 
edileceği ve baddl l~yikln.l bulmadı~ı ıak .. 
dlrde ikinci açık. arttınna ile 25/10/938 Bali 
günü ayni saatte Hendek lcra dairesinde p»o 
raya çevrileceğinden aynı haklara irtlfall 
haklarına ve.sair haklara malllr: olanlar yır .. 
mi gün zarfında evrakı müsbltelerlnl ibr&I 
etmeleri aksi takdirde paylaşmadan harlij 
bırakılacaklan, tallb olanlar yüzde yedi baı. 
çuk depo akçesi veya. banka mektubu ibrat 
etmeleri. Daha fazla mal~mat almak ıste e 
yenler Hendet icra dalre.'llnln 938/188 No. )il 
dosyasına müracaat etmeler! llln olu • 
nur. 10/9/938, 



ıo Sayfa SON POSTA EylUl 16 

90 derece halis limon çiçekleri 
• 

1 
Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan kolonyasmm bir damlasmı vücuda getiremez. 

Nesrin Limon çiçekleri Hasanın yavrusudur. Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir. 

Ağız bUtUn mikroblara 
daima açık bir kapıdır. 

Unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 

yapan diş etlerile köklerinden mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve rt>

matizrna yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü

cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 

olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati• 
nizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrob1nrı imha ederek dit
lerinizi korumuş olursunuz. 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 

Iürarlğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
&el'tlikleTi ve ıişmanlık şikayetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarun bar· 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 
............................. mllllil ........ __ ,, 

MİKROSKOP GÖSTERİYORKİ: 

T 

~--·· 

E 
A 

nın en birinci devaaıd1r. 
Çünkü sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşılanan sıtma para

zitlerini derhal öldürür ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetinden 
kurtarır ve korur. Sıtmanın en birinci devası kinindir. 
BIOGENIN'de ise kininin kuvveti, Çelik, Arsenik ve daha bir 
çok acı nebatat ile arttırılmışhr. Sıhhat vekaletinin müsaadesini 
haiz bulunan BIOGENIN kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvar
lacıkları arttırır. Adale ve sinirleri kuvvetleµdirir. lıtihayı açar. 
Dermansızlığı giderir, Sıtma Parazitlerini Öldürür. Tali olarak 
Hususen sıtm11b mıntakalarda ademi iktidar ve bel gevşekliğinde 
mühim faydalar temin eder. BIOGENIN büyük ve kiiçükler için 
sıtmaya yakalanmamak ve yakalananları kurtarmak için en birinci 

SEFAL Kaşe 
• 
1 N 

,.,,.~ 
___ ,,.....,._ _.......,..._, -~ 

~~~ Sonbahar geliyor 
Ufak bir üşütme büyük bir 
hastalık çıkarabilir. Vücudil
nüzde bir kmklık hisseder

seııiz hemen 

Bir 

SEFALİN 
allrsınız derhal 

iyileşirsiniz 

BAŞ-DiŞ 
ve bütün ağnlara 
karşı SEF ALIN 

kullanınız 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik am· 

balajlarını ısrarla arayı.na. 

SEFALIN az zamanda biiyftk bir rağbet kazanmıştır. Herkeı onu urarla istemektedir. Siz de almıL 
. . ' 
•• ~ , • .. "":· . • • > ... • t 

Kı~rş1ın KAl.t'll11 Fabrikatııncla her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

l\lüm.asili ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatleri ecnebi talemterlnden 
% 50 uca:r.dur. 

Kurşun kalemler: 
Sllperyör 
Timsahlı 

801 - 2 
1205 
Not 
1011 
99 

Mektebll 
Aiti derece sertlikte 

Marangoz kaleml 
'l'aşcı kaleml 
En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 
701 - c 

Ulus 
YumuşRk 
Orta Sed 
Sert 
En iyi cins 

71 - A.B.C. uç dereceli 

702-A.B.C.D.E. Beş renklt 
702 - A. B. Mavı ·Kırmızı 
72 • A. B.C. D.E. Beş renkli iyi cins 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1325 12 Renkli 
1801 12 Ronkli Jyi cins 

24 Renkli lyi cins 
901 Kırmızı - Mnvl 
Stnbilli I2 Renkli iyi cins 

» 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 
öl 1 Grafit v., renkJi Minlen 
231 - 23'l Kırmızı ve Mnvi tebeşir 
Çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 

isteyinlı. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

l\lübürdıır zade Ban No. 1 • ı 

Ell çabuk aUnnotçl 

M. Rifat Köprülü 
ve asistanı 

AVNİ TÜRKCAN 
Çnrşıkapı tramvay caddosl No. 99 

Tatlı bir UYKU temin eder. 

Uykusuzluk -
Sinir ağrılan -
Asabi öksü
rükler - Bay· 

gınlık 

iYi EDER 

Baş dönmesi -
Çarpıntı ve si
nirden ileri ge
len bütün ra-

hatsızlıkları 

iYi EDER 

Her Ecza11ede bulunur. 

Saç balamı, cüzelliğin en birinci şartıdır. 

Ni 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi e den tesiri mücerreb bir iliçtır. 

Yeni Apartıman döşeyeceklere: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 

devadır. Kutuların içinde kullanıı tarzı yazılıdır. 
\r Her eczaaede bulunur. 41 

_____ .,. ~ Ev ErenkOy, Telefon: ö273 

FABRiKA FiATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 


