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Hatay Meclisi açıldı 
Devlet Reisı·iğine Tayfur 
Sökmen ittifakla seçildi 

C:: Çek_ meselesi yeni bir safhaya giriyor ::J 
Henlayn dün Hitlerle 
iki saat görüştükten 
sonra Praga döndü 

Almanya meseleyi harben halletmek lstedll/I 
takdirde yalnız Çekoslovakya ile 

karıılaşmıgacağı Bitlere bir raporla blldlrlldj 
·Hatag Meclisi Devletin resmi adını 

HATAY olarak kabul etti Çek Cumhurreisi Beneı Südet mümeııillerile dün 
dört saatten fazla görüştü 

yeni Devlet Reisi Tayfur Sökmen bugün Meclise. Londra 2 (Rusust) - Dün Berhtedga· 

1 k 
. d k dene muvasalat etmiı olan Südet partisi 

ge ere 8n -içecek Ve bir DUtU söyleyecektir şefi Konrad Henlayn, bugün saat 11,30 
.... ·--··-···· .. -· .. ···- ..... -· ......... _ ............. . _. da Bitler tarafındaıı kabul edilmlftlr. 

Atatürke sonsuz şükran İki Türk generali !.r~~:.~;::a:!·;.~~ı:b~::d:.: 
Berhtesgadene gelmiştir. 

T k A 1 
Deyll Mey! gazetesine göre Fon Rib-

1,................. Qr menin nutkundan; ............... manyaya bentrop, Südet meselesi hakkında muh-
: · LJ l'I telif Avrupa devletlerinin noktai nazarı-

1 

natag dige anılan l:iu havali Büyüle Türle mi ıetinin gı·d·ıyQflaf nımiv.btıır:ıd.iren bir raporu ıntıere tevdi et-
ve onun şerefli tarihinin agrılık bilmeyen f.le dünga -s 

-~f r '"aragf:i gelse ag~ı/m!JİGCa/c o/an /cutıa/ bir yurdudur . MlilAkahn netice.si 
\. - Alınan ajansının tebliğine göre, Hit-
'-................. ~ ................ : ..... ~ .. -;. ...... ~· ............................................... - .............. - • .-1 Ier - Henlayn mülakatı iki saatten fazla 

:Antakyanın umıımt görii:n.il§ü [Madalyon. içinde yeni aevlet ret.si Tayfur Sökmm 
ve doktor Abdurrahman Melek] 

Antakya, 2 (Husu.si) - Müstakil Ha
tayın ilk meclisinin açılması münasebe· 
tile bugün Antakya ve İskenderunda 
şenlikler yapılmış, halk bu büyük günü 
sevinçle kutlulamıştır. Unsurlar arasın
da tam bir ahenk vardır. Halk sükfın ve 
asayişe kavuşmanın verdiği derin huzul' 
içinde birbirlerini tebrik etmektedir. 

Meclis açıhrkeu 
A:ntakya 2 - ·Anadolu ajansının husu

si muhabiri bildiriyor: Hatay Millet Me~ 
tisi bu sabah saat 10 da coşkun ve sevinç
li tezahürat içinde yaşlı reis Mehmedl A
dalının nutku ile açılmıştır. Kapının ö-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Halayın Devlet Reisi 
ve Vekilleri kimlerdir 

Antakya 3 (Hususi) - Ha.tay dn
let reisliğine seçilen Bay Ta.yfur Sök· 
menin hayatı ne meclls reisi, başvekil 
ve diğer vekillerin ha.yatlarına dair 
topladığım maIUnıatı blldir1yorum: 
cumhorreisl Ta.ytur Sökmen"hı bayatı 

Bay Sökmen 45 yaşlarındadır. A -
tnlkte meşhur ve zengin Türkmen 
beylerinden Mustafa paşa Morsal'ın 

~=,:~ 

Yeni bir Yahudi yurdu mu 
Romanya ve Lehistan, hududlarında Yahudiler için 

büyük bir arazi parçası ayıracaklarmış ·· 
İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Romanya ve Polonyalılar S milyon 

iY ahudiyi barındıracak ve Filis~inde~ 
iki misli daha büyük olacak müstakil 
bir Yahudi ülkesinin planım hazırla -
mışlardıi. Bu iki 'ülkedeki siyasi mah -
feller, Romanya ve Polonya Yahudile
rine tahsis olunacak olan ve iki hüku
met hududlarında bulunan arazinin 
haritasını meydana getirmişlerdir. 

Rusya Ukranyanın bir kısmını ver
öiği takdirde Rus Yahudileri de bu ye
n i Yahudi ülkesine kabul edilec~kler -
dir . 

Muhtar Yahudi ülkesi diyebiline -
cek olan buraya Romanya ve Polon • 

i b'' tün Yahudiler ka o una - Yahudi ıı.rdıı yapılacağı söyte11.en arazi 

sürmüştür. Bu esnada Henlayn, Pragda 
cereyan etmekte olan müzakereler hak
kında Hitlere izahat vermiştir. Bu iza
hatı büyük bir alaka ile dinliyen Ritler, 

Südetlerin noktai nazarına tamamen lngilterenin Berlin sefiri Henderson s· 
hemfikir olduğunu ve takib edilen hattı Cem Sayman ile görüşü.yot l1l 
hareketi tasvib eylediğini söylemiştir. • 

H l dö dü Bu raporda, Almanya meseleyi harben 
en ayn n halletmek istediği takdirde yalnız Çekos-

Her:layn tarafından ~ah ed.Hen Südet lovakya ile karşılaşmağı ilmid etmemesi 
nok:,aı nazarının ne merkezde olduğu lazım geleceğini açıkça bildirmektedir. 
henuz anlaşılmamıştır. Henlayn saat 3 Hitı 1 p t 1 ü ·· k d Orgener ı K ı . er n azar es g nune a ar Berhtes-

a orgenera de Çekoslovaky~ya hareket etmıştir. Ha- gadende kalacağını ve ayni günde Nazı kon-
fzz~ddin Çalışlar Ali Fuacl riciye nazın Fon Ribbentrop da tayyare gresini açmak üzere Nürnberg'e gideceği bll-

Elizığ ı - Orgeneral İzzeddiİı Ça- ile Berline dönmüştür. (Devamı 3 üncü sayfada) 

lışlar ve Harb Akademisi kumandanı 

Korgeneral Ali Fuad Alman ordusu~ c Gar·ıb 
nun Königsberg'te yapılacak olan ma-
nevralarında bulunmak üzere yarın 
Elizığ'dan hareket edeceklerdir. (Ulus) 

haberler~ 
(1) ·Köpeği uğrunda ölen genç kadm ·Elektrik fabrikası, 

bu kış · ihtiyacı 
karşllayamıyacak mı? 

(2)- Mezarhklardan çiçek çalan bir h1rsız yakalandı, (3) - Pen
cereden· s~kaga düşen bıçak bir çocuğu yaraladı , ( 4) - Bir 

fabrıka havuzunun kokusundan dört amele bayıldı 

Elektrik idartsi çıkan Dün Beyoğlunda feci bir kaza olmuş, düşüp öleceğini düşünerek onu kurtar
şayialan tekzib ediyor genç bir piyano muallirnesi bir köpek mak için oturduğu - yerden fırlamış ve 

dır yüzünden oturduğu evin dördüncü ka- hakikaten düşmek üzere olan köpeği 
. Şe~izde birkaçd lzamand şakaytanı tından sokağa düşerek beyni parçalan- kurtarmak isterken müvazenesini kavı.. 

dikkat bır rivayet o aşıp urm a - d h ı ··ım·· ·· ,, . ~ . . 
1 

. 'd . b günkü.. mış ve er a 0 uştür. bederek pencereden aşağı yuvarlanmı!l-
dır· Elektrik ış en ı aresı u e- Elif · · i t b k .J .... h - 32 , • . . ısının aşıyan u aUJ.ll en uz tır. Baş aşağı dü en Elifin ba ı a a kal-

( Devamı 11 ın.cı sayfada) yaşındadır. Kimsesiz bulunmac;ı sebebile d k ş ş Y y 
•• _ • • •• v. • • ırımının enarına çarpmış ve kafatası 

butün muhabbetını ufacık kopegı uze- parçalanarak derhal ölmüştür. '' k 'll Uey 'ef İ rinde toplamış ve senelerdenberi bu kö-
1' e ı er flj pekle beraber yaşal!llştır. Dün akşama Mezarhklarm çiçeklerini çalan 
'T' l d doğru Beyoğlun:da Sakızaağacı caddesin· b. h k 1 d 
.1. op an l deki 37 numaralı evinin dördüncii katın- ır ı rsız ya a an 1 
Ankara 2 (Hususi) - Vekiller Heyeti da otururken, köpek sokaktan geçenle- Mezarlıklar.dan çiçek çalan bir hırsız 

Başvekil~'celil Bayarın reisliğinde bu- rin ayak seslerine havlamağa başlamış, hakkkında, müddıeiumumiliğin yaptığı 
gün on yedi buçukta Mecliste toplan- açık bulunan pencerenin kenarına sıçra- talikikat neticelenmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) mıştır. Bunu gören Elif, köpeğin yere (Devamı 11 inci sayfada) ..,, 

Mahkômlar adası imrallya giden gazeteciler neler gördüler? 



2 Sayfa 

Hergün 
--···-

Hatag Türklerinin 
Büyük vazifeleri 

Yazan! Muhittm Blrı

IF=\\ ün Hatayın doğum günü ol-

1!:::::1/ mak münasebetile yazdığımız 
yazı.da Hatay Türklerinin vazi.fel~ ü-
zerinde durmuş ve ilk mühim vazue 01: 
mak üzere Hatay Türklerinin evv~la 
kendi aralarında sıkı bir birlik ve sev>§
me havası yaratmaları noktasında .~~~ 
etmiştim. Hatay Türklerine, bu buyuk 
tarihi günlerde, vazifelerini h:~ırlatmak 
için sarfedilecek gayret boş değildir.~ ~u
gün de onların ikinci derecede muhım 
vazifelerinden bahsedeceğiz. 

Hatay bir devlettir; bu devletin içinde 
birçok Hatay vatandaşı vardır. Bu vata~
daşlar arasında tam bir sevgi, tam bır 
ahenk teessüs etmek lazımd'ıı' ve bunun 
tesisi vazifesini de, Hatayın mutlak ek
seriyetini haiz 'kütlesi olan, Türkler 
deruhte etmiş bulunuyorlar. ~u halde 
Hatay Türkleri bu mühim vazüeyi ifa 
için, devlet hakimiyetini elde tu~an: ~-
sur sıfatile, son derecede dikkatli bır sı-
.yaset ta.kib etmeğe mecburdurlar. 

Eğer Hataylılar, kuvvetle ümid et~
ğimiz gibi, bu mecburiyeti tam manasil~ 
anlıyorlarsa o zaman aşağıdaki sözlen 
de dikkatle &liyecekler ve ona göre ça
lışmaya son derecede dikkat edecekler

dir. 

* Ratayda mtlhtelif milliyetler vardır, 
n:ıuhtelif din ve mezhebler arasında tak
sim edilmiş milliyetler. Bu milliyetler a
rasında bazıları, uzun zaman ecnebi pro
pagandası tesiri altında k.ala:r~ ~ki
yeye ve Türklere karşı tahrik edilmişler
dir. Bunların aralarında bazılan Türk
lerin kendilerine düşman oldukları fik
ı:ine bile zahibdirler. Hatay Türkleri, 
Hatay dev !etinin idare.sini ellerine al
d..kları tarihten itibaren, öyle bir siyaset 
taltibine mecburdurlar ki bu sayede,! 
Türkleri kendilerine d'üşman iarzeden 
en müteassıb ve en çok ecnebi propagan
dasına kapılmış unsurlar bile, nihayet bu 
fikirlerin yanlış olduğunu anlasınlar ve 
Türklerin ne kadar medeni, ne kadar te
samüh sahibi insanlar olduklarını takdir 
etsinler, en büyük milliyet duygusu ve 
milliyet sevgisi, medeni insanlarda, baş
kalarının milliyet duygularına ve milli
yet haklarına riayette kusur eUn.emekle 
tezahür eder. Bunun için bir Türk Ha

Resimli Makale: =Düşüp kalkanlar .. = 

Her insamn hayatında bir gayesi vardır. Yıllarca sırf 

ona varmak için uğraşır. Bazan muvaffak olur, mes'nddur, 

ba.zar.ı da yarı yolda düşerek kalır bedbahttır. 

İnsan karakterinin zatı veya metinliği yürüdüğü yolda 
bir defa düştükten sonra kalkıp kalkamaması ile anlaşılır. 
Kendisini yejse kaptıran adam daima bedbaht, kaptırmıyan 
daima mes'uddıır. 

Saatte 15 lira 
Kazanan berber 

ır .......................... -. ......................... ,\1 Tibette malıilmları 

i Hergün bir fıkra i Herkes dövebilir . . 
i Hükümdann verdiği i . . : . 
i hediye 
i 
: . 
: . 
: 
i 
: : 
i 
i . 
: 

~ 
s 
: . 

Makas, tarak ve su ile daimi perme- i 
nant yapan ve ilk.önee bunu kendi ba- S 
şmda tatbik eden Amerikalı berber Mis- ~ 
ter Kristi, hünerini İngiliz halkına gös- S 
termek üzere Londraya gelmiştir. Bir : 
zamanlar papaz olacak: iken. talihin ga

rib bir cilvesile berber olan Kristi, bu 

Sudana ticaret yapmıya giden bir 
ecnebi, rahat rahat ticaret yapabil~ 
mek için hükümdarın teveccühünii. 
kazanmak icab ettiğini hissetmişti. 

Hükümdarın yanına ~tti ve cebin
den saatini çikarıp verdi: 

- Bunu size ~diye olarak getir
dim! 

Dedi. Hükümdar altın do1u kesesi-
ni tüccara uzattı.: 

- Çok memnun oldum! Beh de si-
ze bunu hediye ediyorum. 

Tiiccar vak'ayı bir arkadaşırıa an
lattı. Tüccarın arkadaşı haris bir a
damdı: 

- Kötü bir saate bir ke.~e altın ve
ren hükümdar, birçok kıymetli eşya 
götürsem kim bilir bana ne kadar o.l· 
tın verir. 

Bu resim Tibetteki bir katili goster
mektedir. Ölüm derecesinde dövülen ka-
til bundan böyle ömrünü işkence ve ız

tırabla geçirecektir. Ayaklarına zincirler 

vurulmuş ve suç alameti olmak üzere de 
boynuna tahtadan bir tasma geçirilmiş
tir. Böyle tasmalı bir adamı görenlerin 
yüzüne tükiirmeleri, dilerlerse dövmeleri 
Tibetlere verilmiş kanuni haklardandır. 

taylı Hataylı bir Araba ve Hataylı bir keşif sayesinde şimdi saatte 15 iira para 
Ermeniye vatan kardeşi gözile bakmıya kazanmaktadır. 
mecbur olduğu kadar onun her nevi milli ================ 

Diye dÜ§ii.ndü, bu hevesle eline ge
çen kıymetli eşyayı bir sand,ğa dol
durdu. Hükü.mdara götürdü. Hüküm
dar çok sevinmi§ti. Nasıl mukabele 
edeceğini şaşırdı. Sonra. birden ken
disine verilen ve zincirle boynuna as-
1nlı§ olduğu saati hatırladı: Girdigi evde uyuya 

kalan hırsız duygularına ve milli haklarına da hür
met ile mükelleftir. Hatay devletine ha
kim olan Hatay Türkü Araba, Ermeniye, 
Kürde, Çerkese, hülasa Hatayın bütün 
vatandaşlarına. bunlar bu vatandaşlığa 
hürmet ve riayet ettikleri müddetçe, 
yalnız kardeş gözile bakmıya mecbur
dur. Bunun aksine hareket, Hatay Türk
lerinin bir devlet idare etmeğe kadir, 
medeni bir kütle teşkil ed1erniyeceği tar
zındaki düşman ve ecnebi iddialarına hak 
verdirmek demek olur ki bu, bir nevi 
cinayet olur. 

* Hatayın en büyük bir meselesi de Türk-
lerle Aleviler arasındaki münasebetler
dir. Hatay Türkleri bu meseleyi de en kı
sa zamanda halletmeğe mecburdurlar. 
Yani Hatayda Türklerle Aleviler arasın
da hiçbir mesele, ihtilaf mevzuu olabile
cek hiçbir dava kalmamalıdır. 

Hatay Alevilerinin büyük bir kısmı, 

ecdadlarile birlikte en halis Türklerdir. 
İçlerinde türkçeyi unutup arabca konu
şanları da varsa da bunların da asılları 
arandığı zaman Türk olduklan görülür. 
Şu halde Alevı1.erle Türkler arasında 

Sünnilik ve Alevilik gibi bir mezheb far
kından başka hiçbir mesele yoktur. 

Sünnilik Ve Alevilik d'avası artık bir 
tarih meselesi oldu. Bunu Hatay Alevi
leri, kendi aralarında kapalı bir hayat 
yaşadıklar.ı için, tamam anlamış olına

salar bile Hatay Türklerinin pekala bil
meleri 10.zımdır. Kafkasya hatıralarımı 

yazdığım sırada etrafile izah etmiş oldu
ğum gibi, Kafkasyada bugün Şiilik ve 
Sünnilik davası kalmamıştır. Şii, Şii ca
miine, Sünni de Sünni camüne giderler, 
fakat, Türk olarak karşı karşıya geldik
leri :zaınan Sünniliği de, Şiiliği de unu
turlar. İzaha hacet yoktur ki Şiilik .. '\le
viliğin en keskin şeklidir. 
Diğer taraftan Şllntı da hatırlatalım: 

Şiiliğin en yüksek mümessili olan İran 
bile bu davadan vazgeçti. Iranın akıllı 

ve büyük şahı, Şü mezhebi ile büyümüş 
olan oğluna ve veliahdine, Sünni bir 
memleketin Sünni hanedanının kll:ını al-
dı. Bununla, Sünnilik ve Şiilik davasının 
artık tarihe karışması icab eden mesele
lerden biri olduğunu gösterdi. Şiiliğin 

i - Hediyelerinize çok teşekkiir e
j derim, ben de bilmukabele size ev
: velce bana bir ecnebinin hediye et: i tiği dünyada e_şi görülmemiş bir şey 

5 hediye edeceğim. 

! Saati boynundan söktü.. tüccarır, 
• arkadaşına uzattı. 

Sünnilik karşısında.ki mevkii böyle olun- i 
ca Aleviliğin vaziyeti büsbütün ehem- '•·-·-·······-·······--••H•••" ......... ::-:-·----'" 
miyetsiz bir mahiyet alır. Hatayda da A- Bar krah boksor 
!evilik ve Sünnilik davası ortad'an kalk-
malıdır. 

Hatay Türkleri şu işe çok ehemmiyet 
vermelidirler: Aleviler, beliti Sünnilere 
doğru gelmekte tereddü edebilirler; çün-

kü onlar, pek çok zamanlardanberi ken
di aralarında kapalı bir hayat yaşamaya 
alışmışlardır. Zarar yok; varsın, onlar te
reddüd etsinler. Onların karşısında Sün

ni Türklerin vazifeleri mütemadiyen bu 
kardeşlere doğru gitmeğe çalışmak, sa
mimiyetle, halis bir kardeşlik duygusile 
her an anlara el uzatmaktır. 

* İşte, Hatay Türklerine hatırlanılması 
faydalı olan vazifelerden bir kısmı da 
bunlardır. Fakat, hepsi bundan ibaret o
lamaz. Giriştikleri davada muvaffak ol
maları için dikkat edecekleri dalia bir 
çok vazifeler vardır. Sırasile onlard'.an da 
bahsedeceğiz. 

Muhittin Birgen 

IS TER 

Şu gözlüklü zatı tanıdınız mı?.. Bir 
7.B.m.anlar ajansların daima kendisinden 
bahsettiği, gazete sütunlarında boy boy 
resimleri görünen bu kara gözlük1ü a
dam harbde tayyarecilik, sonraları kaba
re artistliği yapan, şimdi de birçok kok
teyl barlannın sahibi olan meşhur bok
sör Karpantiyedir. Deauville'd glli1eş 
banyosu yapıyor. 

1 NAN, I S T E .R 

Londrada, hırsızın biri bir eve girmiş, 
yükte hafif, pahada ağır ne bulduysa 
ceblerine indirirken, ev sahibi çıkageJ

miş, bunu gören hırsız hemen karyola
nın altında sinmiştir. 

Maksad~, ev ahibinin uyumasını bek
liyerk bir fırsatın.ı bulup kaçmaktır. Hal-

buki, kendisi gafil avlanarak olduğu yer
de uyuyakalmış, üstelik te horlamaya 
başlayınca, ev sahıni meseleyi anlamış, 
hemen polise haber vermiş, ve amatör 
hırsız soluğu karakolda almışhr. 

Çarmıha gerilen sabıkalı 
Amerikada .sabıkalılardan bkiııi, vak

tile Kaliforniya hapishanesinde yatar
ken tanımış olıluğu iki arkadaşı dağa 

kaldırmışlar, zorla açık havadaki kereste 
ambarlarından birinden iki kereste çal
dırmışlar, ve eline keserle çivi vererek, 
bu keresteleri bir put şeklinde çevilet
mişler. Sonra, kendisini çırıl çıplak soya
rak putun üstüne uzatmışlar ve cİscu gibi 
çarmıha germiş1erd.ir. 

Ölü masal söyler mi? 
İngilterede Bövninjanda aktörün bfri, 

(Ölü masal söylemez) piyesini oynarken 
kalb sektesinden ölmüştür. 

1 N AN M A ! 
Dün lstanbulun mühimce fabrikalarından birinde bütün 

makineler bfrdenbire işlemez olmuşlardı. Fabrikanın maki~ 
ni.stleri anzanm elektrik cereyanında olduğunu anlıyorla!-

d.ı, fakat yerini bulmak bir türlü mümkün olmuyordu, 

civarın elektrikçi mağazalarına haber gönderildi, üstüste 

kerek araştırdılar, fakat arızanın mahiyeti gene anlaşıla

madı. Bunun üzerine şehrin sayılı üç beş pratik mühendi· 
sinden birine haber yollandı, adam geldi, makinistlere 
sordu, anlattılar, o verilen izahatı dinledikten sonra hiç 
bir ieye el sürmeden sadece: 

' dört mütehassıs çağırıldı, onlar da günün sıcağında ter dö· 

iSTER iNAN, 

- Sağdaki sigortayı değiştiriniz, dedi ve sigort.a değiş -
tirilince makineler işlemeğe başladı. 

iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

~ Gölgede 371 

E. Talu 
ününün dörtte üçünü, tekaüdlft.. 

ğündenberi, geçirmekte olduğu 

bu daracık mahalle kahvesinde, bütün 
müdavimlere: cElaman!> dedirtmiştir. 

Saltanat devrinde tüfekçi ustası imiş .• 

l galiba, daha o vakitten bu der~e. geve .. 
ze imiş ki, çenesinden kurtulmak ıçın onu 
daima uzak. yerlerde: Fizan'da, Yemen'de, 
Hicaz'da bulundurmuşlar. 

Oral "'· ' '1 fevkalade ağır iklim şartları 
nasılsa kendfaini öldürmemiş. Bilakisr 
mumyalaşmış vücudünc bugün herkesin 
hayretini ve hayranlığını celbeden bir 
hayatiyet, bir çeviklik ve bir dayanık ~ 
lık vermiş. 

Her sabah, kırk senedir değişıniyen 

kıyafetile, kahveye glir, köşe penceresi " 
nin dibine kurulur. Şıra rengindeki ça .. 
yım, içerisine dört parça şeker atıp ta 
şurupland.ırdıktan sonra, görenleri sinir
lendiren bir yavaşlıkla, dakikalarca ka "' 
rıştırır. Sanki o çayı içmekten değil de, • 
karıştırmaktan zevk alıyordur. 

Ayımn on hikayesi varmış; dokuzu ah .. 
lat üzerine~ demezler mi? Bizim tüfekçi 

ustasının onda dekuz hikayesi de, Fizan, 1 

Yemen ve Hicaz üzerinedir. 

- Bu sıcaklar da bir şey mi? Siz sıca .. , 
~ Fizan'9a görmelisinzi. Yumurtayı ku
;ma göm.. hemencecik çek, çıkar.. hazır 

lop olmuştur. Hemen salatasını yap, ye!.,. 

Son günlerde, onun diline vird ettiği 
mevzu hep bu idi. 

Sıcakta, insan kısmının tahammülü a• 
zalıyor. Beyninin hafif hafif erir gibi ol ... 

duğunu hissederken, şunun bunun saçma 
sapan sözlerine, palavralarına kulak as .. 

mak:, hele kulak astıktan sonra da onla· 
rın üzerinde zihin yormak: güçtür. 

Onun için; o, boyuna söylüyordu: 

- Tehame'de hararet derecesi gölge • 
de 35 ten aşağ{ düşmez.. bu İstanbulun 
sıcağı da sıcak mı, sanki? 

- Cidde'de, Allah sizi inandırsın: Rüz, 
gar, adamın yüzüne yalaz gibi hohlar!-~ 

- Kunfedde de, hiç unutmam, gömle· 
ğimizi ıslatır da öyle giyerdik.. 

- Bir gün, rahmetli Recep Paşanın, 

maiyetinde, Urfala'ya gidiyorduk .. yolda, 
ağırlık taşıyan develerden birinin teşem .. 
ru.üse uğradığını gözümle gördüm. Nere
de oranın sıcağı, nerede buranınki?! 

Bir, üç, beş .. yokuşu çıkıp ta, terden 
bunalmış bir halde, bir bardak soğuk su 

ile beraber bir kahve iç.meğe gelenler, 
bütün gün çektikleri işkenceyi hice sa-. 

yan bu IMlardan kaçıyor, başka yere sa .. 
vuşuyorlard:ı .. 

Derken, evvelisi gün, tüfekçı ustas1, sır
tında rengi atmış pike hırkası, başında 
beyaz ketenden, gülünç bir çocuk şapka
sile geldi .. yerine geçti oturdu .. 

Mutad hilafına bitkin görünüyordu. 
Çayını, her zamanki kadar uzun karl§tırc 
madı. Tuhafı sesi de çıkmıyordu. Kah .. 
veci sordu: 

- Bay baba! Nasıl, sıcak:lar? Sizin ora 
larda böylesi var mı idi? 

İlk defa olarak, ihtiyarın ağzından §lf. 

sözleri işittik: 

- Yoktu, evlad! Yoktu!. Böylesine hiç 
rastlamadım .. 

Gölgede 37, onu bile mat elmi~, sene
lerdir traşına tahammül edenlerin öcünil 
almıştı. 

E. Talu ................................................ ._ ............... . 
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.TELGRAF HABERLERi 
Hitler harblerin meşum birer 

bata olduğunu söylüyor 
Bir Fransız gazetesi ise Almanganın Fransız hududunu 

abluka altına almak Ü! ere gec11, 
gündüz yaptığı askeri lıazırlıklardan balısedigor 

.... 
Pazarlıksız sahş Sln 

kanunu llkteşrinde A(E ...... 
tatbik ediliyor -. -Ha-rb-iht-ima- 1/e-ri -

Ankara ı (AA.) - Puarhkaız sabf 
kanunu tatbikatı hakkında not: 

karşısında 
Yazan: Selim Ra"1t Emeç 

D ünyanın sıkıntısı arttıkça 

harb lakırdılarının da sık &ık 

Perakende ticarette pazarlıksız satı§ 
mecburiyetine daJr olan 3489 numarab 
kanun 1 eylülden itibaren mer'iyete gir
miş bulunmaktadır. Şu kaclar ki, pamr
lıksız satl§ ve etiket usulünün hangi te- dillerd.e d~l.aşmasını tabii g6rmek llmn
hirlerde, hangi maddeler için ve ne su- dır. Şırndılik Avrupanın en hassas ve 
retle tatbik edileceğine dair kararname nazik siyasi noktası, sıklet merkerlni İs
çıktıktan sonradır ki mezldlr kanunun panyacPan Orta Avnıpaya nakletmiştir. 
ilk defa olarak tatbikatına geçilecektir. Bugilnkü politika şartlan içinde eter bir 

Bu matsadla, 1ktısad Vekiletince ilk harb patlarsa, bu, bu mıntakadan infillk 
Paris 2 (A.A.) - J ournal gazetesi t:l§- ı meş'um birer hata olduğunu kaydederek cAlmanyanın l"ransız hududunu her ne kararname projeal hazırlanarak İcra Ve- edecefe benzer. Müstakbel bir harbin, 

,-aya mahsus nüshasında Hitlerin Berch- demiştir ki: pahasına olursa olsun abluka altına al- killeri Heyetinin tedkik ve tHdikine ac- geçmişteki milletler mücadeleSine nts
tesgaden mülikatı esnasında Alphanse cMilletler ber sahada müsmer bir tet- mak ü:rıere yaptılt askerl hazırlıklara zedilmiftir. betle bir milsademeden ibaret olacalmı 
de Chateaubriand'a yaptığı beyanatı neş- riki mesai vücude getirmete çalışmalı- gece, gündüz devam edilmektedir. Ren Bu prajeye nuaran mezldll kanunun kabul etmek bir hakikati evvelden gör
retmektedir. Bitler ezcümle demiştir ki: dırlar... nehrinin sahilindeki bütiin kasabalar as- şimdilik, Ankara, ~bul, :lmıi.r şehir~ mck olur. Hattl bu hususta kehaneti da-

cAvrupa için en büyük tıehlike Alman- Hitler Fransadan bahsederek 111 sez- keri kıt'alarla dolmuştur. Yollarda Al- !eri belediye hududları dahilinde tatbiki ha ziyade ileri götüren bazı kimseler, 
yanın bolşevikleşmesi idi. Bu takdirde leri söylemiştir: manyanın her tarafından gelen kamyon- derpiş edilmektedir. füı şehirlerde, pa- harb sahnesinin bilhassa Almanya ola· 
Avrupa mahvolurdu. Hollanda, Belçiita cBlz ayni aileye mensub milletleriz. 1ar harb malzemesi taşımaktadır. İstih- zarlıksız satış usulüne tabi tutulması dil- ~ğını ve b6yle bir harb sonunda amana 
ve Fransa gibi memleketlerin artık bol- Aramızda silinmez bir hatırayı doğuran kam i§lerine faaliyetle devam edilmek- şünülen maddeler, bMlıca gıda madde- d~ıecet olan Almanyanın tamam otu 
§eVikleşeceğine inanmıyorum.:. bir bağ mevcuddur. Birbirimizi, kin bağ- tedir. Kıt'alar şimdiki halde yalnız top- leri, mahrukat ve giyecek e§Yası gibi en ikik parçaya ayrıl~cağını iddia edenler 

Hitler iktısadi vaziyet hakkında, her lamaktan nyade takdir etmek için bir ragı kazmakla m~dür. zaruri ihtiyaçlara cevab veren madde- ço tur. Fakat bu parçalanış neden on de-
aevlet yalnız kendini düşünmeğe devam çok sebebler vardır.» Son günler zarfında birçok Almanlara Jerdir. ğil de otuz ikidir veya neden otuz ikidir 
ettiği müddetçe bu vaziyetin bir ihtilaf Bitler netice olarak zihinlerin nasyo- motörleşme bakJanda risaleler dağıtıl- Kararname projesi, İcra Vekilleri He- de otuz ~.eş,_ kırk değildir. 'Burasını an
ocağı olarak kalmakta devam edeceği."li nal-sosyalizme intibak etmesi için uzun mıştır. Almanyanm şimallndeki kıt'alar yetince teklif veçhtle kabul edildiği tak- ~~ak mU§kül oluyor. Fakat büt-:ın bu 
söyl~. meselenin ancak milletle!' ken- bir sulha ihtiyaç olduğunu s6ylemiştir. sür'atle Fransız hududuna sevkedilmiş- dirde, 1 ilkteşrin 1938 tarihinde mer'iye- ih~al~t .etrafında umumun ittifak eder 
di arzularile faal bir teşriki mesai rejimi Alman.yada asekt hazırlıklar tir. Askeri sebeblerden dolayı Almanya- te girecek ve bu tarihte 3489 numarah görundul\i nokta siyast barometrenin 
kabul ettikleri takdirde halledilebilece- Paris 2 (A.A.) - Leon Blum, Berlin- nm garbında ve cenubunda birçok yol- kanunun lı;ararname bükümleri dahilin· son günlerde bir hayli düşmüş olmasıdır. 
tini ilave eylemiştir. Hitler harblerin den gazetesine yazıyor: lardan geçilmesi menedilmiftlr. de Ankara İstanbul ve İzmir.de tatbiki- Bu düşüş bir harbe kadtt varacak mıdır? 
========~.===ser=-=--~-=~--===~_;----=--=-=-===-==-==---==-=---=---== ne' başlan~ olacaktır. Bu meçhulü kat'iyetle halledebilecek ri-

Türk - ltalyan ticareti Filistinde Çek meselesi yeni ~~bir~!~:~~~~~;.; 
1 Bir sinagoga bı·r safhaya g·ır·ıyor reketten tahrir edeceğini farzettirmeye 
talyan korporasyonlar mümessili ·lzmirde bir nutuk At •l'J• müsaiddir. Etrafı çevrilmiş bir Almany:ı-

söyledi, memleketimiz hakkında bayranlıklanm bildirdi eş verı al (Ba§tarafı ı iftd ıayfada) nın mQte&mz mevkilne geçmiyecelfnl, 
• - Kudüs 2 (A.A.) _ Tel-Aviv'de bir dirilmektedir. Propapııda nazın Oöbbels ve geçmiyecek kadar akıl ve iz'an sahibi bu-

. _ .. mtıerin muavini Rudolf He.sa de hllen lunduğwıu kabul etmek dojt'u olur. Bu 
1 İzmir, 2 (Hususi) - İtalyan Korporas
yonlar mümeaili mebus Andrea CUanto 
fehrimize geldi, İtalyan ticaret odasında 
İtalya ile iş yapan tüccarların toplantı
sında bulundu ve bir nutuk söyledL 
İtalyan mebusu nutkunda, Türkiyede 

ilk nazara çarpan kalkınma ve canlı 

hamlıeJer bqumda hayranhjnu izhar 
etmi§., Atatürk çocuklarının sarfettikleri 
ıayreti takdirle yldetmi§tir. 

Mebus, Türk • İtalyan ticaretinin in
kişafı çarelerini aramak üzere bu ay 
içi.nc:fe Ankaraya bir İtalyan h~yeti gele
ceğini ilave etmiştir. 

Bir genç sevgilisini elinden alan 
arkadaşmm boynunu ustura ile kesti 

Dün gece Tophanede iki genç arasın- dinin gırtlağına bastırarak onu kesmi
oa kıskançlık yüzünden çıkan bir kav- ye başlıyan Fehmi, bir an evvel işini 
ga bir facia ile neticelenmiş, Fehmi is- bitirmek ve ondan sonra da vefasız 
minde bir genç arkadaşı Hadinin boy- sevgilisine hücum etmek azmile çalış
nunu ustura ile kesmiştir. Vak'anın makta ve yerde yuvarlanan Hadi de, 
tafsilatı şudur: kendisini büyük bir şiddetle müdafaa-

1 ~hmi, Tophanede Karabaş mahal- ya devam etmektedir. . 
lesinde oturmakta ve ayni mahallede Bu sırada genç kız feryad ederek kaç-
genç bir kızla sevişmektedir. .mıya ve istimdad etmiye başlamıştır. 

Sevgilisinin son zamanlarda kendi- Bu feryadlan i§iten zabıta memurlnn 
sinden yüz çevirdiğini gören Fehmi, lllr'atle vak'a mahalline yetişmişle:- ve 
gizli gizli onu takibe başlamış ve genç hlla arkadaşını kesmeğe uğraşan Fehmi
kızın arkadaşlanndan Hadi ile münase- yi yakalıyarak, Hadiyi muhakkak hır ö
bet tesis ettiğini ve seviştiklerini öğ - lümden kurtarmışlardır. 

renmiştir. Boynundan kanlar akan Hadi, derhal 
Fehmi ile Hadi ötedenberi çok sami- Beyoğlu hastanesine kaldınlmış Fehmi 

mi arkadaş olmalarına rağmen bu me- de elindeki kanlı uturasile ber~ber ka
seleden sonra aralan açılmış ve rast rakola götürülmüştür. 
geldikleri yerde birbirile münakaşa ve Zabıta ve müddeiumumtlik tahkikata 
münazaaya başıamışlardır. Gittikçe devam etmektedir. 
sevgisi alevlenen ve kı~ançtlık yü -
zünden rahat ve huzuru kaçan Fehmi, 
nihayet vefasız sevgiliye müracaata 
karar vermiştir. EVvela genç kıza ken
disinden ayrılmamasını rica etmiş, fa
kat bu yalvarmaların onda hiç bir tesir 
yapmadığını görerek işi tehdide var -
dır.mıştır. Genç kız bu tehiddlere de 
aldırmamış ve Hadi ile sevişmekte ve 
ona iltifatını arttırmakta devam etmiş
ıtir. 

Nihayet dün akşam üzeri Hadinin 
genç kızla beraber gezdiğini gören 
Fehmi, büyük bir tehevvüre kapılmış 
ve koşa koşa eve gidip usturasını al
dıktan sonra onları takibe koyulmuş -
tur. 

'İki sevgililer kendilerini tehdid eden 
'tehlikeden bihaber, gecenin karanlık
larında birbirine sokularak tenha yer
lerde dolaşmağa devam etmişlerdir. 

Bir sıralık bir gölge sessiz adımlarla 
onlara sokulmuş ve Hadlnin saçların
<ian yakalıyarak onu bir hamlede yere 
yuvarlamıştır. Elinde keskin usturasile 
yere düşen Hadinin üstüne çullanan bu 

Yeni lıarf li 
Banknotlar 
Ankara 2 (A.A.) - Türkiye Cumhuri

yet Merkez Bankasından: 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 1937 tari

hinden itibaren tedavüle çıkarmaya baş
ladığı yeni harfli banktonlardan 1 eyhU 
938 tarihine kadar: 

Beş liralıklardan 

On • 
Elli > 
Yüz 

27.745.615 
13.754.590 
13.222.200 
13.510.000 

68.232.405 
Cem'an altllll§ sekiz milyon iki Y:.iz o

tuz iki bin dört yüz beş lira tedavüle çı
karılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni mikdar yani altmış 
sekiz milyon iki yüz otuz iki bin dört yüz 
beş lira tedavülden kaldırılmıştır. 

-·-
Hariciye Vekili ltalyan 
sefirine ziyafet verdi 

mahzenın onune atılan bir bombanın Berhteagadende bulunmaktadırlar. takdirde da k 1............ h':ı._ 
tl t . esind .. - " lmak .. va •~-. ve te ~ mev-pa aması ne ıc e uçu a5ır o u- Prqda mtllaarelm mu da ortadan k ol ld akla 

zere dokuz Yahudi yaralanmıştır. Fiv- Diğer taraftan Qekoslonk Cumhurrelll la . 
1 

iht· a~ ur mft-
burgda asiler sinagoga ateş vermişler ve Beneş de buırün Pra&da SUdet mümessilleri yım ge en un ~ fimdilik budur. 
yangınla mücadele eden itfa.iye efradı Kund _ve Svekov~ky'l ~abul ederek, kendDe- • _,__ Selı"' Rcıgw Emeç 
.. . . . rlle dort saat gorüşmuştür. M1mbet blr su- F . . A 

uzerınc ateş etmışlcrdır. . rette lnkltaf etmek ıstldadmı gösteren bu ranko bU' sınıf daha sılab 
• Kudüste dindaşları tarafından gizl: po- görüşmelere Pazartesi günü devam edllecek- lb alı 
lis teşkilitına mensub olduğu ıannedikn tir. a na yor 
bir Arab bir tüfek darbesile öldürillmü.1- a..nl& V........... ~ Burgos 2 (A.A.) - GezeteJer 19• I 
tür. VqiqtoD 2 (A.A,} - :SOt.enı&ıı7onal T•- sınıfınm ildnct üç ayhk yanı 19ZO ni -

zjyetin cnu1k1111ne. blııaen BeJalcumhur . 
Hind mOalllmanlan Ye Fnı.tin Ruzveıt, kendisinin Vqlngtondan ay- san, mayıs ve haziranında doğan kur'a 
Bağdad 2 (A.A.) _ Hind müslüman- rılmasını lcab ettirecek hiç 'bir daveti 'kabul efra~ının. sillh. altına çağınldığını mü-

lan Filistin meselesinin inkişafını bil- etmtyecetını bilcilrmlfUr. beyyın bır emırname neşretmişlerdir. 
Bir Alman gar.eteclsl Südet ltlurahhasla - :::::ı:::===============ı 

yük bir allka ile taldb etmekte ve bil- nnm fotograflannı ~tmek l.neml§ae de Mu zt1aretln nlenen ,apalmıf olmasa aIAkadar 
yük mitingler tertib ederek Arab dava- nhhaaıar Benet ne mihlm mtla.terelerde taraflar araauıdakl YulyeU 1.9lkça &öa~. 
sına karşı sempatilerini gösteımektedir- bulunacaklarını Yt kaybedecek Yatltıert Ol • Almanya mllaakerelerden hariç t11t11Jamu. 
ler · madıimı hlddeW blr llsanla aöylemlşlerdlr. Sildet Almanlıtı ile Alman milleti araaında-

. Beneş, blllhare Lord Ranalmeni kabul e- tı ballar bu ziyaretle tebarQz etm14 bulun-
derek, Südet mümeasUlerUe yaptılı milzate- maktadır. Almanya QekoıslOftQadati BüclM 
reler hakkında t.endlslne mal6mat Termlf - AlmanJannın bir pleblatte mtlracıaa\ etme • Japonyadaki tayfunda 

ölenlerin sayısı 
tlr. Jeri Yoluna lil'llÜfUr. Sulhi kunarmak !gla 

Berlln ne db'ort yeglne çare de budur. 
Berlln 2 (A.A.) - Burada elde e- * 

dilen malilırıata ~re Sildet de - DeJli Bbprw 1Ue'81lntn •erdtlt malt • 
Tokyo 2 (A.A.) - :Polis 1 eyl(ilde vu- leplerl htlk6metln mllllyetler hat. - mata ı&e QekOlloY&tya bldlıleleıt mQna • 

kubulan tayfun hakkında bazı .. rakam- kındati projealnl reddetmemekle beraber aebetlle Bltıertn etratıncıa bulunaalar 
111 lar neşretmiştir. Bu rakamlara gore Tok- bıı projenin kabule taran olmacfıtını be7an mtıtaıeayı ileri drmettedirler: 

yo mıntakasının sekiz dairesinde üçü etmPktedlrler. Bundaıt, S11deUertn milzake - •Almanya, dtlnyayı JepJenl bir dtınn 
T k d d··rd·· y k h ada olmak relerin lnkıtaa utramasını lstemedlklerl an- harbine ailrtltUJeCet bir tletebbtıade bulu _ 
.. o yo a ve o u 0 0

. am laşılmattadır. Berllnde Pragın yeni tekll.f - nacak dettldlr .. • 
uzere 99 kip ölmüf, Ti kişi yaralanmış- ıerde bU:Jnacağı tbnld edllmektedlr. Bir Ber tt, •JI* lllJad •ltueb 
tır. 69 kişinin akıbetinden malumat ah- Un membaından veruen habere= göre, hüktı- Berlln 2 <A.A.> - Bvadan llınan ha~ 
namamıştır. metin projesinde başlangıç olarak üç aylık lere ıöre, Henlayn. ÇetoslovatJaya döndfUc· 

blr mütareke teklif edilmektedir. Bu mtld - ten aonra, Çekoslovakya hükfunettnin tekllf
det sarfında Çetoalovat. makamlarlle 8Udet lerine lııarşı mukabil tetıltıerde bulunacat
şefleri vaziyeti vahlm!ettırec:et her türltı tır. Fransız hududunda iki 

Alman asker kaçağ'ı 
yakalandı 

Forbah 2 (A.A.) - Fransız hudud me
murları iki Alman asker kaçağını yaka
lamışlardır. Bunlardan biri asker elbi
sesi giymiş bulunuyordu. Asker kaçak
ları Alman memurlariyle şiddetli (bif 
mücadeleden sonra Fransız hududlına 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Donanmamız 
• 

lzmirde 
İzmir, 2 (Hususi) - Donanmamız ba~

ta Yavuz olduğu halde bu sabah lima
nımıza geldi ve şehri topla selimladı. 
Filo 12 parçadan mürekkebdir. Ay sonu
na kadar Ege sularında kalarak talimler 
yapacaktır. 

Filo 9 eyllıl İzmir kurtuluş bayramı 
şenliklerine , iştirak edecek ve, donanma 
gecesi yapılacaktır. 

tedbirden lçtl~b- eder!klerdir. Btikblet tetıınertnde iio aylık bir ıdJ"UI 
Miilibtm akisleri mütareke akdlnl ve S1ldet Almanlanna ıtan-

Berlin 2 (A.A.) ~ Henlp.yn'1n Hit.lere yap. tonlar çerçevesi 1ç1nde idari btr muhtartıe' 
tıtı ziyaret.in ecnebi memleketlerde tevlld venneti llerl atırtlJC'du. Benlayn'eller, ba 
ettiği ~.ı~. akislerden, Alman mehaflll mem- projenin kabul edilmez oldutuna aöy!tlJOr • 
nun gozukmektedlr. lar ~ btlttın Alman nmluı tçtn tdaı1 ta~

Berlinde beyan olundujfuna töre, mezklU slınat yapılmaksızın muhtariyet ıst~orlar 
....................... ...... . . ... ................................... ---.. --............................ 1 .......... :. 

Seyahat notlan : 3 

Akropol 
Çanakkaleden bahsedemedim. Yeni Yunanistanda bir gün bir gece misafir 

kalmasaydım (Akropol) dan biç bahsetmiyece'ktim. Resimleri dünyaya yayıl .. 
mış, tarihi . k~falara işlenmiş bu :öhne mabed bence bir taş yığııwıdan bafka 
bir. şey değıldır. Es~ eserlerin ~an. at kıymeti olmıyanlan bence tarihi kıymet 
te ıfade etmezler. Eger onlara ızaı:e edilen tarihi kıymetleri gene bizim libl 
insanlar yaratmış olmasalardı... Halbuki bugünün insanı öyle •• ı.eaerı 

t ki Akr ı "b' o· . . .,... er ,._ 
ra ıyor opo gı ı, ıyonıs gı bi yalnız bir devir mimaria1ni ifade ed 
eserler, mesela bir dizel motörü yanında yontma ıa, çatlannuı döküntü~ 
den farksız kalır. 

Akropola çıktım. Amerikalı bir seyyah grupuna mlbedtn tarihine dair 
konferans veren şarlatan bir rehber kan ter içinde çene çalarken 
bir Amerikalı kız gölgede yüzünün boyasını tazeliyor, güzel bir ltal~an g~:! 
dını yüksek taş basamaklarda ipek çorabını yırtmamak için daha k 
çıkmaktan vaz geçiyor. Balayına çıktıkları muhakkak bir çift sevişm :'11 8?" 
taş yığınlan arasında gölgelik arıyorlar. Beni de Amerikalı zanned:ıek ~: 
!arımı çekmek için habersizce resmi mi çeken fotoğrafrılar k d b' . 
b·ıd·ııı" . .. li k . . d h 11 • apı a m dil 

g5lge, kıskançlıktan gözlerini hırs bü
rüyen Fehmidir. Elindeki usturayı Ha-

ya büyük elçisi şerefine bu akşam An
karapalasta bir ziyafet venniş ~ bu 
ziyafette Parti Genel Sekreteri ve Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya, İnhisarlar 

Ankara 2 (AA.) - Hariciye Veki- Vekili Ali Rana ve Hariciye Vekaleti 
li Doktor Tevfik Rüftü Aras yeni İtal- erkinı hazır bulunmuşlardır. 

ı ı5ını soy yere yınnı ra !?\iye rehberlik edeceğini haber ..ı; .. nı 
. k kl" . l + kr veren ""ıl'&&t er e ı ınsan ar. ışte A opol. Mabadi t'1§ ve gene taş! 

Bfı,.han Cahid 
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-Pazarlıksız satışa 
başlanmak için 
emir bekleniyor 

Rumen iktısadcıları ile ihracat tacirleri tüccarlarımızla 
temas için yakında şehrimize gelecekler 

Her kazada bir koşu yeri vücude getirilecek ve 
her köyün en iyi hayvanı yetiştirmesine çalııılacak 

Vilayet bududları dahilinde hayvan 
neslinin ıslahına büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. Baytar müdürlü.ğü, Zıraat 
Vekfiletinden alınan direktif dahilind'e 
hareket etmekte ve damızlık yetiştirilen 
hayvanların sayısını artırmak suretile 
bunlardan azami istüade temin etmek
tedir. Son senelerde vilayet hududlan 
dahilinde açılan hayvan sergileri, hay
van neslinin ıslahı bakımından faydalı 
olmuştur. Köylüyü iyi hayvan yetiştir
meğe teşvik için her sene yapılacak ser
gilerde beğenilen hayvanlar sahib4ıden 
aatın alınacak ve köylerde damızlık ola
rak kullanılacaktiı.r. 

At neslini ıslah ve iyi koşu hayvanla
rını İstanbula inhisar ettirmek için ls
tanbul vilayeti iyi bir teşebbüs yapmak
tadır. Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ kaymakamlarla temaslar yap
makta, her kazada birer koşu yeri vücu
de getirilmesi için müsaid saha aranma
sını istemektedir. Her kazada birer koşu 
yeri yapılacak, köylerden getirilecek 
hayvanlar bu koşulara iştirak ettirile
cektir. Bu suretle köylü arasında reka
bet başlıyacak, her köylü en iyi koşu 
beygiri yetiştirmek için çalışacaktır. Ka
za koşular.ında muvaffak olan hayvan
lar vilayet koşusunda yer alacaktır. 

. Pazarlıksız satış usulünün başlaması 
için Belediye, İktısad Vekaletinden emir 
beklemktedir. Pazarlık .kalkınca, ihtikA.
ra yol açılacağı ve halkın eşyalan pahalı 
fiatla alacağı hakkındaki iddialar varid 
görülmemektedir. Hükfunet, pazarlıksız 

sat11 kanununu münhasıran pazarlığı or
tadan yok etmek için yapmıştır. Satışlar
da ihtikara sapıldığı görülürse, zabıta bu 
gibiler hakkınad men'i ihtildr kanununa 
.dayanarak kanunt takibat yapacaktır. 

Pazarlıksız satış usulü yakında bütün 
satışlara şamil olacaktır. 

Poliste: 
Bir çocuk pencereden ıokağa 

bakarken düşüp yaralandı 

l 
ArabeamUnde Odalarlçi sokağında otu -

ran 12 yaşında Kadri, pencereden sokağa ba
karken müvazenesini kaybederek düşmüş, 
vücüdünün muhtelif yerlerinden ağırca ya -
ralanmıştır. Kadri Şişli çocuk hastanesinde 
tedavi altına aJ.ınmıştır. 

Bir kadın çiçek saksısı ile 
kocaaını yaralac'ı 

Ş~de Hanım.oğlu sokağında oturan de
mirci İstavrl ile karısı Adoviç arasında ge -
çimsizlik yüzünden bir kavga çıkmıştır. Ado
Viç eline geçirdiği bir çiçek saksısını koca -
sının başına fırla.tarak sağ kaşı üzerinden 
ağırca yaralamıştır. Suçlu yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Bir işci ayağını bıçkı makineaine 
kaptırdı 

Kantarcılarda. Fakıhoğlu sokağında. Meh
med Alinin kereste fabrikasında çalı.şan sa.
Um, çalıştığı bıçkı makinesine ayağını kap
trrmış, sağ ayağı bUeğlnden k~llmiştir. Sa
llm berayi tedavi Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Bir araba bir arabacının kolunu 
ve bacağını ezdi 

Sürücü Şehabın idaresindeki yük. araba.
il Kantarcılar caddesinden geçerken ayni 
caddeden el ara.basile geçen Yaşuvaya. çar -
parak arabasını parçalamış, Y~uvanm da 
kolunu ve bacağını ezmiştir. Yaralı, cankur-

Mllteferrllı: 

Deniz ticareti miidfirlllğü binan 
yıkılacak 

Galatada rıhtımdaki Deniz Ticareti 
Müd'ürlüğü binasının yeni şehir planına 
göre yıkılması icab etmektedir. Deniz 
Ticareti Müdürlüğünün arka taraflarına 
yapılan geniş ilave inşaatı bitmiş ve mü
dürlüğün bütün daireleri oraya taşın

mıştır. Ön taraİın yıkılma işine yakında 
başlanacaktır. 

Üçüncil hayvan sergi.ti Y alovada 
açılacak 

İstanbul vilayeti dahilinde açılmakta 

olan hayvan sergilerinden üçüncüsü do
kuz eylO.l cuma günü Yalovada, Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Üstündağ tara
fından açılacaktır. 

Maltepede bir çocuk kampı açılacak 
Maltepede daimi bir çocuk kampı vü

cude getirilecektir. Burada deniz kıyı

sında bir saha satın alınacak ve yaz ay
larında çocuklar burada parasız olarak 
kamp yapacaklardır. 

Tanua rövüsü Bükrqe dönecek 
İstanbul Belediyesi tarafından tertib 

edilen festival münasebetile şehrimize 

getirilmiş olan Romanyanın Tanasa rö
vüsü bugün saat on üçte Romanya vapu
ru ile Bük.reşe dönecektir. 

taran otomoblli ile Balat Musevi hastane - Mahir bir yankesici yakalandı 
sine kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır · • • v • Beş aydanberi Jsta.nbula yeni gelen t~-
Bır araba bır çocuga çarpıp yaraladı rnWara musallat olup, paralarını aşıran 

SürücU Nurinln idaresindeki 1892 - (~abacıjtım Murad) namlle maruf sabıkalı, 
ralı araba, Üsküdarda Kayışdağı cad=:a - dun Iemntiyet ikinci şube üçüncü kısım me -

mur arı arafmdan yakalanmıştır. Murad 
den geçerken ayni caddede oturan 12 ya - soymak istediği adamları iftya birisine ben ~ 
ıında Osrnana çarparak vücüdünün muhte- zetiyormuş fJibl birdenbire boyunlarına. sa • 
lif yerlerinden yaralanmasına sebebiyet ver rıl.makta ve hatta. öpmekte ve bu sırada. çok 
miştir. Yaralı Nümune hastanesine kaldırıl- mahirane bir hareketle kucakladığı adamın 
mış, ara.bacı yakalanmıştır. cebini karıştırarak, parasını almaktadır. 

Bir delikanlı b. k d al d Murad çok sıkı bir taklb neticesinde ele 
1r a ını yar a ı geçirilebilmiştir. 

Galata.da Karaoğlan sokağında oturan 9 aylık bir çocuk pencereden düştü 
Ester isminde bir kadını dost tutmak iste K " ·· ö 
yen Ya.kup isminde bir delikanlı - uçukayasofyada zbekler sokağında o -
tekli!ine muvafakat etmemesinde~ h~:::ı:- ~~anil sey~ar şerbetçi Zihninin oğlu 9 aylık 
nerek Esteri bıçakla kalçasından yaralamış d m , ev~ açık bulunan penceresi önünde 
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu bı = h~ru~~enh~~denbire sokağa düşmüş, hurda-
çağlle yakalanmıştır ş r e Haseki hastanesine kaldırıl • 

· mıştır. 

Londra - İstanbul asfalt yolu 
1942 senesinde bitirilecek 

3,300 kilometr~ uzunlug" undaki bu asfalt yol t • • ld b" • eşrını-
evve e ır turızm hey' eti tarafından kontrol edilecek 

ilaç parası vermemek 
için oğlunu yarahyan 

uvey baba 
Eyübde bir cinayet olduğunu, Hüseyin 

isminde bir adamın üvey oğlu Hüsamed
dini göğsünün sol tarafından ağır bir su
rette yaraladığını dünkü nüshamızda 
yazmıştık. Bugün de hadise etrafında 

Uıpladığıınız mütemmim malfıı:Q.atı veri
yoruz: 

Hüsameddin Feshane fabrikasının do
kuma kısmında çalışmaktadır. Babası 

Hüseyin ise, hayli zamandanberi boş gez
mekte olduğundan çocuk hem annesine, 
hem de üvey babasına bakmak mecburi
yetinde kalmıştır. Her hafta aldığı para
yı babasına getirip teslim eden Hüsa
meddli.n, vak'a akşamı birdenbire hasta
laruruştır. Fabrika doktoruna giderek 
kendini muayene ettirmiş ve 150 kuruş 
tutan ilaç parasını babası Hüseyinden is~ 
temiştir. 

Hüseyin de bu parayı vermek isteme

yince, Hüsameddin hiddetlenmiş ve bu 
sebebden aralarında bir ağız kavgası baş
lamıştır. Bu sırada Hüseyin birdenbire 
bıçağını çekerek üvey oğlunun üzerine 
yürümüş ve onu göğsünün sol tarafın

dan yaralamıştır. Hadiseyi müteakip ya· 
kalanan Hüseyin, polise verdiği ifadede: 

- Oğlum benden para istedi, ben de 
vermedim. Bunun üzerine bıçağını çeke~ 
r~k üzerime hücum etti. Bu sırada ayağı 
bır yere takılarak düşmesi neticesinde 
bıçak kendisine saplandı, demekte ve su
çunu inkar etmektedir. 

Telefon meselesi 
Telef on idaresi güçlükleri 

izale için tedbir alıyor 

!stanbtıl otomatik telefonurufu son za
manlarda, mükalemeyi güçleştirecek a
rızalar vukubulduğunu dünkü sayımızda 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, telgraf ve tele
fon idaresi de, ayni mesele ile meşgul bu
lunmaktadır. 

Zorluklar, abonelerin çoğalmasından 
ileri gelmektedir. Telefon abonesi ise 

' bilhassa Beyoğlu tarafında fazladır. 
Şişlide inşa edilmekte olan yeni tele

.fon santralı çalışrnağa başlayınca, bütün 

.Beyoğlu ınıntakası oraya bağlanacak, bu 
suretle muhavelerdeki müşkü latın da, ö
nü alınabilecektir. 
··············································-····· .... ··-· 

Balllld Zaler ~--.. 
Viyana Konservatuvarından ı 

Meşhur Muganniye 

MAROTY SZANTO 

!arından şikayet etmişlerdir. Sanayi u. 
mwn Müdürlüğü, sanayicilerin şikayet

lerini tedkik etmeğe başlamıştır. Sana• 
yicilerin şikayeti haklı görülürse Güm
rük ve İnhisarlar Vekaletinden ~alzeme 
getirme işlerinde kolaylık istiyecektir. 

Deniz işleri : 

Bugün 500 lııgiliz seyyahı gelecek 
~~liz bandıralı Orian vapuru beş yüz 

İngıliz seyyahı ile bugün limanımıza ge
lecek, yarın Londraya müteveccihen ha
reket edecektir. 

Arkadaşmı yarahyan koltukcu 
tevkif edildi 

Bir satış meselesinden çıkan kavga
da arkadaşı Halili bıçakla yaralıyan 
Çukurcumada koltukçu Cemal 2 inci 
sorgu hakimliğinin kararile te~kif e • 
dilmi t' ' ş ır. 

Bir palamuttan dört kişi zehirlendi 
Aksarayda Manastırlı Rifat sokağında o

turan 32 y~ında Şükriye ile TiirkAn, Faika 
ve Rabia ismindeki üç kız, Aksarayda bir ba
lıkçıdan aldıkları palamutlardan zehirlen • 
mlşler, dördü de Haseki hastanesinde tedavi 
altına alınmışlardır. 

... E;i·;§;~;· .. ·s·~di···:r;k ... r;·;;;;~;·~· 
Bu gece 

( A. Hisar) ında 

Çamurda Zambak 
Vodvil. Yarın e-ece 
( Bnyükdere) de 

Ankara borsası 
_. .. .,_.. 

ÇBKLEB 

Açılı, Iapsnı, 

Lonclr& 6,14 6,14 

KeT·Yoıt 126,4276 126,öl 

Parla 3,4425 ,,«25 
Mllln. 6,41l5:.!5 6,655 

Ctnewe 2f,83 28,8476 

Amaterdana '8,81l5 68.83 
Berlln ll0,6276 i(),6-1 

Brtıırnı 21,335 21,3450 

Attna 1,1226 1,1226 

SofJ& 1.615 1.615 

Praı ,,3425 4.3425 

Madtld 6.14 6,14 

Vırton 23°7076 13.1010 
Budapeftl 15.06 25.06 
Bütref 0,9175 0,9175 

BeJcr•d 2,865 2,tJ55 
Yokob.ama sıs . 8426 15·8425 
Stolcholm Sl.655 S1,6öö 
MOllcOY& 23, 736() 23. 7350 

ESHAM 
Açı.111 Kap.ıııı 

Anadolu pn. " 61 
peıın 24 60 24 60 
A. Şm. " tlO Y&'iell 
Bomontl - Nektar 6 90 6 90 
A&lan 01.ın.ento 8 80 8 80 
Merkez Bankaa 103 60 103 00 

t1 Bankuı 10 10 

Telefon 8 5;} 

İttihat ve Detıı. 11 00 ll 50 
Şark Dellrmenl 1 05 

Terlcoııı 6 10 6 10 

İSTİKBAZLAB 

Tllrk borcu I peıın 

• • il • 
• • 1 vadeli 

Açılı ı 

19 225 
19 2215 

Gümrüklerde : 

Kapa.ıııı 

19 20 
19 225 

GiimrUk antreposunun inşaatı bitti 
Uzun zamandanberi yapılmakta olan 

Galata yolcu salonu inşaatı bir hayli iler· 
lemiştir. Renkli mermerlerle güzel bir 

şekil alacak olan yeni bina, üç dört ay 
sonra teslim edilecektir. Gümrük binası
nın yanında yeniden yapılan antreponun 
da inşaatlı bitmiştir. 

····················································-········ 
Nöbetci eczaneler 

~u gece nöbetci olan eczaneler iunlardır: 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref) . Alemdarda: (Ab
dülkadir). Beyazıdda: (Cemil). Samat
yada: (Teofilos). Eminönünde: (Beşir 

Kemal). Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
<Emllyadi). Şehremininde : (Nazım). 
Şehzadebaşında: (İ. Halil) . Kara.güm
rükte: (Keman . Küçükpazarda: (Yorgl), 
Bakır köyünde: (İstepan). 
Beyoğlu cihetindekHer: 

İstikl~l caddesinde: (Dellasuda). Tepe
baııın~a: .. CK~nyoli). Kara.köyde: (Hüse
yin Husnu). Ist iklal caddesinde: (Limon
ciyan) · Pangaltıda: (Nargileciyan). Be
şik taşta: (Nail Halid). 
~otazi,i Kadıköy ve Adalardakiler: 
Usküdarda: (Selimlye) , Sarıyerde: (Nuri) 
Kadıköyünde: (Saadet - Osman Hulüsl) .' 
Büyükadada: (Halk) . Heybelide: (Halk). 



3 Eyltil 

Güründe imar faaliyetine 
fazla devam ediliyor 

Her yıl kasabayı harap eden ve büyük zararlara yol 
açan ıel tehlikesinin önüne geçecek tedbirler alındı 

GiLründen güzel bir köşe ve beledi ye reisi Fuad Orhan oğlu 

Güründen Sıvas muhabirimiz yazı- Gürünün havası ve suyu güzel olduğu 
yor: Gürün belediyesi Sıvasın en eski halde iki dağ arasında bulunduğu için, 
ve verimli belediyelerinden birisidir. hava cereyanlarına maruzdur.. 
1284 yılında belediye teşkilatı kuru1- Belediye ayrıca bir kıraathane, bir o
muştur. Kasabada 696 ev .. ve beş bini tel, bir lokanta yaptırmış, icara vermiş
aşan nüfus vardır. Güründe 2 manifa- tir. Belediye tarafından küçük çapta, 
tura, 5 tuhafiye, 36 bakkal, 7 demirci, iyi iş görebilen bir mezbaha vücude ge-
24 göşker, 6 kunduracı, 5 berber, 3 sa- tirilmiştir. 

S ON POSTA 
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Bogô.badda 
Bir kadını 
Öldürdüler 
Boyabad (Hususi) - Boyabada 4 saat 

mesafede Bektaş köyünden Mılız oğlu 

Hüseyin, Marüf köyünden İbrahim oğlu 
Hakkıya ödünç olarak verdiği bir çift 
hayvanın üstelik bedeli olan 40 lirayı a-
lamadığından bir gece Hakkının haberi 
olmaksızın hayvanları köy mer'asından 
alarak köyüne gitmiştir. Bundan haber-
dar olan Hakkı kardeşi Sadık Değirmen
ciyi yanına alarak Bektaş köyüne gitmiş, 
hayvanları istemiştir. Bu yüzden çıkan 
münazaa sırasında Hüseyinin karısı Ay
şe Metin, Hakkıyı 'tutmak istemış, Hakkı 
da, Ayşcye bir bıçak sokarak yaralamış
tır. Ha'kkı kaçmış ise de Sadık dayak ye
miş ve bir iki yerinden de yaralanmıştır. 
Vak'ayı müteakip yaralılar kasabaya 
getirilerek hükumet doktoru tarafından 

tedavileri yapılmış, fakat Ay~ Metin al
dığı yaradan ölmüştür. Hldiseye C. Müd

deiumumisi el koymuş, fail Hakkı jan
darmanın sıkı araştırması sayesinde ya
kalanarak sorgusu yapılmış ve tevkif 
edilmiştir. 

Yozgadda bir hUkOmet konağı 
yapıhyor 

S.yfe 

-- -

rac, 4 ekmekci, 4 kasab, 3 çilingir, 5 Tohma ırmağı üzerinde belediye hu
nafuand, 5 kahvehane, 3 han, 15 terzi, dudu dahilinde 9 köprü vardır. Bun-
1 lokanta mevcuddur. Son yıllar içeri- ıardan birisi kargir, diğerleri ahşabdır. 
sinde imar kalkınmasında ve diğer mü- Kasaba kısmen dere içerisinde bu
him işler üzerinde belediyenin artan 1 unmaktadır. Her nevi meyva ağaçları 
büyük faaliyeti her sahada göze çarp- \'e muhtelif meyvasız ağaçlar ve sula
maktadır. Belediyenin büdcesi l O bin 
liradır. Belediyenin çalışkan reisi Fu- rı çok mebzuldür. İstimlak suretile bir 
ad Orhanoğlu, kasabanın yollarına, cad- de odun meydanı vücude getirilmiştir. 
aelerine, umuma açık olan yerlerin ve Belediye hududu dahilinde içme sula
yenecek, içilecek şeyerin temizliğine, rına ve diğer sulara vazıyet edilerek 
intizamına çok dikkat etmektedir. Be- içme sularının tahlilleri yaptırılmış ve 
iediye Pınarönü caddesini iyi bir şekil- kasabanın ihtiyacını karşılamak için, 
de yaptırmakta ve kenarlarına Sıvas muhtelif yerlere tevzi edilmiştir. Bun
Nüm une fidanlığından getirttiği akasya ların demir boru içerisine alınması iÇin 
ağaçları diktirmektedir. Bu suretle de büdce şimdilik müsaid olmadığından 
~·eşil Gürün daha güzel bir manzara ılk fırsatta demir boru içerisine alın
erzetmektedir. Elektrik fabrikası ile masma çalışılacaktır. 

Yozgad (Hususi) - Şehrimizdeki vila
yet dairelerinin ayrı ayrı yerlerde bulun
ması ve halkın i§lerini takibde çok müş
külat çekmesi nazarı dikkate alınmış ve 
bir hükumet konağı yaptırılması karar
laştmlınıştır. Binaya aid proje ve diğer 
evr* hazırlanmıştır. Hükumet konağı Yurdun her tarafında büyük ve coı • 
be~cdi~e .b~h~esi. yanında yapılacaktır. ,kun tezahüratla kutlulanan zafer bay • 
İstımlak ışı bıtmiş, yakında inşaata ge • ramına aid muhabirlerim.izin göndermeğe 
çilmek üzere hazırlıklara başlanmıştır. başladıkları resimleri bugünden itibaren 

geçiyor. 2 -Edirnede genç bir sübayımız 
nutkunu söylüyor. 3 - Bandırmada geçid 
resmini takib eden kaza idarecileri. 4 _ 
Edirnede Kazım Dirik Edirne meb'usu 
ile konuşuyor. 5 - Hendekte zafer bay. 
rarnmda bulunanlar. 

kasaba arasındaki altı kilometre bir yol Başören, Göbekveren, Çaylıyurd, sa. 
yeniden açtırılmış ve düzenli bir şekil- nca, Terme, Pınar köylerinde kilim ve 
de tanzim edilmiştir .. Ket~n ~ayırı, Ku- halıcılık ileri gitmiştir. Bugünkü halde 
ruha!' soka~ları tamır edılmış. Mekteb l 0-20 arasında hali ve kilim işleri ile 
sokagı yenıden açılmıştır. Çatalçeşme, uğraşaıa tezgah mevcuddur. 
Meydanpınarı, Camiikebir lağımları ta- . .. .. . . 
mir edilmiş, çeşme sularının tahlilleri Selin onune geçiliyor 
de yapılmıştır. Belediye, kasabayı her yıl tehdid e-

Geçen yıllar içerisinde Cumhuriyet derek büyük zararlara yol açan, sel 
me4•danma belediye tarafından bir A- tehlikesinin önüne geçmek ve çarşı de-
tatürk büstü rekzedilmiştir. resini iyi bir suretle düzene koymak i-

. Elektrik İfİ çin Sıvas bayındırlık direktörlüğü ta-
Yeşil Gürünün yeşilliklerine bir rafından hazırlanan proje esaslarına 

renk veren elektrik, çarşı ve sokakları göre çalışmaya başlamıştır. Su yolları
larnamen tenvir etmektedir. Tenvirat na fazla ağaçlar dikilecek, kuvvetli sed
için Aksudan istifade edilmektedir. Bu- Ier yapılarak sel bu suretle önlenmiş 
günkü halde dinamonun kuvveti 25 olacaktır. 
beygirdir. Suyun kuvvetinin 100 bey- Kasabanın imar ve kalkınması işle
gire çıkarılması düşünülüyor. Bn yıllar rinde genç ve çalışkan kaymakam Ce
fçerisinde elektrik projesi yaptırılarak 

ıaı Değer de büyük bir mesai sarfet
evlerin ışık ihtiyacı da karşılanmış o- ınektedir. 
lacaktır. 

Yeni bir banan yapıldı 
Kasabanın eski çağlardan mevcud 

hamamı yıkılmış olduğundan belediye 
kasabanın hamam ihtiyacını karşıla
mak üzere Sıvas-Gürün şosesi civarın
aa, birçok kasaba ve vilayetlerimizde 
eşine az rastlanan modern ve asri bir 
hamam yaptırmıştır. 

İçme sulan 
Karaviran, Boyacıpınarı, Çatalpınar, 

Pınarönü suları da içmeye elverişlidir. 

Mersin liman şirketi 
hisseleri satın ahnacak 

Adana (Hususi) - İktısad Vekaleti 
Mersin Liman Şirketi hisselerini almağa 
karar vermiştir. 

Şirketin hissedarları Mersinde toplan
mışlar ve Vekaletin kararını müzakereye 
başlamışlardır. 

Antalyanın üç 
Bisikletçisi bilyüh 
Bir tur gaptılar 

Antalya (Hususi) - Değerli valimiz 
Saip ôrkenin teşviki ile §ehrimiz bisik • 
!etçilerinden 3 ü bir bisiklet turu yap -
mışlardır. Bu tura Akdeniz klübünden 
muallim Fehmi, Orhon Seyhan ve Hakkı 
Etkin iştirak etmi§tir. Bisikletçiler 18 
günde 5 gün istirahat etmek suretile 1528 
kilometre yol katetmişlerdir. Burdurdan 

başlıyarak Isparta, Konya. ve . An~raya 
gitmişler, Ankaradan Eskişehır, Kutah-
ya, Afyon Burdur, Tefenni, Korkudeli 
volile dön~üşlerdir. Resim bu muvaffa
kiyetli turu yapan bisikletçiierimizi gös
termektedir. 

Pazar Ola H asan B e y D iyor k i: 

- Hasan Bey gazetelerden 
birınde bir muhurlr acı acı .. 

... içkili ve çalgılı bahçeler
deki garsonlardan şikayet e
diyor. 

... Garson hesab pusulası

nın tarihini bile hesaba katıp 
cemetmif.. 

Hasan Bey - Vaktin naıfıd 
olduğunu biliyorlar da ondan 
yapmııtır azizim.. 

derce başlıyoruz. Yurakıdaki resimler: 
1 - Bursada kahraman askerlerimiz 

sparta muallimleri yurd ııezisine çıkblar 
İsparta (Hususi) -

Yurd gezisine çıktık· 
!arını bildirdiğim İs· 
parta öğretmenleri 

İzmirde ü~ gün kala
rak şehrin her tarafı· 
nı gezmişler ve mü
zede tedkiklerde bu
lunmuşlardır. fzmir
den hareket eden ka
file Adanaya mu· 
vasalat etmiı, öğ

retmenler! ve külfür 
direktörü tarafından 
karıılanmış

lardır. Milll mensu
cat fabrikası ile diğer 

fabrikalarla Halkevi vesalr müessesatta ziyaret ve tedkiklerde bulunduktan IOll 

ra kafile Diyarbakıra hareket etmi§tir. ~im İspaİtadan ayrılırken muallim. 
leri istasyonda gösteriyor. 

60 yaşmda bir katil yakalandı 
BLga1 (Hususi) - İlyasağa çiftliği 

köyünden Hüseyin Damar adında alt
mışlık bir ihtiyar, geceleyin Yaya kö
yünde Hasanın harmanına buğday çal
mıya gitmiş ve bu sırada Hasaru taban
ca ile öldürmüştür. Vak'anın tafsilltı 
._.udur: 

Hüseyin Damar, Hasan ile karısının 
harmanda derin bir uykuya dalmala
rından bil'istifade biraz buğday çalmak 
istemiş, fakat çaldığı buğdaylan koya
cak bir kah bulamayınca harman kal
burunu alıp savuşmuştur. Bu sırada 
~.arman sahibi Hasanın karısı uyanmış 
ve bir adamın elinde kalburla hizlı hız
lı gittiğini görerek kocasını da uyan
dırmıştır. 

Karı koca ikisi de Hüseyine yetişmiş
ler ve elinden kalburu almak istemiş
lerdir. Hüseyin kalburu vermediği gi- 1 
bi tabancasını da çekerek Hasana ateş 
etmiş ve onu bir kurşunda yere sermiştir. 

Bununla kanaat etmiyen cant, bu de
fa bıçağına asılmış ve kocasının üstü
ne kapanarak ağlıyan genç kadına hü
cum etmiştir. 
Kadın kendini müdafaaya çalışmış 

ise de, ihtiyar yaşından umulmıyan bir 
çeviklikle onu da muhtelif yerlerinden 
bıçaklıa yaralamıştır. 

Çanpazar köy karakol komutanı 
llyas Yılmaz 

Bundan sonra ihtiyar katil sür'atle 
kaçmış, fakat takibine çıkan Çanpazar 
köyü jandarma komutanı İlyas Yılmaz 
tarafından Çardak panayırı denen yer
de yakıalanarak adliyeye teslim ediı
miştir. 

Karakol komutanı bir takdirname il• 
taltif edilmiştir. 



( Hidiaeler K.arşumda 1 

Beyoğlu tavukları 
9F' avuğa, horoza düşmandılar. vuklarla mükayes~ edenler mi, işte., -

U Kıskanç kadın oturduğu apar- nu ayırci edemez~ .. 
k - - d · h Adamın kızı soy ledı · tJJnanm apısı onun e eşmen orozu . · y • • 

·· ··ıd·· H ··zı · · k - Baba ben horoz ıbigi rengınde bır goru u. oroz, go ennı" om.şunun . . 
tavuklanndan ayırmazdı. Ka.dm dü - rob :a_terım. k .. 

1 
di· 

şünüyordu: amın y arısı soy e .. . .. . a 
- Acaba kocam bu horazdan mı ders - Kbcaogım, bana tuylu bır şapk 

1 ' ' al! a ıyor. Ad w •• 1 di: 
Hiddetlenirdi: • amın oglu soy e · .. 

_Alçak! - Baba1 bana p~ lazım. 
Alçak dediği horoz muydu, yoksa - N~ yapacaksın. 

kocası mı, işte onu ayırd edemezdiın.. - Hiç! di e Adam anlardı; kendi ken 'ne: 
Kadın yaşım söylerdi: - Gene piliçlere yedirecektir. 

_ Yınni beş! Derdi! ve düşünürdü; 
Hemen dedikodu başlard1 : - Bütün bunlara sokaktaki ta'l.ruk-

- Herhalde daha çok yaşlıdır. larla horozlar sebeb oluyorlar. Onlaraı 
_ Zannetmem. bakınca birinin aklına horoz ibiği rob, 

Dedikoducular seslerini yükseltir - ötekinin aklına tüylü şapka, daha öte -
lerdi. Ve yaşını söyleyen kadın kendi kinin aklına da piliçler geliyor. 
hakkında söylenileni duyardı: Bütün bu tavuk ve horoz düşmanla-

- Bodur tavuk her zaman piliç gö- n aralarında anlaşmış gibi müracaat 
rünür. ettiler. Şikayet üstüne şikayet yağdır-

DişleriıTi gıcırdattı: dılar, ve nihayet Beyoğlu apartıman -
- MünasebetsiZler. lanna civar yerlerde tavuk beslenil -
~ımasebetsizl.er dediğj bodur ta - mesiJ menedildi. 

vuklar mıydı, yoksa kendini bodur ta- İsnıet Hulilsi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Harika sayılan bir tayyare Mahatma nedir?. 

İngilizlerin en Kelime Sangrit-
son yapıp pl3.nla - cedir. Manası (bü 
rını gizli tuttukla- ıyük ruh) demek-
n tayyare saatte =----- tir. Bilhassa, ga -
(500) kilomeb:e _ :,ret güç imtihan -

sür'at Wnin et:mıekted:ir. Bu sü:r'at fardan geçerek,. 
daimidir. Ve bu tayyare, yakında cesaret ve safi -
Büyük Okyanum aşacaktır. Şimdiye ka- yet.le.tini :isba.t ~ -
dar saatlftce ıaman bir ta.yya:renin a.yni den bazı Buda 
sür'atle uçtuğu görülm.tdiği için yeni tn- memebi saliklmne "\TISilen. bir w:nıa.n
giliı. tayyaresi femıin bir h:ıi.ı:ikası S33ılı- dır. Ttozafi ilbnlerine ~~ kelbnerıin 
yor. daha fmsusi bfr m31ıası vardır. On -

* Iarm inamşmca, insanda fiziki, entel -
Atmanlarnı yeni ieplini Iektüel ve manevf bir tabiat vaı:dır. Ve 

Lak~a yarmak j,arçalman Hm- bir ins~ kenefi şubesinde kemale eri
denburg jeplini.nin eşi olal'ak Almanl:u:. şen varlıktır. Tam bilgisi sayes?nd't'! ~ 
taratındaıı yzpılau L. Z. 13Q adb yeni bir müride söylediği §"eY!er :amcize gi
jeplinin iıı§aa.tı gelecek. ay tamamlana- bi: görünür. 
caktrr. ============================= . 

Y anmıyan helyom gazile dhlcluru.lıcası 
düşünü.Jaı jepline lazım olacak helyo
mu, Amerika hükiimeti vermek isteme
diğinden Alman kimyagerlerinin birkaç 

s<?ne çalı§ma netfoesinde Sintetik heiyo
mu vücwfe getirdikleri. söylenmektedir. 

Fakat ilk tecrübe uçuşunda jeplin es
kisi gibi hidrojen ile daiduruiacaktır. 

•••••••• ....... -----••••••••••_...• .. •a.a•••o•••••••••••••••••••••• .... -••-••••••--••••••••••••.-•••n•••• ... • .... 

Evlenmek istigenler 
Bugün masamın üzerinde evlen .. 

nıek Jstediğini1 fakat aradığını bir 
türlü bulamadığını, yardınia muhtaç 
plduğunu anlatan 5 muhtelif oku -
yucumdan gelen 5 mektub buldum. 
Bu mektublardan ya1n1z bir tane -
sinde sarih isim ve adres var, diğer -
leri hep insiyalli. 

Faydası olur, düşünmeye vesile 
verir mütaleasile bu mektublan bi -
rer birer aşağıya geçireceğim, tahil 
en başa müstear ()!arak Yild.ız imza • 
m kullanan sarih isim ve adreslinin 
kini geçirmek şartile. 

Yakacrkda oturan bu kadın oku· 
yucum diyor ki: 

- 25 yaşındayım. Yakışıklı oldu -
ğumu her.kes söylüyur. Bir sene ev
vel kocamın ihaneti ve fena: muame
leleri yüzünden ayrıldiın, serveti ne 
olursa olsun, yalan söylemiyen, tah
sili yerinde birisi beni beğendiği tak 
dirde kendisile evleneceğim, açık 
adresimi aşağıya yazacağım, fakat 
sizde kalsın. Bana talib olan olursa 
cYıldız» rumuzuna yazmalarını rica 
ederim.JI 

Bu genç kadının mektubu, yazısı~ 
na nazaran bir erkek elinden çıkm1ş 
gibi geldi, fakat adresini saklamak 
şartile bir anlayan dostuma sordum. 
O, benim fikrimde değil, İngiliz ve· 
ya Alınan mektebinde okumuş bir 
genç kadın yazısı olduğu iddiasında .• 
Her neyse şimdi ötekilere geçelim. 

* 2 inci mektuba atılan müstear im-

za Mebrure'dir. Bu kadın okuyucu· 
mun söylediği ş_u: 

c 1 Z5 lira iradını var, Z misli irada 
malik bir erkekle evlenerek müref .. 
feh bir ha.yat yaşamak istiyorum, va 
sat güzellikte, 29 yaşındayım. 

* 3 üncü mektub gene bir genç ka-. 
dınındır. İmza yerinde üç sıfır görü· 
yorum. Onun söylediği de şu: 

- 20 yaşında duI kaldım, vasat 
tahsilim var, çirkin değilim, evlen ~ 
mek arzusundayım. fakat kapalı bir 
muhitteyim, ne yapmalıyım, acaba 
gazeteye yazmaktan bir fayda çıkar 
mı dersiniz? 

* Sona scıkladığım iki mektubun i-
kisi de erkeklerden geliyor. Birin • 
cisi: 

- Güzel, yakışıklı, zengin oldu • 
ğunu söyleyen birisinindir. Kendi • 
r>ini güzel buldukla.nnı söyleyen ~ 
keklerden iğrendiğim için onun mek 
tubunu hazfediyorum. Diğerine ge· 
lince, onun söyledikleri: 

- 39 yaşında, karısını kAiiybetmek 
felaketine uğramış bit erkeğim. 4 
çocuğum var. Evleruniyecektim, fa. 
kat Ç(lcuklanma baktuma.k lazun. 
Onun için bir hayat arka~ı anyo • 
mm,_ cümlelerile hülasa edilebilir. 
Fakat bana öyle geliyor ki bu oku -
yucum hakikatte söylediği gibi bir 
hayat arkadaş_ı değil, bir dadı ara .. 
maktadır. Maarnafih kim bilir gelki 
ona da talih vardır. 

TEYZE 

~ 
Güzel kalmak için 

neler yapmalı? 
. ~ 

Istanbul otellerinin Arsen 
Lüpeni tevkif edildi 

Abdurrahman Ziya bir muharririmize "Ben hiç birşey 
yapmadım, beni hırsızlık yaparken kim görmüş, ben 
açık alınla cemiyetin içine karışmak istiyorum,. dedi, 

fakat adiiyece tevkifine karar verildi 

Zabıtaca bir müddettenberi Cl!anan ra parasile, bir kısım mücevher ve k1y 
ve nihayet Bursada yakalanarak Istan- metli eşyasını çalarak kaçmıştır. Suçun 

Boynunuzun tazeliğini muhafaza için bula sevkedilen meşhur otel hırsızı işlenişinde Cevdetin üvey oğlu Ali de. 
vakit vakit şu ilacı kullanınız: :Abdurrali.man Ziyayı dün zabıta adli- Esmaya yardım etmiştir. 

Bir yumurtanın sarısı, yeye sevketmiştir. Hadise meydana çıkınca her iki suç-
1,5 kaşık portakal çiçeği iuyu (eau de Suçlu, müddeiumumilikçe alınan lular yakalanarak, adliyeye verilmiş -

fleur d!oranger), ifadesinde ,şıuılan söylemiştir: ler ve sorgu hakimliğinin kararile tev-
1 kaşık fınchk yağı; - Ben, uzun müddettenberi yaş mey kif edilmişlerdir. 
ı kaşık gülsuyu. va ve sebze ticaretile meşgul olurum. Tahkikat neticesinde suçları sab . 
Hepsi birbirine karıştırılır. boyunun Adanadaı;ı Türkiyenin muhtelif yerle- görülerek, Adliye 4 üncÜ. ceza mahk -

her tarafına sürüJ.iir_ rine sebze sevkederim. Hakkımda id - mesine verilen Esma ile Ali dünkü du * dia edilen,. sirkat vak'alannın hiç biri ruşmada, hadiseyi tamamen' inkar et • 
_ . . . . hakikat ~dir. Bu otellere ne git - mişlerdir. 

DiŞieriııizin bembeyaz olmasını ıst'iyor- tim ne de kimsenin bir şeyini çaldım. · · · · · 
sanız; ' w . . Muhakeme, şahıdlenn celbı ıçın ta-

.. . Yalnız parası çalındığım ıddia edenler- lik edilmistir. · 
On beş günde bır, her zaman kulla.n • den birile bir akşam poker oynamış - ~ 

dığınız diş macununun yerine iunları tk. Başka bir şey hilmiyorwn. Evvel- Sevdiği kızm annesini öldüren 
kullanınız: ce Ağırcezada sahtekarlık suçundan t · · 1 k t'l 

a. Dişlerinizi önce biraz şapla oğunıız. muhakeme edilmiş ve bir keresinde 3 ve eyzesını yara ıran a 1 
b. Sonra bal ılık su ile çalkalayınız. ay, bfr defasında da lO sene müddetle idama mahkOm edildi 
c. Daha sonra adaçayı ile oğunuz. hapse mahkUm. olmuştum. Bilahare af B (H ·) Şebr' · A-. _ . . ursa ususı - muz gırce-* kanunundan ıstiiade ederek, tahliye e- ıa. mahkemesinde bir idam kararı tef .. 
Şu basit tedbir ellerinizi yumu§_acık dildim. him edi.lmi tir s ı Rauf ro~-1:1-t 

S if dik k 
. ş . uç u > ~ e 

yapar:. uçlu,, ade ver ten sonra, orı - sevdigıw . Sabriye adınclaki kızı -
d rd ı:ı· uh - . . an.asın 

Ilık su. sabunla iyiC2 yıkanıp çalkala- 0 a ır m a~e: . dan ve babasından istemiş ve red ce -
n~. ~~a bir_ kaba. biı:az sir~ ~o~~ - Ha~~aki _ıddialarm heJ?Sı Y~ - vahı alması üzerine, zorla kaçırmağa 
~ eli.W:li bu: siı:keye ba~~ öbunınu o- la?,· B~ ~u ışlen yaparken, lmn gor- teşebbüs etmiştir. Yanında birkaç ar -
gunuz.. Bilhassa her hangı bir sebeble ~ muş-:. hi~ ~- Ben tekrar a_ç~ alınla, kadaşr olduğu. halde gece yansı eve gi
tılaş,an; yerleriiıde §Ok d.urumız.. Bunu her cemıyetm ıçe:nsıne :tanşmak ıstiyorum, ren Rauf kızın yattığı odada üç el s· -
gün. :apmıya. ~ :yoktur. İki ü~ ~e .. demi~. . mnllik 

4 
.. .. lalı atmıiıır. KmşunJar kızın annesi k 

hatta haftada. biz tekrarla.mak ki:fidiı:. M~~ y. ' sn~ uncu mas ile teyzesi Asiyeye isabet etmiş ve 

Alta giyeceğiniz 
bluzlar 

soxgu --«1gıne s~e~ştır. Elmas ölmüş, Asiye yaralanmıştır. Ka-
Yapı~ sorgusu n~ti.cesınde, Abd~- tilin, Türk ceza kanununun 45 C> inci 

rahman Ziyanın ıtevkifiDe karar venl- ft..1..ı..-· ·· ·..ı~- karar ·ı . . m~me gore ıucu.ı.ıına ven -
mıştir • miştir 

Ziyamn çaldığı mallan bilerek sa.- · 
tın alan adamlar da zabıtaca tespit Bu suçda yardımı tahakkuk eden 
edilerek.. dün adliyE;e verilmişler ve Abd~Ilah da iki ay hapse mahkum edil· 
onlar hakkında da takibata başlanıl - mlştir. 
rmştm. Komşular1na hakaret eden ve 
Mahkeme yetmiş dokuz yaşında bekçiyi döven karı koca 

J b•r dilencilik suçlusunun mahkOm ofdular 
J beraefine karar verdi Kasımpaşada komşulan Halid ile 
{ Dün, Sultanahmed ı inci sulh ceıa Hayriyeye hakaret eden ve vak'aya ~ü 
.,mahkemesinde, bir dilencilik suçlusu- da~ale eden be~ç.i Rız~yı da .döven Is -
lmm beraetine karar verilmiştir. mail ve Elmas ısimlerınde bır karı ko-· 
' Zabıta 79 yaşında Süleyman kızı ca, adliyeye verilmişlerdir. 
Hanım isminde bir kadını dilenirken Asliye dördüncü cezada yapılan mu 
yakıı.lıyaraR, adliyeye sevketmiştir. hakemede, İsmail 2 ay hapse, 35 lira 
f Suçlu kadının betediye ~<>kto:U ~a- para cezasına, Elmas 29 lira para ce -
lrafından yapılan muayenesı netıcesın- zrunna. mahkllm. edilmişlerdir. 
(de, sıhhi vaziyetinin çalışroağa müsa. - · h k d k d 5 1 
id olduğmıa. aair rapor da ve.rilmiştir. Polıse a arat e en a m 

1 Fakat, duruşma sonunda Sultanah - QÜR hapsedilecek 
1 med 2 inci sulh ceza hakimi Salahad - _ . . 

ı din Demirelli <çalışabilir» di e ra oru Beyoglunda Cumhurıyet gazınosun-
9 . Y p da polis memuru Yusufu tahkir eden 

1 dahi olsa, 1 yaşında hır kadının ça - H . . . d b. k d A li 4 ·· 

j hşması mümkün olamıyacağ1 ve buna .~yrıye ısmm e ı~ a ın, s ye un 

b t tulam a en "h tl surlu cu ceza mahkemesınde muhakeme e -
mec ur u ıy cao. cı e e, ·~ - 1 k 5 r .. .. dd l h h 

I b ı· e karar vermiı::tir di ere , gun mu et e apse ma -
. nun erae ın "' . k~ d'lmi.,-t· um e ı j.ır. 

Ayrıldığı adamm !arasım çalan Bir kauçuk hırsızı dört aya 
Yukarıdaki bluzun süsü Farına işien - kadrnla suç orfagı makhemeye mahkOm oldu 

miş ufacık müselles sıralarından ib~ret- verildi Fındıklıda .gece yarısı kauçuk fabri-
tir. Yakasına ve önüne büzülmüş ince Dün,, adliye 4 üncü ceza mahkeme - kasına girerek, 12 paket kauçuklu tel 
tül geçirilmi'Ş. sinde ganl> bir hadisenin duruşması çalan Naci isminde biri adliyeye veril -
Aşağıdakinin yı:ıvarl'.ak robasile yaka~ yapılmışbr. miştir. 

smm ve kol kapaklarının kenarına b!.iz - Ramide Cevdet isminde biri. iki yıl- Asliye dördüncü ceza rnahkemesin-
güJ.ü birfırlır geçirilmiştir. Bu fırfırın üst dır birlikte yaşadığı Esma ile kavga et- de muhakemesi sonunda suçu sabit gö
yanına ufak ufak üç köşeler işlenmiştir. miştir. Bu kavgayı müteakib, Esma ay- rülen Naci dört ay müddetle hapse malı 
Robasının altı: iki yanda plilidir. rılmağa karar vermiş, Cevdetin 300 li - kfun edilmiştir. 

f Bacaksızın maskarallklan : . Balık avı J 

. -- -· - - ........_.._... ~· .. -.:ı:--

·-~'· . , . . 
• • • A t lfe 





8 Sayfa 

Düblende bir adamın küÇ'°.icük, sevim
li bir eşeği var. Bu eşek müdhiş bir tü -
tün tiryakisidir. Resimde gördüğünüz gi
bi sahibinin ağzına verdiği pipoyu akşa
ma kadar tüttürüp duruyor. 

* Tibette sıcaklık Ye 
ıoğukluk 

Tibet yaylala
nnıdla hararet çok 
çabuk değişir. Bir 
kaç saat içinde 
termometrenin a]t 
mış derece birden 
.indiği ve çıktığı o
lur. Öğle vakti 
kırk beş derece sı
cak olduğu ve ge
ce yarısı da bir· 
denbire .soğuyup sıfırdan aşağı 
düştüğü çok vakidir. 

* 

on bı:şe 

Her ıene kuruyan ıöl 

YUgo~avyada, Erkınika denilen ma
ialde bir göl vardır. Bu gölün yüzü on 
•eş kilometre murabbaıdır ve derinliği 
yirmi metreyi bulur. Gölün hususiyeti 
~er sene ilkbaharda birdenbire suyun 
hybolmasındadır. Gölde su kalmayınca 
t civar halkı kurumuş göle ekin eker ve 
hasad yaparlar. Hasad zamanından az 
sonra göl gene dolmaya başlar. 
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Çam Ağacının Hikô.eysi 
Ki§ gelince bütün ağaçlar yapraklarını 

dök~.iğü, cascavlak kaldığı halde, yalnız 
bir tanesi, bütün kış müddetin~e yaprak
larını muhafaza eder: O da çam ağacıd1r. 
Çam ağacı güzel bir ağ~çtır. Kışın yap -
raklarını muhafaza etmesi de güzel bir 
şeydir. Çam ağacının yapraklarının dö
külmemesinin güzel bir de masalı vardır. 

Çok eski zamanda, tabiatin bugünkün
den başka türlü olduğu bir tarihte, g{ıya 
bütün ağaçlar yapraklarını muhafaza e
derlermiş. O zaman da kış olur, kar, yağ
mur yağarmış, rüzgarlar esermiş. amma 
ağaçlara bütün bunların hiç bir tesiri ol
mazmış. Gene böyle bir kış başlangıcında, 

bütün kuşlar memleketi terkedip ( o za
man da kuşlar hicret edermiş). Sıcak di
yarlar yolunu tutmuşlar. 

Bütün kuşlar gittiği halde yalnız bir 
tanesi kalmış: Bu, bir kanadı ve bir ayağı 
kırık bir küçi1k kuşmuş. Öteki kuşların 
arasına katılıp gitıneği bir kaç defa tec
rübe ettiği halde kırık kanadıyla yarı yol
da kalmış. Bir yere gidemiyeceğini anla
yınca kendisine sığınacak bir yer ara -
mıya karar vermiş. 

İlk önce ormanın en büyük kayın ağa
cına gitmiş: 

- Sana bir şey rica etmeye geldim. Ka
yın ağacı, demiş. Benim kanadım kırık 
olduğu için öteki kuşlarla uçup gideme
dim. Kışı burada geçirmiye mecburum 
Dallarının arasında barınmama müsaa
de eder misin? Kayın ağacı dallarını sil
kelemiş: 

- Bunu da ben düşünecek değilim ya! 
Benim dallarım ve yapraklarım fazla ge
liyor. Başımda bir sen eksiktin. Haydi o
radan! 

Hiç beklemdiği bu muameleden şaşı -
ran kuş meşe ağacına gitmiş: 

- Meşe ağacı sana bir şey söyliyece
ğim. Acaba kabul eder misin? Ben yer -
siz kaldım. Dallarından birinde oturma -
ma müsaade edersen çok memnun olu -
rum. 

- Sen beni aptal mı zannediyorsun? 
Barınmak bahanesile gelip palamutla -
rımı yiyeceksin değil mi, tembel. Haydi 
aefol oradan. 

Zavallı kuş boynunu büküp, dere ke
narında durmadan ağhyan söğüde git -
miş: 

- Söğüt, senin dallarında bana bir yt-r 
verebilir misin? Hem seni hjç rahatsız et
mem. 
Soğüt öfkelenmiş: 

- Benim derdim kendime yetiyor! Bir 
de başıma seni mi alayım. Haydi git ba
şımdan da rahat ağlıyayım. 
Artık ağlamak üzere olan kuş kavak •· 

ğacına gitmiş: 

- Ağaç kardeşler bana bir şeyler ok-
yor. 

Öteki ağaçlar merak etmişler: 

- Sana ne oluyor ki? 
- Şimdiye kadar hiç bilmediğim bir 

şey .. yapraklarım birer birer dökülü
yorlar. 

Deniz içinde ışık 
Biliyorsunuz ki 

denizin dibine 

doğru indikçe gün 

ışığı hafifliyor. 

Suların çok derin 

- Kavak ağacı, bilirim sen iyi kalbli -
sin. Elbet beni dallarının arasında barın- Bu esnada meşe ağacı da hıçkırır gibi 

konuş.ınuş: 

olduğu yerde aydınlıktan eser ka}( 

mıyor. Bunu nasıl ölçmüşler di l 

yeceksiniz. Dalgıçlar en sağlam 

elbiselerle bile 100 metreden fazla ~erin• 

liğe inemiyorlar. Bunun için kutu şek • 
!inde aletler icad etmi~ler. Bu aletler içFtı 
ne deniz suyu alıyor. Kutula.·m içine d• 
fotoğraf camları koymuşlar. Böylelikle 
görmüşler ki 100 metreye inen camlar 
ışık almış. 500 metrede ış!k a:vrılmış; ku.oı.: 

mızı şua su almış, yalnız mor şua kal~ 
ki bu da 1000 metreye kadar devam edtı 
yor. Ondan &onra hiç bir şey ırörülmiyo~ dırırsın. Kırık kanadımla ben nereye gi

deyim. 
- Bana ne, kanadını ben kırmadım ya, 

nereye istersen oraya git. Ben hiç yaban
cılardan hoşlanmam. Güle güle!. 

Zavallı küçük kuş ağlıyarnk kona kal
ka uçarken çam ağacının güzüne ilişmiş. 

- Niçin böyle ağlıyorsun küçük kuş? 

Derdini bana söyle, belki seni teselli e -
debHirim. 

- Ah iyi kalbi çam başıma gelenleri 
bir bilsen .. Amma derdimi söylesem, be
ni sen de muhakkak kovarsın. 

- Dertli bir kimse hiç kovulur mu? 
Söyle de bir çare bulalım. 

Küçük kuş, başına gelenleri, öteki a -
ğaçlardan gördüğü fena muameleyi an -
!atınca çam ağacı: 

- Keşki ilk önce bana gelseydin, de
miş. Bu kadar yorulmazdm. Haydi gel 
dallarımdan hangisini beğenirsem orada 
istediğin kadar otur. 

Küçük kuş, çama teşekkür ettikten 
sonra dallardan birine oturmuş. O ka -
dar fena muameleler görmüş, o kadar 
çok yorulmuş ki ağlamağa başlamış. O 
sırada oradan rüzgar geçiyormuş. Kü -
çük kuşa niçin ağladığını sormuş. O da 
başından geçenleri anlatmış. Rüzgar 
merhamete gelmiş. Küçük kuşa artık ağ
lamamasını bütün· fena kalbli ağaçları 
cezalandıracağını söylemiş. Ve o kadar 
şiddetle esmeğe başlamış ki ormandaki 
bütün ağaçlar yere kapanıyorlarmış. 
Kayın ağacı ilkönce bağırmış: 

- Benim güzel yapraklarım düşüyor· 
lar. Halbuki ben onları o kadar çok se
verdim ki, biri kazaen düşecek olsa içim 
ağlardı. 

Camlar simsiyah kalmış. Böyle olduğU 

halde bu zifiri karanlıkta balıklar yaşı • 

yor. Birbirlerini, düşmanlarmı, yiyecek• 
t 

!erini görebiliyorlar. Bu da orada yaşı, 
Söğüd ağlıya ağlıya derdini öbür a- yan balıkların vücudlerinden ziya neş 1 

ğaçlara anlatmış: retmeleri sayesinde oluyor. ~ 
- Neye uğradığımı bilmiyorum. Bütün 

yapraklarım birden döküldüler. Dallarım 
çıplak kaldı. Bu ne haldir. Rüzgar ben
den ne istiyor ki .. 

Kavak ağacı, uzun boyile yere yatar
ken öbür ağaçları görmüş: 

- Ben de söylemekten utanıyordum. 
Meğer benim başıma gelen felaket sizin 
de başınıza geldi ha? Şimdi biz, koca kış
ta yapraksız ne yaparız ki! 
Demiş. Fakat ellerinden ne gelir ki.. 

rüzgar hızını gitgide daha artırmış ve o:r
manda ne kadar ağaç varsa hepsinin 
yaprakları dökülmüş. Dalları kupkuru 
kalmış. 

Yalnız çam ağacının yaprakları dökül
memiş. Küçük kuş ta o sene bahar gelin
ciye kadar çam ağacının yaprakları ara -
sında barınmış. 

İşte o zamandanberi her sene bütün 
ağaçların yaprakları döküldüğü halde 
yalnız çam ağacı yapraklarını ve güzel
liğini muhafaza ediyormuş. * * .............................................................. 

Şarkı söyliye11 balık 
Balık için hay . 

vanlarm dilsizi 
derler. Hiç bir ba
lı~ın sesi yoktur. 
Fakat yukarıda 

resmini gördüğü

nüz garib balık şarkı söylüyorınuı:ı. Daha 
doğrusu ahenkli bir ses çıkarıyormuş. 

* Sünger 
Delikli bir kap· 

ta su durmaz. U • 
fak bir delik, ya
hud. çatlak olsa 
derhal su aktığı ~· 

halde yalnız bir 
şeyde durur. Bu da süngerdir. Sünger d~ 
lik deşiktir. Buna rağmen sücgPr içtiğ~ 
suyun bir damlasını bile (sıkılmazsa) a-.1 
kıtmaz. t.: .............................................................. 
[Yeni Bilmecemiz ] 

Yıldızın Hediye$i -
Bu küçük köylü kızının üç tane ka%1 

vardı. Köylü kızı kazlarını gezdir.il'ke:ıı 

içlerinden birini kaybetti. Etrafa bakı~ 

Yıldu - Bugiln teyzemin do • Ayten- Kar§tdan gelen Yıldız. Metin - Kilçük bayanla konuş
ğum günü .. ona giiıe? bif' &ak;n. Yıldız - Ayten g~liyo,., onı. ne mıya başladılar, şu saksıda aca-
çiçek götüreceğim, kadar da çok özlem4tim. ba güzel çiçek var mı?. 

.............................................................. 
Geçen bilmecemizden 

kazananlar 
Geçen bllmecemizde kazananıann lslm.lerl 

pazartesi günü çıkacak sayunızdadır. Btıme
cede birinci ikramiyeyi kazanacak okuyucu
muzun taşrada :i3e postayla bir fotograıını 
göndermesi, eğer İ.stanbulda ıse hediyesini 
almak için matbaamıza gelirken fotografını 
da getirmesini rica ederiz. 

Metin - Varm.ı, ya, hele §Un
ları ben keseyim.. Odamdaki 
vazoya koyarım. Fcı.rlcında bile 
oımıyacaklar. 

· ~ 

Metin - Vakit varken ıc.1csı~ 

nın üzerindeki kağıdı, gene on
lara belli etmeden güzelce ka
pıyalım •• 

1 
dı, göremedi. Şimdi aramıya çıktı. Ar;. ~ 

yor, fakat bulamıyor .. Siz bulursanız oliı 

duğu yere işaret koyun, resmi kesip biz~ 
gönderin, bir kişi Son Postaya bir aylı. 
abone yazılacaktır. Bir kişiye kıymetli 

muharrir Nureddin Artan'ın türkçeye çe. 
virdiği Çengel kitabı. • 

Diğer yüz kişiye de çok gi\zel VP çoX 
l 

kıymetli hediyeler verilecektir. Bilmec~ 
' ye cevab verme müddeti on beş gündü!'. 

Bilmec cevabını bize gönderdiğiniz zar ~ 

fın üzerine Bilmece kelimesini ve bilme

cenin gazetede çıktığı tarihi yazmtıyı u -ı 

nutmayınız. 
• .......................................................... et 

Bazı okuyuculanmızın getirdikleri totog
rafiar çok silik ve küçüktür. Biz bu fotog
ranarı gazeteye koymak için istiyoruz. Slllk 
ve fena çıkmış bir fotografınızın gazetede 
;ılonası sızın de pek hoşunuza gitmez değll 
mı? Öyleyse bize vereceğin12 fotograf iyi bir 
foM>grat olsun. 

Yıldız- Teyzem gii.zel çiçekleri Yıldız - Biraz daha hızlı yürü· 
görünce kim bi!ir n~ kadar se- 31eyim, çiçekıer .sıcaktan ıolma-

Yıldız - Nihayet getebHdim. Yıldız - Teyzaciğimı san.:ı bir Teyze - Bu ne bu, sen doğdu • 
Kapı da bir türlil açılmıyor, i§te ıaksı çiçek getirdim, görünce ğum günde utanmadan benimle 

vinecektir. sınlar. açıldı. bayılacaksın. alay etmiye mi gB!dhı? 



M ahkiimlar a~ :.1 asında üç günı -_Eski TJrk detektifferi "Son Posta, ya 1 
~a ~ .~ maceralarım anlatıyorlar : z~ _.....,._ 

750 mabkômun başında yaln~z 4 Bir saman çöpü sayesinde 
jandarma ile bir gardiyan var! yakalanan hırsız 

AdH1e Vekili di1or ki ı ., Geçenlerde Edirnede tesis edilen ceza eYine lmrabclan 
iki mabkim 2öndermek icab etti. Kenclilerini serbest bırakbk, latanbula indiler. 

Gene kendi bqlarma trene binerek Eclirneye ıittiler " 

14 gaıındalıl •ııçlıı, bir gece içinde biJllJa 
otel hallıını sogmıııtıı 

PoU. ikinci pılMıefntg lllld bir kurdu bot mu, dolu mu, görelim? Ondan sonrc 
olan Bay Numı: di1§ünürüz. •• 

- 1ki ıüiı1iik bir polis memurunun da Sigarayı yaktım, çene çalmala bq18 • 
lçiDde rol aldıjı htdJae 'l'l'abıcmdaı oımu,. dun. Fakat karpmdakilerin hepsiniıi içi .. 
tur, diye IÖZe 'bqladı. Dl kurd kemiriyordu. Onlar da haklı idl

Bir gtln, Sabah otelbıde ratan raver ler amma, ben ifin neye varacağını çot. 
BüsameddiD Bey, telAf1a bana geldi. tan katirmittimı 

- Ne var, ne ~ldu, demete vakit kal - - Peki, ya hırsız, atı alan 'Osküdara 
mactau derdini dökmele bqladı: geçti, kabilinden çoktan sırra kadt!m ba,. 

-Birader, bapma gelenleri 10rma! 200 1D1f ise? 
liramı, aaatimi, tabancamı çaldılar! - Buna imkan )'Oktu. Çllnkii aradan za-

- Ne zaman? man geçmemifti. Fail, ya ıehrin içinde 
- Diin aeceı idi, yahud da d\rarmda. Hanlara gönder-
- l'4Yanız nerede idi? diJim polis, gittili gibi gelse bile, bir te. 
- Yatak odamda, yutıAmmı altmdal lefonla bütiln karakollara ıalimat vem 

Pabt ıabah1eyin, &6zler1mi acmca. Jıep- meseleyi hallede! dün. • 
~ aclannan IMaı. .,,....,. w ~ lhıbı yeriDde yeller eltfjml ~ Uzatmıyalım, vadaıı yarım saat geçti, 

·EnıelJd llln V*"PAJ'UuD örtumcla muamete&n a.lla ıuta rmfıman ahJOI', BilAmeddin Be,! telddD etJnele vakit geçmedi_ Pollalm, oltaya tutulan balıkla 
Adliye v~ imi llJlnlllr, l'nlVmdte ımavllffat clu;ora. Qareeeblnb yedi blmadan, tçerkiye bir maup adam fP- ıöıiiıUııellıi mt.1'-, on cllrt, on bet Y&f" 
Hukuk l'aldlltell pmlm6rlerl, adliye er- ylb elli _,_ 6t jwlarma lammUftUr. dl. içlerinden bir tane.si: larında bir çocuk idi! Korkudan tir u. 
kbı &Tabtlar, ddttcırlar ve ıazeteciler Bir tek tıe prdtJan vardır, pmdiye kadar - Efendim, blz Yomralıyıs, dedi. titriyordu! 
18 ~ .aren tatlı bir IDl!hkdmyiet ~ da bir tek firar ftk'uı ~ - Güzel amma, bu a&den mak11dı • Polise sordum 
dller. llahkGm1,etln bir aati bile ajırdıı tir. Batta lldimecle telli edilen yeni ceza nız?.. - Naşıl ele geçlrdin bu mendeburu? 
ama, tmnh adamda 6ç 1ene evvel tesıı evine buradan iki mahkGm g&ıdermet - Hani buranın yabanClSlyız da... - Talimatınız veçbile, hanları dolat 
edilen urt ceza evini g&met, elde edilen lcab etti, kelMllerinl 1erbest bıraktık. İs- - Olabilir. Sonra? mala başlıyacattun. Fakat, daha birin -
neticeler ibeırinde tedkilrat yapmak ii- tanbula hıdiler, gece lstanbul tevldfha- - Şimdi cascavlak kaldık ta, sizin an- q;Mnin kapısından içeri girmeden bu tüy. 
sere, Adliye Vekflinm davetlisi olarak nesinde yattılar. Erteli sabah trene bine- hyacağmız! süzle karşıla§tun. Baktım, beni görünce 
(Kal•mıı) vapurile ldaya ayak ba11nlar rek gene kendi bqlarma Edirneya gitti- - Neden? apışıp kalıverdi. Ne bir admı ileri ata • 
o derece zevkli, iltffadeU, ayni alırlıkta ler. Gene geçenlerde F.cfirnecle ceza evi- - Tabancalarımız, saatlerimiz, parala- biliyordu, ne de geri! Siz aöylemi§tinlz 
da ibretli bir p ~ Jd, fçlerlrıde nlD hayvanlan kaçmıf. llahtt1mlara mil- rımız kayboldu! ya, böylesiııl al, ıeUr diye! Ben de tuttum 
karaya oturan (K•lNDlf) m bir milctlet saade ettik, gittiler. Yedi saat uzaktan _Nasıl? kulalmdan ifte ... 
daha kurtulmuna11D• temenni edenler, yakalıyarak ve kaçtılar zansetmiyelim _ Dün gece otele gelip yattık. Sabahle- Kaflanmı fÖYle bir çattım, olJana ten 
herhalde &eli dönmekte ...ıe edenlerden Adltıre veltlll tM1ak4tnlarla ~!IO" diye dörtnala sürerek avdet ettiler. Ken- yin bir de ne görelim? Hepsi cadd yi ters baktım! Zırlamala batlamamn mıT 
diba çokta. dilerl d!e pur hhı1 etmi§lerdir ki, bura- tutmU§! e -:- Aman alabeyc:ilim, kuzum atabey. 
t:mraımm slyUetçllll'I mabalrlralr bu- miyete iade etmek. Bunun için de kuv- daki rahat hiçbir tarafta yoktur, burada _Siz hangi otelde ? ciJim. .. Allah 8§kma dövme ... Vallahi say. 

gilnil bfa1armm tçfDdekl hatıra vitrini- vetli bir profesör bulduk: Çalıpnak.. çalıpnağa mukafbil bir gün yerine iki _Sabah otelinde' yazıyorsunuz liyeceğim, billlhi 16yliyecelim, diyor, eı-
nin hemen el yordamlle balmıw bir ye- Çah;an.ın en iyi mekteb old'uAuna gün sayılmakta ve yevmiye almaktadır- Adamcağızlarm bu sözlerine ben de yak cıyak bağırıyordu! 
rinde ~. ~ getirdik. lar. Bu paralar onların namlarına ban- §&§llll§tım, yaver Hüsameddin Bey de. Çıkıştım: 

(Kalamıı) K8priiden aabahleyin 8,20 Tedkikatımızla anlanuş bulunuyoruz kaya yatınlmaktadır. Hırsız kimse dün gece bütün oteli. bo _ - Bu yaşta hırsızlığa başlarsın ha! Ev-
de kalkacaktı. Ben nefes nefese iskeleye ki, profesyonel mücrim Türkiyede yok- A~dığım.ız neticelerden Belçika adliye- şaltmağa ıw:ar vermişti anlaşılan... vel~ çal~~~m yetmiy~rmuş gibi .. 
pldilim - .. ıtııif -~·ı'1Nii'an ... .&lan böyle Wr ımı....,.ı. ftritlr ... biJe WUad• etti. ~ •ticeMr ÜlferiDe y~ bir~ ,POJis ~ Sğü otılli- Sözümu bıt~e vakit kalmadı. oı-
Hasan JIMlm ............. Raaa. Rl- Çabpnak, bllh ... tabfatle mOcadele bJr derhal wm.. ~ Ve ı.Nda mn ~u tvttwrı. Zavallı otel l8blbf de • 
yazl Ahmedi vapura ..mr,n buldum. mahkGm için en temli bir mürebbi ola- ilç yeni ceza m daha t..ı. ettik. ıeu, i~e fd,\. ~ ~ __ 1... - Vallahf, 1ıftWlı ilk dda rapı~ 
AradJiı bel' pyt m•nmnn tıstilnde olsa caktır. Bir artadap Türldyedeld biltün Eclnıedle pancar yeti§ttrlyonız Zon- hırsızlık vak'aları ~ büuhı~ 1ıilr alabeY. diye rayıarara yeniden 
bile en IS iki mtte bu1aıı Nizameddin hapishaneleri dolaftırdık. Avrupaya gön- guldak madenlerinde ~ ücret- terllerinin kaçacaJmı dilfilni1yor bana· baf)adı! 
Nazif nedenle bu leler kı)'lyı, köteYi a- derdik. Belçjkada bir hapishanede altı le amele olarak çalıpyorlar. İspartada - Aman bey, ne oluna alzden oİur, _: Demet ki yum~afı.n eski marifetleri 
hfbrdılı baJde koca (KaJamıı) ı bula- gün de mahJtOmtyet haJ&tl geçirdl. Bil- halıcılığı canlandırıyoruz. lmrah 10lan Dl kurtarın bu feliketten. diye yalvan • yoktu. O ~ polisim gıbi toydu, iki ace-
maymca f.ena halde linlrlenmtftl. tün bu ted1dlderlmblD 10Dunda İmralı yeti§tiriyor. Bahkçıhktan azami randıtt yon:ru. mi birbirlerini bulmU§lardı! Bu suretle 

Dayanamw oı.. memuruna: adamnda ilk zirai hapilhaneyi kurma.la man alacafmiız kanaatindeyiz. Bu yıl Oteli gezdim, hiç bir iz yoktu. gönül ellendirmek tatlı idi ama, gelin de 
_Kuzum, fmnhJa p1eıet vapur ne- karar verdik. Otuz kip ile işe başladık. 100 fıçı salamura yaptılar. Mabadımız Bahçeye çlbin1. Orada'" da fll,pheyı da- otelciye, yaver H'1samecWtn Beye, Yom-

rededirT Bunlar evvell çadırlara yerle§tiler. İlk mücrimi içtimai hayatma uygun bir ça- vet edcek bir 191 buiamadık. J'abt a- ralılara llf anlatm! Mena ve~!fliele. 
Diye ....._ KuWrm tbıerlndi bulun- itleri kendilerine bir bina yapmak oldu. lıprıaya tepik etmek ve ona hemcinsini ra, parmaklıkların muayensine gelince rlni bir an evvel gidermek JAzımdı. Yu • 

d1ılu 1skeJede daima JlaJdarpap Kadı- Derken bu 30, yb oldu. Kendilerine ve mümkün oldulu kadar çok sevdirmektir. lfln renef deli§tl. .. Otele gizlice, - murcata tekrar aordum: 
köy fsfm1erlDe .......... ~ bu hayvanlarına yetecek kadar isttbsal yap- Adliye VeJriıtmtz beyanatmı bitlrmlt- ,m gfren hırsız bahçedeki parmaJdıkJarm - Saatler kimde? 
10ruyu ydrgamit ol.cet Jd, bquıclan tılar. Adedi arttırdık. iki yüze çıktılar. ti. Gülerek gazetecilere: üstünden atlalDl§. Boyalarda uman ve - Bende! 
attı· İki yüz, dört yi1zil bulunca denize uzan- - Bana artık bir kahve ısmarhyabillr- hayvan pislikleri bhnıf. - Paralar? 

...:. Vapurcuya 10nm!.. dık. Baht tutmak için allt ve edevat te- 1iniz, dedi. Zira bunu hak ettim. Demek tc1 oteli altüst eden bu gece bh- - Onlar dal 
Bu cenb (Deli DerJah) miiellffni darit ettik. HeU hazırda adanın · nüfusu Vekil kahvesini yudumlarken lmraıı- ramanı, o civarda bulunan hanlardaıı gel- - Ya tabancalar! 

biiabdtin hırçmlqbrdı: '150 Jdtldif. Bqiln 400 lripnln ektilfnl ya yaklapnaırta o1dujUmuzu haber ~er- mifti. Çihıkii, hayvan llhibleri ve atla - Bepa bende, hepdf 
_ Vapurw da tim yahu Ben böyle va- yedi yüz elli klfl toplıyamamalt vaziye- diler. llep beraber güverteye çıktık. gelip giden yolcular, altlarında ahırlan ~ - Nereye pt)acfm bunları! 

purcu denilen bir vatwı.f tanımıyorum! tiııde kahnıftu'. lılahsu1 ÇOk ~ketli ol- Diimdilz bir cleDiz. Va_fnU'UJJlUZ bir lan bu hanlarda bhrlardı. Bizim ktllha- - Deilrmendıereyeı 
Memur bu aefer e10e çımacıyı ipret muş, iyi randıman elde ec:lilıniftir. Gele- ııergel kadar lll'&kı suları makaslıyor. nlnin kunduralarıiıa yapapn 11manlU' a. Delfrmendere, tehre yanın aaatlitt Dfr 

etmifti. A,m mal (vapareu) (!) ya da cek seneden itibaren IOğan ve buiday lf.l Ba\la .. Dl lraiüt 4ırl" ........... _... ~ plelflrlerl de,..P"""kWr'n• • mesafede olan bir k&ydil. Yumurcaim, o
tıevclh edUdf. o da f'I tavlllyede bulundu: bi mahsulitını ada dıprı ihraç edecektir. tasmdayız. Hafif bir ri1zgİr olsUn ytbiı. ftfllmf. rada bir eilrOm ortalı bulundutunu peli 

_ Acentaya I01'UD! Hüseyin Cahid Yllçm. Vekile adaya müzil okfamıyor. Bu kadarcık ipucu, faili lınlm•mıza Jrl.. zanne~ekle beraber, pne atzını ~ 
Nihayet (K•lM!Uf) ~ Dpıihıün Kadı- mahldlmlarm hangi prtlarla getirildili- Uzaktan ada gk(WO. YUlll mda, ya- fi kt1. Daha mealelin acemlm olan ya - matftni &lft: 

tay lltelmnde nhtım Oe Uble uamna ni sordu. Vekil bunu fÖYle izah etti: naı karaya uranmıı bir thnum andın- nım4alrJ P>lile dedim ki: - Dellrm.eııderede kimin var? 
aklaam'f ywbJadık - Bunun için iki alır pıt koyduk. Bi- yor. '07.erinc:le yır.,. çamlılrlar aeçiyor. - Ollum, fU h_aniarı dolaf. Seni ga • - Kimsem yok! 

A rinciSi; :mahktlmım mütebaki makdmi- Fakat umumir-t itibarile ada çıplak. rilnee kaçmak istiyen, aaklanmaia kal - - ÇaldıkJannı IObjm orta yerine bı 
reisi, dH: ::'· :::: =:ıe:::: yeti 4 yıldan az olmıyacak, ikincisi, yap Otttitçe y~ 'Orerlnde (Ceaa kan, ~a_!ıud mütereddid bir tavır alan ld- rakmadm ya?! ŞJJle, kime nrdin? • 
aörlerl, ~İmnumt BiJmıet Onat di- otuzu 8§IDlf lRılunmıyacak. Bundan ~vl. 1.) yazılı m8hktlmlu tarafından ida· mi go~ Yakala, buraya pUr. BaJ'H - Ianıseye veımedini! 
ter adli Mm tecl ka~ güttiilftmüz pye açıkça anla11lıyor. re edilen bir motir 'bUi karpJadı. On- bakalım, goreyim leni! _ 'Y'a De yapımf 

,. er: w C- ar ar Mahkfmı üzeriDcle iflemek fırsatmı bul- 1ann Jdavualuji)e betoia !skeleye YID8f- Genç polil heyecan içinde kop kop - Kiıia ,at(\J'dtlm, tqiaruı altına .. 
vapura çoktm aeJmif1el'4ll. mat ve cemiyete bzanchrılmut faydalı tık. Bütün merta baJl'aklarla dona~ Jitti. İçimden hem oteJdDtu, lıem Yom- ctmır 

Saat 1.45. ıso kltillk clavetll kafilesi olacak. vasati &mil biraz uzunca mah- ~ ıeçecellmb yol tblerine bir de zarif ralılar ile. yaver Hilaameddin Beyin te- Yaum+tn .. , kaybolan w 
lnıralı yolunda. 1Whr bltmaz bir gar- kOmlar üzerindle tecriibelerimizf yapnıalı:. tat yapılmıftı. Sabık hAli .ela fimdi me- lA§1arına ve- hem de tox "1iliD duJdulu 1aruun 1ınJıımmvma ~lardı e:--
IOJlUD kuealma ~JettlrDmif ambalajlı Bunlar e!mizde bir nevi mualltm mah- deni bir çehre anıMiyor. Bfrd~ ba- heyecana lllltlyordum. bit .. J'atat, bunı.ra bir ayak evvel b : 
nnd~~-~tı= !'J!::dı. ktiıiı olacaklardı. Şimdi bu kayıdları ya- kınca kendinizi petill Beybelfadenıu 6- Y~ıere: vupmk ~de abınızlanıyorlardı on. 

Bir .. ....._... llD en: vq yavq hafifletiyoruz. Mesell, yq kay- nilude zaımeclebillnin Bütün ilble,.e - ilz rahat ollun JUa ""tm, he Jara: • 
- Gill IU)'U aerpUmeden teker verfllıt dı kırka &iN gltmetteclir. Mütebaki (DetHllM 10 ACii a11fadl&) le fU bizim polis ,..S 6llbı Jwb]IJD, 1:11 (l>eNtM 111 "°" lal/lada) 

mi! diye bir espri yaptı. Davet sahfblerl mahk1l.miyeti dört yıldan ilçe indirdik. 
hiç bu arl mevlOdün 111Ultınü, Adamm Hedefimiz, fltih111hıi hedef tuttutumuz 
bilmezler mt? .. Çay arbsmdan hazırmı1- ye&Azıe Ur adamı ailesine ve cemiyete 

Orta nloııcla gueteeiler Adliye Veki- kazanctırmak, bAr olmaktan kurtarmat-
Unin etraf,mı sardılar. tır. Derslerle, milU hlklyelerle, temsiller-

NezabtDe aclU h•nkati yekdiğerile le ruht ve mllll taraflarını da perçinle
yarış eden aym Vekil ada, meydana meye ujraşıyoruz. Onlara vermek iste
ıetirilen ifler ve bunların gayesi hakkın- diğimiz en genif fikir tollektivitedtr. 
da etraflı malGmat verdi. Kendisine so- cToprak sizindir• diyoruz. Ne kadar ıs
rulan bütün IQ•Uert cevabsız bırakmadı. tihsal ederseniz o kadar bzanırsmız. A-

Vekilin be;ranatmı fble hülisa ede- dayı ne kadar imar ederseniz o derece 
biliriz: rahat eder, shJclen sonrakilere de mi-

- Böyle moc1ıern bir ceza evi tesisini kemmel bir eser bırakır, onlan da slztn 
6tedenberi cfüfÜJıGyarcfak. Hedefimiz fU gibi olmaja ~ edeniniz, diyoruz. 
... BU.e &elen tdamhrı 1ııize ıeld.llde- nnsturumuz; clemir, siWı. jandarma cle
l'.lndm dalla tıt. dalla a -. oJaü • llJdir. Sn&I. mıwblaet, llJllCflr. Bftnl 



10 Sayfa BON POSTA 

· Mari Valevska 
Na olgonun aşk romanı 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Napoly Mari Valevskanm yanma gitmiye can atıyordu 
Şu ilerdekıi pencere köşesinde, kız 

kardeşi Polinle beraber duran Mari 
Vale\ska 'nın yanına varmağa can atı
yor ... 
Artık temkinli davranacak takati 

yok .. Aöımlarını sıkla~tınyor ve acele 
bir selfımla Fuşe'ye Fontan'a, Karolin'e 
madam Mare'ye ve b"r on kadar kişiye 
birden mukabele ettikten sonra herke
s·n b 1li etmem ve çalışarak, gözler ini 
dikmiş bakmak .a oldukları yere. doğ
ru bü ün gönlü, varlığı ile çekilerek 
gidiyor. 

En büyük bir ilf fat eseri olarak kız 
kardeşinin yanaf,ını <>kşıyarak neş'eli 

b ir sesle: 
- Ey, ne var, ne yok bakalım, süs 

kraliçesi? diyor ve kadınlara karşı ne
zake' li tavırlar almağa pek alışık de • 
ğilken kontesin önünde eğiliyor, güzel 
elini öpüyor ve bu eli bir an için, avu
cunda, sıkı sıkı tutuyor. 

Onu yerine oturt tuktan sonra, ken
disi de, görümcelik zıddiyeti ile, Joze
fini üzecek her fırsattan istifadeyi bi
len Karolin'in b ir saniye evvel Mari 
Valevskanın yanı başında boş bırakr 
tığı koltuğa oturuyor. 

Genç kadının kulağına eğilerek: 
- Çok şükür, nihayet seni bulabil

dim Mari, tatlı bir tanem, diyor. 
Kadın, memnun fakat ürkek bir gü

lümseyişle, sanki şarkı söyler gibi a
henkli bir sesle, bazı kelimelerin talaf
fuzunda, bir İtalyan türküsünün içli
liğini duyururcasına: 

- Yetişir haşmetmeap! diyor. Herkes 
bize bakıyor, imparatoriçe de ... 

O kayıdsız: 

- Ne yapayım? Baksın ... All..'?ır! di
ye cevab veriyor. 

Ne diye, kendini. J ozefin için üzecek? 
Çok defalar, geçici sevdalarını, ona 
kendi ağzile anlatmadı mı? 

Vaktile yaptığı hoppalıklar ve oynak
lıklara mukabil, şimdi o da kocasının 
sadakatsiz1iğ~ne lüç ses çıkarmadan, 

sitem etmeden, göz yummağa mecbur 
değil mi? 
Geçmiş günlerin hatasını affetti ama, 

öyle saatler oluyor k i, her şeye rağmen, 
aklına bu kadının yüzünden çektikle
r i geldiği vakit, hıncını nasıl çıkaraca

ğın. bi !emiyor. 
- Sana karşı n.:ıs1l davrandı? Bir ne

zaketsizlik mi yaptı yoksa? diye so
ruyor. 

Ma ri, kıpkırmızı kesildi, sesini çı -
karmadı. 

Kardeşinin bir işareti üzerine, yan -
larında kalmış olan prenses Borgez ise, 
bir kaç kelime ile .T ozefin in, Mariyi na-
sıl karşılamış olduğunu anlattı. 

Napolyon s inir lendi, fırtına yakın, 

işte burun del ikleri açılıp kapanıyor. 

Çelik mavisi gözleri birden koyulaştı. 
Ma ri, imparatorun koluna değdi ve 

t itriyerek ona yalvardı: 
- Haşmetmeap, yalvarırım size, şu

radaki mevkiimi düşünün, bir patlak 
Yerip beni büsbütün güç bir vaziyete 
düşürmeyin. Doğrusunu ararsanız im
parator içenin hakkı var. K im bilir onun 
gözünde ne kadar suçluyum. İstediniz 
diye geldim ama, b iliyorsunuz, burası 
benim yerim değil! 
Kadının elini tuttu, kendi avucuna 

aldı. Napolyonun elleri Bourbons sü
lalesinden gelme kralların hiç birinde 
gör ülmedik derecede asil biçimli, beyaz 
ve küçüktü. 

- Peki çocuğum, sen merak etme. Ne 
lazımsa ben yaparım. Şimdilik berabe
riz ya .. . Bunun zevki yeter bize ... dedi. 

cHaşmetmeab, yal vannm size ... > 

Bak Mari, birinci konsüllük zamanı- lecek içinde de yeryüzünün en kuvvet
mın takımından bunlar ... dedi ve dal- li, clAhl askerlerinden biri diye anıla-
gın, gamlı bir sesle: cak olan büyük insanın eşi, his ortağı, 

- O zamanlar, daha gençtim.. diye hülasa tek bir kelime içinde cimparato-
ilave etti. riçesi> olmak! 

Mari, usulca: Halbuki Napolyonun ruhunda böyle 
- Olabilir ... Ama benim gözümde sürekli bir sevgi kasırgası kopması ve 

siz daima ve her zaman genç kalacak- kim bilir, beliti de bu aşkın ileride bir 
sınız, dedi. mahsul verebilmesi ihtimali, o zamana 

1 769 da doğduğuna göre daha kırk kadar büyük cihangirin dımağına ya
yaşında bile değil ama, omuzlarında lan, kurnazlık ve oyunla hakim olma
öyle harikulade, göz kamaştırıcı bir ik- sını bil.mİi kısır ve yaşlanmış kadının 
bal yükü taşıyor ki, adeta herkese da- son zalim hükme uğraması demek ol-
ha yaşlı görünüyor. mıyacak mı? 

Halbuki henüz, fazla şişmanlamış Hortans bunu düşünüyor ve annesi-
bir halde de değil Saçlan, alnının iki ni gülümsetmek için yaptığı bütün 
yanlarından, o efsanevi perçeminin al- gayretlere rağmen Jozefin de bunu dü
tmdan biraz açıl.mağa başlam~. Ama şünüyor. Sarayın içini dolduran bunca 
rengi iyi, yüzünde hiç kırışık yok, göz- insan da hep bunu düşünüyor. 
leri derin ve berrak, dişleri harikulade 
muntazam. 

Hiçbir generali, onun kadar cevval 
ve çevik değil. Kudretli dımağı, impa
ratorluğunun muazzam idaresini, tut
tuğu simasının dolaşık değişikliklerini, 
harblerinin planlarını, hiç yorulmak 
bilmeden başarıyor. 

20 sene gibi kısa bir zaman içinde, 
tarihin en umulmadık hadiselerini gör
müş olan bütün bir dünyanın şaşkın
lık ve hayranlığı hep onda toplanıyor. 

Marinin yanında, Napolyon, hayat 
ve şöhret kavgasına atıldığı ilk günler
deki kayıdsızlık: ve neş'esini bulmuş gi
bi. Gülüyor, konuşuyor, kendini beğen
dirmek istiyor ve beğenildiğini hisset
mekle büsbütün göz kamaştırıyor. 

Düro'ya işaret ediyor ve Lehistanda 
geçen ilk aşk günlerinin sır ortağı olan 
bu sadık müşür, gelip Polin'in oturduğu 
koltuğun yanında ayakta duruyor. · 

(Arkası vıır) 

Bunu ve kendi kıyın.etini, kudretini o ••••••••••••••••••••••·•·•••·••••••·••••·••••••··••••••••·•••• 

da biliyor; fakat Marinin yanında bü- Eski Türk detektifleri 
tün bu çapraşık şeyleri unutuyor, sa-
dece bir erkek, seven ve bütün mana- (B111tarafı 9 'f1.CU .ıayfad.4 J 

sile de sevilen bir erkek oluyor. Biz oraya gidelim de eşyalarınızı 
Öte yanda da, etrafını alan kadınla- alıp getirelim, dedim. 

nn ortasında oturmuş, ara sıra sabır- Hepsi birden: 
sızhkla dudaklarını ısıran Jozefin Na- - Müsaade ederseniz, biz de beraber 
polyona bakmaktan kendini alamıyor. geliriz, cevabını verdiler. 

Mari ile konuştuklannı duymak için - Buyurun öyle ise! 
çıldmyor. Fakat bu kalabalığın içinde, Hep beraber kamyon bozması bir oto-
o kadar mesafeden, mümkün mü bu? büse atladık. Şoförle birlikte tam bir dü
Sadece görüyor. Ve gördüğü de onu te- zine olduğumuz için; daha ufak bir nakil 
selli etmeğe yetiyor. vasıtasile gitmemize imkan yoktu. 

Kendi tabirile cmevkii> eski Vikon- Neyse, vardık oraya. Yüksek bir tepe-
tes dö Boarne'nin asıl ehemmiyet ver- nin sırtında taşlık, molozluk bir yer ... 
diği şey de, zaten bu. Napolyona karşı Küçük hırsız, geceleyin buraya geldiği 
beslediği histe korku, saygı, ve bir ne- için yolun kenarına işaret koymuş. Onu 
vi de minnet duygulan garib bir şekil- buldu. Bir kaç adını ileri gitti, sağa dön
de karışmış bulunuyor. dü, gene yürüdü. Nihayet bir çalılığın di-

Martinik adasının bu kartlaşmış gü- bindeki taşlan çı'karnıağa başladı. Bun -
zelinde, çoktandır etten sinirden gelme Iarm altından da ilk evvel Hüsameddin 
ihtiras hisleri sanmüş bir halde. Koca- Beyin 200 lirası çıktı. Arkadan saatler ... 
sına karşı gösterdiği cilve ve şuhluklar, Daha arkad'an tabancalar ... 
fazla oynanmış bir piyes gibi kulakta, Tekrar otobüse atladık, Trabzona gel-
yavan, boş ve kof akisler yapıyor. dik. Zabıt tutturdum. Mallan sahiblebine 

Yalnız ona hakim olan kudretli bir teslim ettim, tabü küçük hırsızı da sulh 

Mizah: Mankenler konuşusra . 
1Baı tar~'/ inci ıayfada) 

- Siz onu affetmişsiniz, ben de sizin 
gibi giyinirim amma, vücudüm hepinitln 
vücudünden pürüzsüz olduğu için kom -
binezon giyip ortaya çıkabiliyorum. 

Mantolu hiddetleniyor: 
- Şuna da bakın neler söylüyor. 
Kombinezonlu altta kalır mı, bağırıyor: 
- Sus sende, seni çıpJaicken· gönne -

dim değil mi? Sırtının ortasında koca -
man bir çatlak var. Hele O!IlUZ başların, 

parça parça dökülmüş. 
Roplu manken mantoluya bakıyor: -
- Sus hemşire, böyle terbiyesizlerle 

konuşulmaz ki. 

- Sen de mantoludan aşağı kalmazsın, 
ne diye hep kollu roplar giydiğini hiliyo-

nım. Sol kolun kopmuştu da sonradan 
yapıştırmışlardı. Yapıştırılan yer kap • 
kara; gören olsa iğrenecek .. 

Tuvaletli manken mağrur bir ~da ile 
gülümsüyor. 

- Hepiniz kusurlarınızı meydana vu
racağınıza burada kardeş kardeş geçinse
niz olmaz mı? 

Bu tuvaletli manken de yaman şey, gi
yimli erkek mankeni gibi, nerede ise ben 
de ona 3.şık oluvereceğim. Haydi haydi, 
bir an evvel buradan uzaklaşalım. 
Mağazanın kapısından çıkıyoruz. Ku

lağınıza bir ses geldi mi? 
Benim geldi. Manken1er hakkımızda 

konuşuyorlar. Pek iyi anlıyamadım am
ma, zannedersem bizimle aJay ettiler_ 

ismet Hutun 

MahkOmlar adasmda üç gün 
(Baş tarafı 9 uncu. sayfada) 

bağlı olan tertemiz yolun iki tarafında 
parklar yapılmış, yol boyunca atölyeler, 
yatakhaneler, ambarlar, vesair binalar 
var. 

Mahkfunlar iki renkli elbiselerile yo
lun iki tarafına dizilmişlerdi. Iskelede 
Bursa valisi Şefik, Bursa müddeiumumi
si. adadaki memurlar bulunuyordu.. 
Mahk.Umların alkışları ve (yaşa) sesleri 
arasında vapurdan indik. 

Bay Saracoğlu: 
- Nasılsmız arkadaşlar! 

Diye sordu. Tunç yüzlü sabık mücrim 
vatandaşlar hep birden cevab verdiler: 

- Sağ ol! .. 
İlerliyoruz. Hepimizin gözlerinın içine 

bakıyorlar. Şehirden gelmiş insan görme
nin üzerlerinde hasıl ettiği fevkalade te
siri yüzlerinde okumak mümkün. Dikkat 
ettim. Baztları ağlıyorlardı. 

Evvel8. şehrimizdeki Halkevlerinde bi
le bulunmıyan gayet güzel müsamere sa
lonuna alındık Mahkfunlar parçalanırca
sına hizmetimize koşuyorlardı. Kahvele
rimizi içtik. Şimdi adayı dolaşmağa başlı
yacağız. Vekilin müsaadesi var. Onlarla 
istediğimizi konuşabiliriz. 

İntıbalarımı nakle devam ecfeceğim. 
N~ Saf" Coıkun 

YENi 
"Havalandırılmış ,, 

PUDRA 

' Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı
~ pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
.:ildde mevcudiyeti bile farkedil
.nez, şayanı hayret bir ten temin 
ede.r. Gündüz, rüzgk ve yağmu
run bozamıyacağı bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
'lonunda bile kat'iyen terden mii
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalan pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild!in tabii yağlı ifraza. 
tını masetmesine mini olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tecrübe ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N Ü M UN EL l K · 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma.
:yan fena renkte bir pudra kulla
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzüniizü..o bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu su.retle en muvafık 
pud!rayı intihab etmi§ olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ed'e
ceğiz. 

Sırmalı, nefti bir örnek kıyafetleri
le, saray uşakları eller inde tepsiler, şer
bet da~ıtıyorlar. Napolyon bunlardan 
birini durdurdu ve genç kadının bir şey 

Mecmaacılıkta ıabeser bir tekAmll ~~ 
Modern TÜRKiYE Mecmuasının 

tek his var: Koca Avrupanın en başta hak.imine! •••• 
gelen kadını sayılmak. Gelm~ ve ge- Sabih Alaçam.. ı~ 

içmesin i diledi. 
Etrafın dikkatini çe memek için Ma

rj._ hemen bu tekli fi kabul etti. Napol
yon, Üzerlerine d ikilen hayret dolu ba
kışlara aldınş etmeden, kristal bardağı 
tepsidrm alıp, kendi elile kadına uzattı 
ve altın kaşığın sapındaki cB, marka
sını göste.rerck: 

28 ncl sayısı bugün çıktı. Gecen • GUndUzlU , 

·u·sK·u·DAR AMER.ıKAN KIZ L·ısEs·ı ~~~~~~~~~-· Hakikaten T'ORK1YE'DE çıkan mecmualıır arasında mümtaz bir mevlrf 
alan M. TORK.lYE Mecmuasının bu sayısını hasseten tavsiye edebilir. 

Mekteb Eylül'ün 20 NCI BALI günü açılacaktır. 
Kayıd için herg1ln mektebe müracaat edilebilir. F..sk.i tnlebeler yerlerlhi 

muhafaza edebilmeleri için erken moraacat etmelidirler. 
~--• Adre• ı Bal}larba91 • Telefon 60474 

Zafer Bayr•ınımızuıı Jı1 dönümü ve ı SELİM SIRRI TARCAN ve PEYAMİ SAFA'YA CEVAP) 
yazıları mecmuanın bqlı başına bir nteV%U11d11r. Pr. Pilca~ lle mülakat: Denizin 10,000 metre 
derialllderindo -1« var, Traınvaycılara bir bnı açmalı, Kabakçı MUSTAFA'n.D Kua>aııdanlıtı 
Mersin AJWt aotlan, Bleiklote ıuwl binmeli, Hriantoa eu meraldi eafhuıada, K.dao ,,~ 



N POS'IA 

Hatay Meclisi açıldı Devlet Reisliğinel Garib haberler 
Tayfur Sökmen ittifakla seçildi fBa$tarafı 1 tncl sayfada.J 

Suçlu Ziya, bundan bir müddet evvel 
bir gece Maçka mezarlığının içerisine 
girmiş Ve kimseye görünmeden mezarla
n süsliyen iki kıymetli defne ağacı ile, 
birçok çiçek çalımıştır. 

sebebiyet veren Fatma Müzeyyen ve 
lu Sefer yakalanarak tahkikata ha 
mıştır. '(B~ tanıfı J ittci sayfada) 

nünde Türk ve Fransız askeri kıt'aları, 
Türk ve Fransız hükUmet mümessilleri
ni ve askeri kumandanlarını selamla
lJllştır. 

B. Abdülgani Türkmen ittifakla ve al
kışlar arasında meclis reisliğine seçil
dikten sonra reis vekilleri ve divanı ri
yaset intihabatı ve resmi tahlif yapılmıı 
ve bunu müteakip B. Tayfur Sökmen it
tifakla ve alkışlar arasında devlet reis
liğine intihab edilmiştir. 

B. Tayfur Sökmen, yarın merasimi 
mahsusa ile Meclise gidecek, and içecek 
ve bir nutuk söyliyecektir. 

Devletin ismi: HATAY 
Antakya 2 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Hatay 
Millet Meclisi yeni devletin resmi adını 
cHATAY> olarak kabul etmiştir. 

Meclisin açılış nutku 
Antakya 2 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay meclisinin bugünkü açılış cel

sesine en yaşlı aza sıf atile riyaset eden 
Mehmed Adalı a§ağıdaki nutukla celseyi 
açmıştır: 

Sayın mebuslar, 
Yaş reisi olarak Hatayın ilk meclisinin 

ilk celsesini açmakla bahtiyarlığım son-
suzdur. 

Milletlerin mukadderatını kendilerinin 
idare etmeleri siyasi adaletin bulabildi
ği yegane gayedir. 

Cihan harbinin eski Osmanlı impara
torluğunu teşkil eden milletlere mu
vakkat ta olsa tahmil ettiği şartlı, kayıd
Jı idarelerin bugün tam bir istikW fek
Jine inkıUb edeceğine kanaatim vardır. 
Biz Hataylılara nasib olan bu aaadetl 
başkalannda da görmek en halis eme
limdir. 

Büyük Türk milleti ve Ulu Şefimiz A
tatürkün ilham ve inıdelerile kurtarılan 
istikWimizi tebfik ed'erken büyük Türk 
milletine ve Ulu Şefimize sonsuz balWı
ğımızı tekrar ebneği werefli ve millt bir 
vazife bilirim. 

Ruznamede meclisin reis intihabı var
dır. Reis intihab buyurunuz. 

Medls Bekinin nutka 
Antakya 2 (A.A.) - Anadolu ajansı· 

nm hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay :Millet Meclisi riyasetine seçil

mesi münasebetile B. Abdülgani Türk
man §U nutku söyleıniitir: 
Sayın Hatay mebusları, 

Halayın Devlet Reisi ve Vekilleri kiml1rdir? 
(Baştarafı 1 inci aa.yfada) Faik Türkmen Anta~anın Tiirk -

bk tahsillni baba.si.le otur- men alle.sine mensup olup henüz otuz 
mut olduğu Amlkln köylerinde hususi yaf].anndadır. İstanbul ilniveralt.esl 
ölretmenlerden yapm14tır. Bundan tıb fakillte81 dif tababeti "Ye edebiyat 
soma muht.ellf mekteblere giderek fakültesi felsefe şubelerinden mezun-
taballlne den.m etmiştir. Harbi umu- dur. İstanbul askeri llaelerinde ve di-
mlnin ll&nuıı mtlteatib babası ölünce ~er liselerde felsefe, edebiyat, tarih 
~11tllk:lerinin bqına dönmüştür. Bü - ve cotratya mualllmllk:lerinde bulun-
yik harbi mütealdb mücadele yılla - muştur. ım de İ.stanbul felaefe ce • 
rmda büyfik himıetler gören Tayfur miyeti kltlbl umıımlUilne ft &ene 
Sökmen 1921 Ankara ltlllfnamesinl ayni sene içinde İstanbul Halken net-
müteatib Sancağı terkederek Türki - riyat ıube.al lzalıtına aeçllm1ftlr. 
yeye hicret etmiş ve ifte o zamandan 1933 de neşrettıtt cAsterllttn P-'1-
bugüne kadar dalma Sancağın kur - koloJlsb adlı eserile dikkati celbede • 
tulma.sı için çalı§nuştır. Tayfur Sök - rek büyük ertlnı harbiye taratmdan 
men 1922 de Adanada •Antakya is _ ihtlaas tah8111 yapmak bere 19S4ı de 
kenderun 1.stlk:lll cemiyetl.11 nl tur _ Parls Sorbon ünlverslte.ıııe gönderll-
~uştur. Ve 1934 de •İstanbul Antakya mlştlr. İki .sene Parlste kalan Falk 
lskenderunlulu yardım birllğb reis - Türkmen Sorbondan da felsefe ytlk-
llğinde bulunmuştur. 1935 de Antalya eek tahsil diploması aldıktan batta 
saylavı seçilen Bay Tayfur, Hatay da- çok muvaffaldyeW bir doktora teııl de 
:vasında çok büyült hizmetler Ua et • hazırlamıştır. Türk dilln1n tarihi ye 
m.Iştir. Türk dil inkıllbı 1lzerlne yazılmIJ o-

Meclis Reisi Abdiilıanl TürkJDen: lan bu tez d500ı sayfadır. Atatürk 
Türkmen 55 yaşlarındadır. An • tarafından da görillmtlftilr. Faik Türk 

takyanın Türtmen ailesindendir. İlk men de Hatay davumda ~k 
tahsillni Antakya l'Ü§dlyeahıde yap - bu davanın ddeoloJı.stnb yapmlftu'. 
mIJ ve husu.si aurette tah8Wni 1kmal Davanın bidayetinde gazetelerde net-
etmlştir. Osmanlı idaresi zamanında rettıtı makaleler ailBlleslle Hatayı bl-
blrkaç devre Antakyadan meb'us çı - se tanıtmIJtır. Bwıdaa bqta birçok 

Hırsız kaçacağı sırada, bekçiler tara
fından yakalannuı ise de, ellerinden kur
tularak, tekrar kaçmağa muvaffak olmuş
tur. 

Nihayet yakalanan hırsız adliyeye ve
rilmiş, yapılan sorgusunda değişik ifa
delerle hüdiseyi tevile çalışmıştır. 

Suçu sabit görülen Ziyanın müddeiu
mumtlikçe asliye 2 nci ceza mahkemeSin
de, muhakemesine karar verilm.i§t.ir. 
Duruşmaya, bugünlerde bakılacaktır. 

Pencereden sokağa düşen 
bıçakla bir çocuk yaralandı 

Dün Kasımpaşada çok garib bir yara
lanma hadisesi olmuştur. 
Kasımpaşada Bedreddin mahallesinde 

oturan Fatma Müzeyyen, evin sokağa 
nazır penceresi önünde oturan oğlu Se
fere ekmek kesmesi için bıçağı atarken 
bıçak sokağa fırlamış ve o sırada oradan 
geçmekte olan 15 yaşında İsmailin aya
lın.a saplan.mıştır. Yaralı Beyoğlu hasta
nesiDcle tedavi altına alınmıf, hldiseye 

Bir fabrika havuzunun neşre 
kokudan dört amele bayıldı 

Dün saat 11 de Gazlıçeşmede çok 
rib bir bay,ılma hfldisesi olmustur. V 
nın tafsilatı şudur: • 

Gazlıçeşmede 15-17 numaralı k
fabrikasında çalışan Mustafa ile arka 
şı Hasan, kösele ıslatmağa mahsus ha 
zu boşal~a ka~larken havuz 
neşrettiği fena kokuya tahammül eder. 
yerek pis suların içine düşüp bayılın 
lardır. Bunların paydos düdüğü çalm· 
na rağmen gehnediklerini gören arkad 
lann<ran Mehıned ile Hasan, havuz 
bulunduğu mahalle giderek etrafı ar~ 
tırmağa başlamışlardır. Bir aralık H 
sanla Mus~taf:nın havuz'f.1 içinde y 
tıklarım gormuşler ve imaadlarma k 
muşlardır. Fakat işin garib tarafı ar 
d~larını kurtarmağa çalışırlarken b 
lar da intişar eden fena kokunun tes· 
düşüp bayılmışlardır. Nihayet fab~ 
idaresi vak'adan haberdar olmuş da 
amele baygın bir halde havuzdan' çık~ 
larak Ermeni hastanesine kaldırılm 
lardır. 

=~:: ;:r=e::::::m ç~ıc..::,:ı~: :f:~~:ı:.:ı d:~.b~:~; Elektrik fabrikası,ihtiya- Yeni bir Vahudı· 
menln küçük tardql olan Abdülgani, bundan birt&9 &J enel Defl'etUtı iti 

::ı~:~a~y:ta:ı1:encs:~~ :;.~y:d ..:·::b;~tarı~ Ha.: cı karşllayamıyacak mı? yurdu mu ? 
Hatay davasında Tayfur Sökmenle •85011 aayfalık eserile bu davaya· hb- (D.... 1. J tnct .,,._ .. _) 
mesai arkadaşlılt yapan Abdülgani met etmiştir. Faik Türtmen aon gtln- ~ cara,. • 111- (BC!§ tarafı 1 inci sayfada) 
Türkmen davanın bQfından aonuna lerde Hatay matbuatının bqında bu- lektrik istihsal vasıtalarına !.en~. i!a~e- c~lardır. Mahalli hükfunet Yahudil 
tadar Antakya Halk parUsln1n umu _ lunuyordu. ler yapmıyacak olur ve bugünkü ıstıh- rm elinde olacak fakat 
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sal ı-1.A-lari ka 1sta ' ıyası ı are 
mi bafkanlıtında bulunmuftu!'. Nafia Bakanı namsedJ Kemal .&ıpar ~ l~ l~ bu ~ nbul- ve Rumen valilerinden müteşekkil bi 
~~.&==-~~ mn!~~:ı r:J,ıı:;:::ıd&dır~~1:. da ıs.t~k ~dilece~ ~olunan e-- hey'et tarafından kontrol edilecektir. 
dadır. Tahsilini Berat tıbbl1eıdnde A'Yl'UPada lhtıaaa tahsilini de yaparak lektrigı temın edemıyecektir. Yahudiliğe karşı yapılan bu · 
bqlamlf, .ını. de fatanbul tıbbiye- mealetıncle teratki etmif blr fen a - Bu~un için el~.trik işleri idaresi Romanya ve Polonyaya garbi A~ 
a1n1 blUrmift;lr. Doktor Abdurrahman damıdır. Ba7 Kemal Hatay davasında extensıon yapmak uzere faaliyete baş· devletlerinden istikraz istemek 
Melet bundan sonra AntaQ&ya p - çallf&rat İskenderun Halkevl Baş - lamıştır. Fakat b~ faaliyet henüz etüd le takviye olunacaktır. Beyn:=. 

::~=~=~ =~':: :::u b::UU:V.,:V~k:Ucıer: s~.as~dadır ve eger çabuk neticelen - Yahudi maliyecilerinin vatandaşlan 
raJunan Kelek aon bir Od..., artında Od ay D.l'fmda s..., Kemal fakende - d.irılrnlıy~ekk olursalık bu sene şehrin ba- nın yol paralarını verecekleri umul 
Hatay vallsl oımuıtur. run Haltevl Relalll1nden çetllerek zı yer en aran da kalacaktır. maktadır. 

Adlb'e Bakam namzecll Cemil Sancak nafta müdilrlütnne getiril _ Bu rivayeti tahkik etmek ve hakikat ----~=---------
Ymtman: miftl. olup olmadığını tesbit eylemek üzere Vekiller Heyeti toplandı . Cemil Yurtman 40 yaşlarındadır. JılallJ Baka 

1922 de İstanbul hulı:ulı:unu ikmal e - e m n&ımedl Cemal Baki: dün bir muharririmiz bu hususta ko - (Btu?ta,.afı t inci sayfada) 
Baki 32 y&f}anndadır. 1927 de w lAh' -w 

derelı: Antakyaya gelmlf, bir milddet Mülkiye mektebini ikmal ederelı: ban- nuşmaga sa a ıyettar makama müra - Inı§tır. Celal Bayar bir hafta sonra 
burada avukatlık yaptıktan sonra kacılık etmiş ve ~e mesleğinde caat e~rek fikrini sormuştur. Aldığı rar lstapbula gidecektir. 

=·~ •:.::u=.: tntlfaf etmıftlr. Anadohınım muhte- cevabı aşağı~a ~ercediyoruz: Bapekil Jt.ıym Mirild kabal ~ 
.s.. lif vUAyetJertnde bu aabada ~k - Bayle bır nvayetfn ash esası yok- .a_......__ 2 ('.& ... t 
uulunm111o cm hAtımJllJne kadar derece derece Jlbelen Bay Cemalin tur. Gelecek seneki ı·stihJ41-:- artması ~·.. .n.n.) - Yeni talya bil 
yilbeldltten .,nra l.ltlfa ederek an- TürlQ7edeJd aA!ll elçısı b t 16,30 d B tatlık 1apm~ten Hatay da'Yall 11- aon 'YUlleal zıraaı Ban- ihtimali gözönünde tutularak şimdiden ugun saa a aşvekil 
ııerine Antatyaya &'Ydet tderet halk tası mütettltlltıdir. HatQ dayum • tedbirler alınmağa başlanmıştır. Bun _ 8i= ~dan kabul edilmiştir. 
partısfnde çalıtmala baflamıotır. Bay !:~~ ::J :~al:rın~: dan gaye yalnız gelecek senenin ihti - lisi ya . uyük elçisi Büyük Millet M 
Cemil Yurtman aon bir Ucl ay ar • mıttır. Son bir iti &J zarfında bun- yacını tatmin etmekür. Esasen bu kış eyle:!:!:e Hariciye Vekilini de ziyar 
tmda Antakya mDdcleiumumlal 1dL atfeden çekilerek Sancatm maliye şehrin karanlıkta kalmak tehlikesi .. · Milli coğrafyamı7.da fimdi Hatay diye 

anılan bu havali büyük Türk milletinin 
ve onun şerefli tarihinin ayrılık bilmiyen 
ve dünya bir araya gelse ayrılmıyacak 
olan kutsal bir yurdudur. 

Kiltür Babnı na....U Pallı: Tirkw: üdilril ~a:=:::::ı::ııı=:==-ıı:::ı::=ıı:=::::a:ıı:::::::a::ıım:=====-=-l1 
'--~..,........_~~~ıv~..-.ıı......_~~~.-.m~~--oım._..~°'wtur. mevzuubahs olsaydı, bizden evvel şir - rinde çalışılmıştır? 

Tür. :ı-::- daım· a .. r.ı ..... len talüne ba"la- B ket d. e yeni tedbirler almağı derpiş e- - Kara,..,;; ...... ~:1.te bı·r muhavvı·le me Auı• JuıwJIÇ g aylar, biz böyle böyle mes'ud şartlar derd 0 ..u.u.. UA 

rnıştır. Onun kavuştuğu ikbal ve saade- içerisinde tekevvün ve böyle yüksek ga- - ı.Şirket hükCımete devredildikt ::t ~~sı yapılmışt:1': Silihdar - Kur-

Bu diyar ve bu güzel ülkenin asil ve 
cesur halkı asırlar ve asırlarca milli ca
mianın tarihi ve siyasi mukadderatının 
asli ve esaslı bir rüknü olmuş ve öyle de 
kalmıştır. 

Cihan harbinin sonuna kadar istila fe
laketinden masun kalmış ana vatanın 
bir parçası da bu yerlerdi. 

Vatan ve milletin selamet ve istiklali
nin teminine taalluk eden bir zaruret 
buranın esas karakteri Türk ve müstakil 
olmak şartları ile idaresinde b!r değişjk
lik ve bir ayrılık icab ettirmişti. Bu kıs
mi ayrılık gönüllerdeki ideallerdeki bir
liği hiçbir an ayırmadı ve bağhlığı asla 
eksiltmedi. Bu memleket çocuklarının ü
midle, emniyetle dolu kalbi 19 sene hür
riyet ve istiklal için çarptı. 
Arkadaşlar bütün cihanın pek iyi bil

diği bir hakikati tekrar şükran ve min
netle tekrar etmek isterim ki Türk mil
leti de bizim hürriyet ve istiklalimizi ko
rumak ve kurtarmak için hiçbir fedakar
lıktan çekinmedi. 

Mes'ud netice 
Nihayet mallım mukarrerata ve anlaş

malara dayanan bu mes'ucl netice his.ıl 

oldu. 
Bu mes'ud neticenin en müessir amili, 

Ulu Şefin daha ilk günlerdenberi izhar 
Ye ifade buyurdukları irade ve kararlar
dır. 

Bu büyük milli Şefimize derin ve en
gin şükran ve bağlılığımızı cihan huzu
runda bu kürsüden bir kere dah.l arze
derim. 

Arkadaşlar, 

19 senenin çekilen hicran ve ıztırabla
rmı yadederek bu güzel günümüzün se
vincini kırmak istemem. Biz 19 senenin 
eziyetlerine göğüs gererken kurtuluş ü
mıd-ve inanını asla kaybetmeıni§tik. Coğ
rafya ve tarihimizin 

tin bizi de ihata ebnesi tabil Ve zaruri- yeleri kendine mesned eden hür ve müs- sonra tarifelerde tenzilAt yapıl ewn .. kUJi, Byazpaşa - Sılfilıdar, Karagüm 
dir. Bu zarureti görmemek veyahud bu takil yeni bir devletin vatandaşlan ve mevzuubahsolmuştu" acagı :;: 

1 
- ~~ıd havai hat ve kablol 

neticeyi mene kalkışmak manevi ve ta- seçilmiş ilk mebusları bulunuyoruz. Bu - Fiat tarifeleri~in tenzili şiındTk ~ ~ e.ke d ış ve işe de başlanılmıştır 
bii incizab ve tesanüd kuvvetlerinin, müstesna mazhariyet hayatta kazanabi- d.. .. ··1 kt a· ş· d' b k lı 1 t'~d rıaha a yapılacak ilaveler henüz 

·ıı tl ·· beti · · d ki h k 1 . . . _ .. .. _ . . uşunu meme e ır. ım ı şe e e er- u s asındadır 
mı e er arası munase erın e a ' eceğinız şereflenn en buyuğüdur. Sızı de fabrikada tesisat yapılmakta ~ bir - Ş hr' b . . . 
adalet ve karşılıklı müzaheret mefhumu- candan tebrik ederim. Millet Meclisinin taraftan da idare mübayaa taksitle .. r· iht~ ın ı.:-Zf! yerler~~ekı şubele .. 
nu, siyasi ad'aleti tahakkuk ettiren kuv- ilk w·w· be 1 u•w· . . . d d rını ın ıyaca JUt ı gelmedigı ve c:ebrin 

re ıgıne n seç gınız ıçm uy u- ödemektedir Bu şerait dahilinde d h a·· b · " 
vet müvazene1erini, biihassa tarihin sey- ğum t h . r . · a a ıger azı semtlerınde de şubeler açı 
rı·ne haAkim olan realiteleri unutmak de- mt eserre. eyecanmı gız ıyemıy<r birkaç zaman tarifelerin ucuzlamasına lacağı söyleniyor dogwru d ? -

rum. timadınıza ve muhabbetinize çok . kA ktur ıM ' mu ur. 
mektir. teşekkürler ederim. ım a~!~trik .. l . . k tt d . y ~ evcud şubeler ihtiyaca kilidir. 

Tarih gaflet ve unutganlığı asla aUet- Ark d 1 ·f · · .. d fin' . - e ış en şır e en evır a - enı şubelerin açılması mevzuubahs 
a aş ar, vazı ell17' e şere ızın lındığındanberi ne gibi mevzular ·· - d wild' 

memiştir. büyijklüğü ile mütenasib, ağır olduğuna uze eg ır. 
Arkadaşlar, bizim varlığımız ve haya- nazan dikkatinizi celbetmek isterim. 

tımız böyle realitelere istinad eder. Ne Hatay müstakil devletini kuracak ve ik altında masumane veya gafilane ha- içtimaı ile medeni milletler: camıasına 
mutlu bize ki hürriyet ve istiklal ideali- koruyacak kanunları siz yapacaksınız. rekeUerde bulunmuş olanların durum .. yeni bir uzuv olarak filen ve hukukan 
mizin tecellisi insani düşüncelerin hak Bu kanunların hak ve adalet prensipine lan artık maziye aid ve artık l'ıatırası bi- iltihak ettiğini bütün cihana buradan i
ve adalet mefhumlarının hWm olduğu dayanarak memleketimizin ve halkımı- le zihinlerden ve gönüllerden silin.meli- lan etmekle son derece bahtiyarım. 
sulh ve ihlas yollarından gelmiştir. zın saadet ve refahını temin edecek me- dir. Yeni devlet ve yeni rejim dürüst bir Atatürk'e ükran 

Türkiye Cumhuriyeti Türk - Fransız deni ve akli esaslan ftıtiva edeceğine e- siyasi umde taşıyan ve temiz ahlak sahi- Türkiye Büyük wJet Meclisine ve 
münasebetlerinin Hatay işinin iyi bir minim. bi, sadık ve vicdanlı, seciyeli, vatansever Türk milletine, Cumhuriyet hükUmetine 
yönde yürümesine bağlamıfbr. Fransa .fsttkı.tlimfzin temeli• tipinde bir vatandaş ister. Şahsi ve aile- lsti1rIAlimizi kurtaran, kuran ve .koruyan 
Cumhuriyeti de Türk dostluğunu .Hata- Bu memleketin varidatı ve vasıtaları- vl veya diğer içtimai ve liyast sebeblere Ulu Şef Atatürke milletimizin ve meclf. 
yın hürriyet ve lstiklfilinde bulmuştur. nı münhasıran halkımızın refahına has- milstenid kinler ve adavetler durmalı ve simizfn derin f(ikranlannı ve 3arsılmu 
Hatayın hürriyet ve istiklaline ve onun retmek, istiklAiimizin temelidir. durdurulmalıdır. bağlılıklarını sunmak hepimiz için --
bilfiil tahakkukuna dayanan bu mes'udı İç emniyetimizin tam korunmasını an- İyi vatandaşlık vasfı bundan sonraki refli bir ödevdir. r--

hldise ayni zamanda cihan sulhunun da cak, millt zabıtamız temin edebilir. Te- hareketlerimizin neticesine ve füll teza- Dost Fransız millet meclisine sayın 
müessir bir .amili oldu. Hürriyet ve istik- şekkül edecek milH hüktlmetimizden ilk hürlerine bağh olacaktır. Bu memleket hü.k~metine ve onun yüksek de~let şefi 
!Alimizin tahakku)N iki büyük millet a- beklediğimiz ,ey milli lrad membaları- ve halkı .bundan sonra ne phsl politika rewcwn!hur hazretler.ine dostane hissi
rasında anlaşmay.t ~calt ve cihan mızı münhasıran milli üıtiyaçlanmıza ihtiraslarının, ne de siyasi entrika ve do- yatımızı arzetmeği bir veci.be bilirim. 
sulbünü koruyacaktır. Bizim tam hürri- sarfedecek ve verimli bir büd'ce ve köy- lablarm tezvir sahası olmıyacaktır. Hem- Asırlarca bir devlet halinde birlikte 
yet ve istiklalimizin mebdei adalet ve lerimizi ve hemşerilerim1zl haydudlann prilerime ve herkese hakikati söyliye- yaşadığımız Irak, Suriye ve Lübnan mil
gayesi de halkımızın saadetidir. Bu ta- şerrinden koruyacak milU bJr zabıtadır. ybn ki, böyle tahrikita hem meydan ve- letlerine bu asırlık alika ve münasebe 
dar insant ve yüksek ideallere dayanan Millet namına hükmedecek, mahke- rilmiyece)c, hem de yapanlar asla hoı gö- lerin icab ettirdiği dostluk ve iyi kOlD§l 
siyasi varlıktan her millet ve huswdle meleıimizi kurmak bilgin, Adil ve reyin- rülmiyeceklerdir. Kanunlann kudreti hü- luk hislerimizi, saadet ve ikballeri hal 
komşularımız yalnız fayda göreceklerdir. de hür milli hlkimler aeçmet ve onlan k6meümizin icraatı, halkımwn gayz ve k.~a ~sl~iğimiz halisane temennU< 

Genif Wr hürriyet medent usuller ve kanmılarla techlz et- nefreti ve Partimizin mürakabesi nih:ı- rımızi bıldll'Dlek bizim için bir vazifedh 
Bizim dahili işlerimizde politikamızın mek teahhür kabul etmez bir ftZifecf;r. yet daha yüksekten ahnaoak tedbirler Arka~, bütün memleketimizin, i-

esası, din ve dili, ırkı ne olursa olsun bü- Bn &aemll "9Uife bu makOa harekit ve cereyanlan önliye- dealleıimızm ve mesaimizin tek hedefi 
tün Hataylıların geni§ bir hürriyet ve Arkadaşlar, her feYe tetaddilm eden cek ve kökünden imha edecektir. Bizde Hata! halkının refah ve saadetidir. Ken-
tam bir müsavat dairesinde saadet ve bize, millete ve hükQmete terettüb eden her yerde olduğu gibi phmı, kıymeti ve dilenni, ~b~ !edaklrlık pahasına b
refahlarının inkişafını ve bu husustaki en önemli vazife, istikWe, bu vatanrıA- itiban ve vatana bailılıb, kanunlara ita- z~~ıklan ıstıklallerini kutlular can ve 
bütün fırsat ve imk.inlan temin edecek yık olmak evsafmt haiz olmaktır. 19 se- ati, rejime sadakatile ölçülecektir. go.nulden hepimize saadetler v~ Hatay 

Mıllet M ı· · Cumhuriyet esaslarına dayanan halkçı ne süren fıtret devrinin ginfibadı pıunu Arkaıfaılar, hür ve müstakil Hatay . . ec ısme m~vaffakiyetler dilerim. 
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KIZ 1 
Tahsin Berlıaııd .dfl-IB 

Devlet hava yolları Umum Müdiirlüğünden: 
Şimdiye kadar Cumartesi günlen Ankaradan İstanbula saat 16 da yaptlnıakb 

olan hava seferleri 3/9/938 cumartesi gününden itibaren saat 8,30 da yapılacaktır. 

Bu vaziyete göre pazardan maada her gün saat 8 ,30 da An1karadan ve istan. 
huldan birer tayyare tahriki suretile An kara - İstanbul arasındaki hava seferle-5illl-lntlUIU .. llUllll'. .. :lllb.. 

Ona scnelerdenberi her gün vapurda 
rastladığım, ta çocukluğundanberi onu 
adım adım takib ettiğim için, bu genç 
kızı ben herkesten başka türlü, belki de 
bir ana, bir abla gözile görüyor ve baş
kaları için kusur sayılabilecek hususiyet
lerine göz yumuyordum. 

Onu ilk tanıdığım günlerde, karşımda 
veya yanımda oturan ve bir düziye ab
lasını, yahud <ladısmı peşinden koşma -
ğa mecbur eden bu afacan çocuk beni bir 
hayli sinirlendirmiş ve öfkelcndirmışti. 

Fakat sonradan bütün yolcular gibi ben 
de onu sevmiş, onun büyüsüne kapılmış
tım. 

Ablasile birlikte mektebe gitmek için 
Kadıköyden benimle birlikte vapura b;
nerler ve Üniversiteye giden ablası va
purda bile derslerini tamarn)amağa çalı
şırken sarışın Nilılfer (onu Nili diye çağı
rırlardı) civa gibi yerinde durmadan kfilı 
pencereye, kah kapıya koşar, hazan yük
sek sesle dersini tekrarlar, hazan çan -
tasından topunu çıkararak kanapelerin 
altında yuvarlar, onu bulacağım diye 
yolcuların bacakları arasında kedi gibi 
dolaşırdı. Bazan yanında kendisi gibi sa
rışın bir arkadaşı olur, o zaman bütün 
vapur halkı bu iki şirin yavrunun gevrek 
kahkahalarile neş'elenir, en ağır başlı 

kimseler bile gözlerinden gözlüklerini çı
karır, gazetelerini dizlerine bırakarak 

onları seyre dalarlardı. 

Ne şirin, ne yaramaz, ne içi içine sığ -
mıyan canlı çocuktu o ... Gün olmazdı ki 
yolculardan biri Niliyi yanma çağırıp o
na bir paket şeker, bir kutu çikolata al -
masın .. Gün olmazdı ki bu çapkın kız içi
mizden b!rine bir oyun oynamasın ... Yol
cuların paketlerini saklar, gazetelerini 
yok eder, unutulmuş sigaralarını söndü
rür, şapkalarının yerlerini değiştirir, vel
hasıl akla gelmedik binbir muziplik ya -
pardı. Fakat bütün bunları öyle sevimli, 
hatta terbiyeli ve kibar tavırlarla ya -
par, sonradan da bu muzipliğe pişman ol
muş gibi öyle mahçup bir tavır takınır -
dı ki ona kızmak şöyle dursun, yaptığı 

yaramazlık için insanın onu öpüp okş1yo.
cağı gelirdi. 

Böylece seneler geçti ve kimse onun 
yavaş yavaş büyüdüğünü farketmedi. 

- Vay canına! 
- Ya! Soranı, efendime deeyim, Ba-

Hatta on iki yaşına geldiği zaman bile es- · bundan öyle zevk ve gurur duyuyordu 
ki ahbabları hala beş yaşındaki afacan ki. .. 
gibi koşup zıplamasını istiyor, onu neş'e- Kendisine bakan gözleri görmeden, kı
lendirecek, onu bu zoraki ciddiyetten a- vırcık başını yüksekte tutarak nrkadaş -
yıracak şeyler yapıyorlardı. larına doğru ilerlediği zaman, on on beş 

On dört yaşına geldiği zaman tek ba - kişilik kadınlı erkekli grupun arasından 
şına gidip gelmeğe başlamıştı. Fakat ar- rüzgar geçmiş gibi hepsi birbirine giriyor, 
tık eski yaramaz kız değildi. Her hali, her her ağızdan bir ses duyuluyorou. 
tavr.ı ağırlaşmıştı. Eski afacanlıklarına ta- - Nili benim yanıma gel. 
hammül eden yolculardan uzakta, kama- - Nili bak sana ne diyeceğim. 
ranın bir köşesine büzülerek kitabını o- - Nili dünkü hikayenin sonunu bekli-
kuyor yazısını yazıyor, gfıya eskiden yoruz. 
yaptıklarını affettirmek istiyormuş gibi Fakat o dilediğini ve istediğini yapı -
bir kedi sessizliğile pencereye dayanıp yor, istediği yere oturarak istediği şeyle
denizi seyrdiyordu. Fakat onun bu halı, ri anlatıyor ve bu on, on beş kişilik genç 
benim gibi yedi sekiz senedenberi onu ta- mektebli grupu, zalim bir hükümdarın 
nıyan ve onunla konuşmaktan zevk du _ karşısında boyun eğen zavallı bir esir ka
yan yolcuları memnun etmekten pek u- filesi gibi onun her yaptığını hoş bulu -
zaktı. Onun susmasile, onun bir köşeye yor, her söylediğini büyük bir hazla din-

siınesile vapurun keyfi ve neş'esi kaç - liyordu. 

* mıştı sanki. 

Onun on dört yaşını çok ciddiyetle ka
bul ettiğini ve bunun geçici bir ağırlık 
olduğunu bildiğim için bazı sabahlar is
kele üzerinde ona rastladığım vakit: 

- Bugün ellinden kaçamazsın, benim 
yanıma gelip oturacaksın ... diyor, onu be
nimle beraber gelmeğe mecbur ediyor . 
dum. O zaman, eski günleri canlandıran 
bir neş'e ile yaramazlaşıyor, binbir mas
karalık yaparak bizi güldürüyordu. 

Niluferin bu arızi ciddiyeti ancak jki 
sene sürdü. On altı yaşında tam manasile 
güzel bir kız olduktan sonra yeniden, fa
kat başka türlü bir yaramaz olup ortaya 
çıkmıştı ve bu seferki yaramazlıkları teh
likE> Ii de olabilirdi. 

Niluler cidden güzel bir genç kız ol -
muştu. Sarışın bukleli başı, koyu gözleri, 
simsiyah kirpikleri, boyasız pembe yüzü 
ve incecik vücudile bütün gözleri çeki -
yordu. 

O, çantası koltuğunda kamaradan içe
riye girdiği dakika bütün başlar ona doğ
ru çevriliyor, bütün dudaklar tatlı tatlı 
gülümsüyordu. O aııda bir vapur halkı-
nın kalbleri bu güzel ve taze kız için çar
pıyordu. 

Çapkın kız, güzel olduğunu, şirin ol -
duğunu nasıl biliyor, bunu mühimsemi -
yormu§ gibi görünmek istediği halde 

Çapkın kız, bir kaç gün ortalıltta gö -
rünmedi. Arkadaşları ondan bahseder -
lerken manalı manalı gülerek: 

- Ni1inin bizi görecek gözü yok ... di
yorlardı. 

Bir sabah vapura binerken ona rastla
dım, yanıma çağırdım. Mazeret beyan et
ti, fakat arkadaşlarının yanında da gö -
rünmedi. O zaman merak ettim ve bir 
vesile ile vapuru dolaştım. Nili, esmer bir 
delikanlı ile, ta burunda bir kana.peye n
turmuş, tatlı. tatlı konuşuyordu. 

O günden sonra genç kızda görünür bir 
değişiklik farketmeğe başladım. Gözleri 
büyük bir saadetle ışıldıyor, yüzünün her 
çizgisi cmes'udum!» diye bağırıyor, vü -
cudü her gün biraz daha güzelleşiyor, ol
gulaşıyordu. Hele bir sabah gene vapu
run burnunda onu ark:-ısında mavi bir el
bise ile gordüğüm zarrıan nefis bir tablo 
seyrediyormuşum gibi ona bakmakla do
yamadım. 

Çapkın kız seviyordu. Bunu her hali is
bat ~diyor, her sözü, her bakışı bunu hay
kırıyordu. Onun saadetile bütün vapur 
halkı mes'ud oluyormuş gibi, ahbab1ar 
birbirimize bakıp. 

- Niliyi gördünüz mü? Ne kadar gü
zelleşti; yanındaki delikanlı da ona pek 
uygun, diyorduk. 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

rine devam edileceği ilan olunur. c607h 

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 86 +500-93+600 üncü kilometreleri ara

sında ve kapalı zarf usulile ihalesi yapılacak tamirata talip çıkmadığından bir ay 
zarfında ihale edilmek üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 13277 lira 89 kuruş muvakkat teminatı 996 liradır. 

3 - Buna aid kPşifname, keşif hülasası, fiat bordrosu, metraj cetvelleri ve mal
zeme grafikleri, hususi ve fenni şartnameler, eksiltme şartnamesi ve mukavele 
örneğinden ibaT~tir. İsteyenler bu evrakı Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde 
veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İhale encümenin mutad toplantı günleri olan pazartesi, perşembe ve cu
martesi günleri saat 10 da yapılacağından isteklilerin on bin liralık iş yaptığına 
dair nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasile ·birlikte tnutad toplantı gün
lerinde vilayet makamında müteşekkil encümen daimiye müracaatlan ilan 
olunur. c6060:. ... 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
her yem1'kten son~a mu'ltazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Devlet Dem iryoı ları va l ı manıırı ışjetmesi Umum ıdares ı .ıaaları 1 
Yaş pancar küspesi nakliyatına malıs us tarifemn tatbik tarihi ağustos başın~ 

.dan ikincikanun sonuna kadar olmak üzere değiştirilmiştir. Yeni tarife 10 
eylul 938 den muteberdir. c6070» 

rutçu başının gü- -
SON POSTANIN 
EDEl?l QOl"\AN\ 

vurmaz, masanın başından uzaklaşma
yı daha hayırlı bulan kadın kalabalığın · 
arasına sokulrn~, kendini kaybetmiye 
çalışıyordu. Avın üzerine bir hamlede 
konan terbiyeli bir doğan kuşu gibi 
Torik ahaliyi yardı, kadının kolundan 
tuttu. 

veysi, şimdik cm<11~~ 

mehrum olmuşu -
sa, , Eğribasmaz
yan Mirtat.. o da 
yüz elli bin lira 
kazanmıştır .. 

- Atıyorsun, 
ah par! 

- Yalan laf e
doorsam, sağ se

lamet şundan çıkmayinı. Gel gelelim 
bu işte höyük sermaye ister bir, bir de 
sang furua olmalı. 
_ - Sermayeden yana düşünmem. 
Adem oğlu eyi idare ettikten sonra bi-

' ni de bir, biri de .. Sade, o öteki dedi -
ğini acaba nereden tedarik ederiz? 

- Hangısını? 

- Teminden, salamura gibi bir b .. 
geveledin. İşte onu. 

Takvor gevrek gevrek gülmüş ve: 
- Hen tsin, nesin? demişti.. Sanfu -

ruva dediğim, soğukkanlılık, sabırlık
tır. Kendine güvenoorsan, işi say ki 
olmuştur deyi. 

- Gü\'enirim zahir. Evel Allah!. 
İşte ?.u güvenme ile, Torik işe giriş

mişti. ünce, sermaye düzmeye koyul
du. Gurabi efendiyi bir mikdar sız -
dırdı. Sonra, kazanırsa derhal, ve yüz
de on beş faiz ile, kazanmazsa İstan -
bula avdette, bir ay vade ve yüzde ge
ne on beş ziyadesile ödenmek üzere 
bin lei de Yaseften uydurdu. Cem'an 
2500 lei kadar tutan bu sermayeyi bağ
rına bastırarak, bir iki gece, kendi gi
rişmeden oyunu takip etti. 

Nihayet, aklı biraz erer gibi olunca, 
Rumen dilinde sayıların ezberlenme -
sini zaruri görüp, buna emek verdi. 

O gün, Takvor ona bu iş üzerinde 
iken rastlamıştı. Torik, belki yirminci 
defadır, sıfırdan başlıyarak, dokuza 
kadar tekrar ettikten sonra: 

- Şimdik, sor bakalım! dedi. 
- Bir, nasıl derler? 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

- Haydi, çabuk paraları!. 
Öteki silkindi ve işi şirretliğe vur-

mak istedi: 
- Un! lerini yumup, gelişi - Lese mua, brüt! (Bırak beni, ya· 
- Beş~ güzel, numaralar- bani!) 
- Çinç! , dan birinin üzerine - Sus, moloz! Yaygarayı basıp da 
- Sekiz? yirmi lei attı. beni mi korkutacaksın? 
- Dur be! Nasıl- - Dört, siyah, Kuvvetli parmaklarının, üzerinde 

dı?. Ha: opt! çift, ve mank! kenet gibi kapandığı, kadının bileği bü~ 
- Aferim, bravo, Torik baktı: Ken- tün gayretine rağmen kurtulamıyordu. 

Torikzadem! Göroo- di fişi 4 numaranm Masalarda meşgul ibulunmıyan halle 
rum ki, dil öryeıı· üzerinde nazlı nazlı, bunların başlarına üşüşmüşlerdi Tek 
meye istidadın ki- tek başına duruyor- gözlüklü, yaşlıca bir adam müdahale 
yak fazladır. Şim- du. Krupiye, sordu: etmek sevdasına düştü. İleriye doğru 
dik, Allah isterse bu - Para kimin? adını atarak, elile Toriğin omuzuna do· 
akşam sefteyi ede- Torik: kundu. 
ceksin, ne? - Benim! demi- - Bu kadından ne istiyorsunuz, 

- İşallah! ye kalmadı .. kürek- Mösyö? diye sordu. 
- Haydin, göre- le itilen fişleri, kar- Torik ne bu hitabı anladı, ne de ce-

yim seni: Pangayı şı tarafta oturan vah verebildi. Hem kavradığı eli bırak· 
sota ettir. takma dişli, boyalı mıyor, hem de etrafına bakınıp, Yasefle 

O ayni akşam, Si· saçlı acuzenin biri Takvordan birisini gözlerile araştın-
nayanın meşhur ka- hemencecik, kaşla yordu. 
zinosu, iğne atılsa Gelişi güzel, numaralardan birinin üzerine yirmi lei attı göz arasında kabul- Uzakta, bakara oynanan salonun eşi-
yere düşmiyecek kadar kalabalıktı. ! rada bir, krupiyenin emri işitiliyordu: ı lenivermişti. ğinde ermeniyi gördü. Kadını sürflkler-
Masaların başı sanki birer karınca yu- - Paralarınızı koyunuz! Oyun ta- Zavallı Necmi, kırk yılda bir, garib cesine peşine takarak oraya kadar gö-
vası idi. En ağır levanta ile en müstek- mamdır!. başcağızına konan talih kuşunun, böyle türdü. 
reh ter kokusunu yekdiğerine mezcet- Arada ufak bir fasıla, sonra gene ay- başka bir açıkgöz tarafından avlandı- - Bana bak, Takvor! dedi; bu çiriş 
miş orta yaşlı, bol mücevherli, tıknaz ni ses gürlüyordu: ğını görünce şaşırmış, ağzı açık kalmış- bizim mangizin üstüne oturdu. Bir tür-
madamlar, ahırlarının gübre kokusun- - Dokuz, kırmızı, tek, ve pas!. tı. Kendine gelir gelmez: lü kurtaramıyorum. Millet de işin far· 
dan tamamile sıyn1mağa vakit bulma- Ve böylece dokuz numaraya para - Hişt, kokana!. Şakayı bırak. Tosla kında değil, bana musallat oluyorlar. 
mış Transilvanyalı sığır tacirleri, daha koymuş bulunan talihliler, önlerine kü- rnangizi!. diye bağırdı. Nerede ise çıngar çıkacak .. şunlara ken-
yakayı ele vermemiş, muhtelis vezne- rekle itilen fişleri, gayri ihtiyari bir te- Oradaki cemaatin arasında bu itira- di dillerince bir yol meram anlat. 
darlar, aylığı Sinaya kazinosunda ve bessümle, avuçlayıp, evvelce mevcud zı kimse anlamamıştı. Sesler yükseldi: Ve kısaca, başına geleni anlattı. Er· 
bir gecede deveye yükletip, 29 gün a- istifi kabartıyorlardı. Kırmızı, tek ve - Keskildi? (Ne diyor?) meni: 
ğızlarını poyraza açmıya alışmış me- pas oynıyanlar da koyduklarının birer Torik, kulağına başka türlü akseden - Bunda, dedi, komiser de jo, yani-
murlar, evde, babadan kalın~ son bir mislini aldıklarınıdan dolayı şükredip bu lafa cevab verdi: ya ki oyun komiseri vardır. Davayı <>-
antikayı rehnederek, bedelini burada oturuyorlar, halbuki kaybedenler de - O dediğiniz şey, paraları bırakır- na götürmeliyiz! 
yemeğe gelmiş Bizans prens döküntü- için için talihlerine sövüyorlardı. sam olacak. Torik buna tarafdar değildi: 
leri, hep burada idiler. Torik, kasadan beş ·yüz leilik fiş al- Ve, derhal yerinden fırladı. Boynu- - Nasıl? Herif karıyı haklı çıkar· 

Pek azı birer iskemle bularak otur- dı, kalabalığı dirsekle iterek, masanın nun iki yanındaki damarlar şişmişti. sın da, üstelik elfileme kepaze mi ola· 
muş, geri tarafı ayakta duruyordu. A- yanına sokuldu. Oyun başlıyordu .. göz- Burnundan soluyordu. Kolpoyu::....:v~ur=-ur=-u...:==?-~------<~A-..rkcla-.-;;.;....;;.,...;.....or '------



3 Eyim SO N POSTA 

Yamn: A. R. 

Bir derebeyi hayatı içindeyim 
Fakat o anda, kapıdaki uşaklardan j 

biri, yüksek sesle: 
- Ağa geliyor. 
DemiştL Ve bu iki kelime, meclisin 

üzerinde, sihirli bir tesir husule getir-
mişti. . w 

Herkes yerinden fırlayıp aya~a ~a~
karken, gözlerim kapıya çevr!lm~şt~. 
İçeriye, narin yapılı bir adam gınnıştı. 
Ve bu adam, ayağındaki parlak saten
den bol bir şalvarın üzerine, parlak 
düğmeli, kırmızı şeritli bir caket giy-
mişti. . . 

Bir anda saz kesilmişti. Meclıstekiler, 
ellerini göğüslerinin üzerine koyarak 
hürmetle eğilmişlerdi 

Bu gelen kimdi?. 
Hiç kimsenin prezante etmesine ha

cet kalmadan, ben bunu keşfetmiştim. 
Sağımda oturan, Osep Raci ile so -

lumda oturan nahiye müdürü: l . . l bi adam. girmiJti ve bu adam, ayağındaki parlak satenden 
- Nahiyemizin zaptiye çavuşu .. Ta- çerıybe lnarıln yap.~ ı . re parlak. di.ig~meli kırmızı şcridli bir ceket gi.yrr..işti. 

ta • o şa varın uzerın · • . . . . ~~;:~~ken•, ne yapacağımı, bu ada- 1. .. .. .. Görünüşü böyle bir a- retmesi, bana haylı garıb gelmıştı. He-
ye ı gorunuy~r. I 'nden çöllere ka- le, yağmur yağarken doldurulacak 

ma karşı nasıl bir vaziyet alacağımı ta- damın, Mardm tepe ~rı k öhretine (küp) den maksadın ne olduğunu anla-
yinden aciz bir halde; dar yay~lmış oı:n or. ~rç iakat· b~ mak, pek merak vermişti. 

- Evet.. anladım. insanın manacag.ı gelmıy .k· . 'bet- Bereket versin ki bu dağ başı hik-D. b d'm b' h k'kat narın ve nazı .. o nıs ' •. ıye, reva ver ı • ır a ı ·· .. . met hocası, biraz sonra, resmı ışler hak-Tatar ağa, dudaklarında garib ve te de korkunç ve muessır... . · d k b "kt r 
v ·1 . · d' d'kt sonra verdiğim kında benı tenvır e er en, u nu e ı manalı bir tebessümle bana dogru 

1 
er- Bu fıkrı e ın 

1 
ı e~u· ' dersi, • şöyle bir muhavere esnasında -

ledi. Buradakilere nisbetle daha düz- hüküm de, şu o muş . d lardan ha- tamamile izah etmişti. (Arkası vrır) 
gün bir lehce ile: . . - Adam sen de .. bu a am • .......................... ..... .............................. . 

_ Hoş geldiniz. Safa geldınız, yüz- na ne? .. Hükumetin _mes'ul memuru 
başı bey ... Zatınıza geldim. ben değilim ya? .. Vazıfem ayn ve mu-

NedL ayyen. Dairemden çıkmam. Aralarına 
Fakat bu sözleri söylerken, dudakla- kanşmam, vesselam ... 

rında o kadar manalı bir ifade vardı • 

ki; adetA açıktan açığa: Bu kararı verdiğimin üçüncü gun~, 
- Bu içki sofrasında olan vaziyetini bölük kumandanım geldi. Şi~di de sı

gördüm. Resmi sıfatına uygun olmıyan ze kısaca b~ 7.ıa·tı· takd.im :<leyım: - T7r: 
bu hali gördükten sonra, artık sen ba- sanlı aşiretı reısı Emın aga ... Dev gı~ı 
na nasıl tahakküm gösterebilirsin .~. bir vücud. Kulaklarının ar~a.sın~an ~u
Bahusus, herkesin bana karşı aldıgı ğümlenen bıyıklar. To~. g~.bı gurle) :~ 
ihtiram tavTını görüyorsun. Beni tanı, bir ses. Pervasız. ~çık .. s~~lu ve aç~~ tm 
ve ona gore muamele et. vırlı. Aklına gelenı, ~uşunmeye luzu 

Demek istemişti. görmeden söyliyen bır ada~... aha 
Vaziyet, son derece nezaket kesbet- İlk karşılaştığımız dakıkada, d 

mişti. Küçuk bir müvazenesiz hare : (Hoş geldi~) .de~~d?en evvel bana ne 
ket büyiık hadisata sebebiyet verebı- söylene begenırsınız.... . 
. '. _ Kurban!.. Bana gelen Bekır onba-lirdı. . k - ( b 1) n biri i-Arlık benim için yapılacak bır te ~ı söyledi. Meger sen, cı. ı .. ı . 

hareket kalmıştı. O da, fena neticeler mişsin. Buraya, kira be~gı.n ile gelmı~
vermesi muhtemel olan o büyük ha sin ... Sana bir at getırdım. ~avlana 
disenin önünü almaktı. . . . çektirdim. Git bak bakalım. Begenecek 

Derhal gülümsemek mecbunyetını misin? .. 
hissettim. Dedi. . ~ 

_ Ça~ ağa ... Sizi, resmi bazı i~~er (Cıbıl) (züğür~~ .. de~:~tı.__Ye ?.u .. dag 
icin görmek istemiştim. Burada, go - adamı, benim zugurtl~~mu . yuzume 
rfi miye vaziyet rnüsaid değil.. yarın, çarparken, gü.cen.mek ı~tımal~m. oldu-

~ · bir zamanda sizi dairede bek- ğunu, aklından bıle geçırmemıştı. 
:.ır.:.~'.p Şimdi, siz de bu eğlenceye i!;- Sonra .. liik~rdı aras.m~a da meı~~~ 
· d bT · · (Ömer Hayyam) ın rubaılermden bırı tırak ': e ı ırsınız. . galı'ba ve her halde kürdceye ter-Dedım. nı - ·· 

Son sözleri, bililtizam söylemiştim. cüme ederek - ~kudukt~n sonr~~ -
Sö rlemesem de o gene bu aleme işt~ - _ Kurban!.. Insa~ oglu de.rlıgın, bu 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kansızlık nasıl 
Tedavi edilir? 
Kansızlığın karaciğer vezalfl ile alt\kası 
çoktur. Bunu burada tıbben tarif etmek 
çok güçtür. Karaciğerin kanın, kırmızı 
küreyvntının azalıp artması üzerinde 
mühim bir rolü olduğunu bilmeliyiz. Za
ten karaciğer vücudün tam rnAna.slle bir 
fabrikasıdır. Vücudün pek çok flzlyoloJlk 
zeval!Ue şiddetle alakadardır. 
Binaenaleyh kansızlara karaciğer yeme
lerlnl tavsiye ederiz. Karaciğeri ya ızga
ra veyahud aşılama şeklinde yiyeceksi
niz. Yalnız karaciğer yemekle pek bü
yük kans11Jıkları sür'aUe tedavi etmek 
mümkündür. 
Bundan başka şübheslz süt, yoğurt, ye
şil sebze ve meyvalar da çok iyidir. Et 
pirzolası veya çızbız da pek ziyade şayanı 
tavsiyedir. 
Kansızlığın tedavisinde güneşin tesiri 
çoktur. Ofineş ziya.sının clld üzerinde hu
sule getirdiği bir takım mühim tesirler 
ile kanın kuvvetlendiği eskiden mal\ım
dur. Binaenaleyh zayıf ve kansız olan
lara deniz kenarlarında, plAjlarda kum 
ve güneş banyoları yapmaları pek ziya
de tavsiye olunur. 
Bundan maada kansızlığın sebeblerlni 
de tedklk etmek ve bu sebeblerl ortadan 
rcf'etmek de lcab eder. Sebebi tedavi en 
esaslı bir teda vl sayılır. i d kf Çünkü buraya, benım dünyaya bir kere gelır. Bu gebşt.e~ mu

ra . e e:etaaıt. etmı'ş olmak için değil; rad ise hayvan misali yaşamak ıçın de-
emrıme ı , • , .. .. .. Bu sütunu idare eden arkadaşımız b1r k d' . . bana lüzumu vechile tanıt- ğildir . Yağmur yagar~en gozunu açıp kaç güne kadar Avrupada bir tedldk se-

en ı~ı~ı .' . k.. ..n .. u·· doldurmıya bakmalıdır. Böyle k 
• 

mak ıçın gelmıştı. upu • t f yahatınc çıkacak ve gaybubeti bir ay n-
Ben, yı·g·itligvin bende kalmasını ı.·s - yapmıyanlar, agızlarını açıp e ra ına dar sürecektir. Bu müddet zarfında okıı-

yucularımızın fhtiyaclarına ve mektub-temiştim. Ve bunda da isabet etmış - baka kalır. 1 t larına ceva-b vermek mümkün o>...'1111ıya -tim Dl.ye bir cevher yumurt amış ~.' . 
. e Durak yaylalarında, sal~a .sı~r. gı- yonız. 

Geceyi Oseb Racinin o muhteşem 

kaşanesinde geçirip de ~rtesi gün. bi: 
zim salaştan daireye gelırken, şu fıkrı 
edinmiştim: 

_ Tam manasiie bir derebeyi haya
tı içindeyim. Fakat bu hayatın hak~mi 
kim? .. Oseb Raci mi? .. Yoksa, zabtıye 
çavuşu Tatar ağa mı?.. İşte, iki başlı 
bir vücud. Kurnaz Ermeni tüccarı, bu 
Kürd sergerdcsini iyi seçmiş. Onunla, 
mükemmel bir şirket akdetmiş. Davu
lu, ona çaldırıyor.. parsayı da kendisi 
topluyor ..• Her halde, toplanan parsa, 
külliyetli mikdarda. O kadar külliyet
li mikdarda ki, aslan payını kendileri 
aldıktan sonra, artanını da hamilerine 
gönderiyorlar. Onları da memnun ede
rek bu hücrn köşede kendi başlarına 

' T . saltanat sürüyorlar... atar aga, ya-
man bir adam. Vücudü ne kadar narin 
ise, kendisi de o kadar nazik ve terbi-

- caktır. Keyfiyeti nazan dikkate arzedl-

. f miş olan Tersan aşıretı reısı E- a..;- --------------1 bı. ye :ş n· be~im gibi memleketin en Cenb lıteyen oku111calaramum poıta 
mın aganı ' . 1tul• roliam &Ja.r1111 rtca ecleriı. ADI t.Uı-
yüksek asker mektebinde~ ~ı1anış, bır • trde ııteldetı mllkabel•b kalabW.. 
h 1. d kumu~ uazrnış bır Istanbullu-av ı e o .. J f .... v 

· • 1 g· n hikmet ve f~lse esmı og-ya ınsan ı ı 

1 Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü Hlnları 
Muhammen Pey 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi kıymeti akçesi 
L. K. L. K. 

84 OD 6 30 üskOdar Tava~l Hasannğa Tunusb~ğı 50 binanın tamamı 
suo 00 60 00 J) Salacak İskele C'ld. 4 kargir binanın 

tamamı 
00 6 30 • Evliya hoca Evliynhoca 29 arsa 

: 00 4 50 • Atıkvnlide Bağlarbaşı 9/1 arsa 
00 30 00 ı Rum Mehmedpaşa Doğancılar 7 binanın tamamı 

400 1 . 1 k .. .. 
d · ve mevkileri yazılı yer enn tamamı satı ma uzere rnuzaye -Yukarı a cıns b ·· .. t 11 d d' İ t k1·1 · 1 t İhaleleri 7 /9/9:~8 çarşam a gunu şaa e ır. s e ı erın deye çıkarı mış ır. . · 

Kadıköy Vakıflar Müdüdüğiine gelmderı. (5670) 

Sayfa 1J 

Hikiye: Çapkın Kız 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

Onun bu saadet günleri iki sene kadar 
sürdü sanırım. 

Nilüferi iki ay kadar görmemiştim. 
Bir sabah vapura girerken karşılaştık. 
Halinde öyle müdhiş bir değişiklik vardı 
ki adeta onu tanı.makta tereddüd ettim. 
O gene o idi; saçları, gözleri ve vücudile 
o; ancak saçları sıkı sıkı arkaya taran -
mış, gözleri solmuş, vücudü yarulmuş, 
bütün varlığının üzerinden kuvvetli bir 
fırtına esmişti. 

- Hasta mısın kızım? 
Yüzüne su serpilmiş gibi ürperdi: 
- Hayır efendim. 

Yürüdü, geçti. Arkadaşlarından uzakta 
bir kanapeye oturarak başını bir kitabın 
yapraklarına eğdi. Etrafına bakmak, et
rafındakileri görmek istemediği besbel
li idi. Bu bir kaç ayın içinde çapkın kıza 
ne olmuştu? 

Onun bu durgunluğu bir kaç hafta sür
dü ve bu bir kaç haf tanın içinde Nilu -
fercik büsbütün değişti. Artık.yanakları
nın ve dudaklarının tabii pembeliği sol
muştu. Bu solgunluğu çarşıdan aldığı bir 
pembelikle kapatmağa bile muvaffak o
lamıyor, gözlerini çevreliyen morluk her 
gün art1yordu. 

Gene bir sabah ona abla.c;ile birlikte 
rastladım. İki kardeş, büyük bir felaket 
geçirmişler gibi müteessirdiler. Yanları
na yaklaşarak alaka ile scbf.bini sordum. 
Büyüğü, Niluferin denize bakmasından 
istifade ederek bana bir işaret ettikten 
sonra sakin bir sesle: 

- Nili biraz hasta; doktora gidiyoruz, 
dedi. 

Bütün bir mevsim, haftada bir iki defa 
bu' iki kardeşe rastladım; sonra yok ol -

dular. Uzun bir zaman, belki de bir iki 
sene onları görmedim. 

Karlı bir gündü. Erkenden vapura gir
miş, sıcak bir köşeye oturmuştum. Biraz 
sonra yanıma bir kadın geldi. Başımı kal
dırmadan okumakta devam etmek iste
dim. Fakat o seslendi: 

- Beni tanımadınız galiba. 
Yüzüne baktım. Nilıiferin ablası idi, 

fakat adeta ihtiyarlamıştı. Konuşmağa. 
başladık. Bir ara sordum: 

- Sizi çoktanberi görmemiştik, seya • 
hatte mi idiniz? 

- İsviç.rede idik. Nilüferi sanatoryoma 
götürmüştük. 

- Çapkın kızımız bili.bütün iyileşti ar .. 
tık değil mi? 

Rengi balmumu gibi sarardı. Kesik. 
titrek bir sesle cevab verdi: 

- Çapkın kızı bir sene vvel toprağa 
gömdük. 

Sonra yarasını kendi bıçağile de§erei 
anlattı: 

- O hain delikanlı meğer evli barlili 
bir adammış. Neş'e ve hayatla dolu Ni . 
luferin, o çapkın kızın böyle bir aşk ya
rasile öleceğini kim umardı? 

Cevab veremedim. Gözlerim onun ha
tıralarile dolu olan kamarada dolaştı ve 
bütün kirpiklerimin arasında parlıyan 
yaşları göstermemek için mühim bir if 
bahane ederek herkesten evvel vapur • 
dan çıktım. 

Y ARINK:t H'08R.uazDA: 

Noel yortusunda 
Yazan: Maksim Gorki 

Çeviren: H. Alaz 

İstanbul Tramvay Şi rketi nden: 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1936-1939 mekteb senesi zarfında tramvay 

hatlarında tenzilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartların 
kaydına 12 Eylfıl 1938 tarihinden itibaren başlanacağını mekteb ve üniver
site talebelerine ilan eyler. 

Alakadarlar, pazar ve bayram günleri haric olmak üzere her gün 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13.30 dan 17,30 a kadar 

Cumartesi günleri saat 8,30 dan l 3 e kadar. müsbit evraklarile beraber 
Galatada Söğüd sokağında (Tünel arkasında) Hareket kalemine müracaat 
edebilirler. DİREKTÖRLÜK 

Geyve icra Memurluğundan: . 
Geyve İnhisarlar İdaresine yedi yüz küsur liraya müteselsil borçlu Taraklı 

nahiyesinin Yusufbey mahallesinden Hasan oğlu Mehmed Yenerin işbu borcun
dan dolayı hacizli Taraklının Kiremitıik mevkiinde tapu kaydına göre Hacı Ali 
ağa Hoca damadı Mehmed bahçeleri ve Mustafa bahçesi ve tarik ile mahdud 
ve halen Hakkı Hafız bahçesi, su harkı, Mehmed bahçesi ve Ispartalı Mehmed 
ve makam Kadir bahçelerile mahdud bir kıt'ada iki dönüm, yani nisbet itibarile 
beher metre murabbaı 13 kuruş altı snnti m kıymeti mukaddereli 18:i8 metre mu
rabbaı meyva bahçesinin - ve Kızılsu m evkiinde tapu kaydına ve hali hazıra 
göre tabak Ahmed ve demircı Mehmed tarlaları ve çay ve tarik ile mahdud bir 
kıt'a ada, iki dönüm bir evlek, yani nisb et itibarile beher metre murabbaı im 
kuruş elli santim değerinde 2068 metre murabbaı tarlanın ve Kadı mahallesinde 
tapu kaydına göre üç tarafı tarik ve bir tarafı Göynük ·suyu ile mahdud ve el • 
yevm iki tarafı yol, bir tarafı değirmenci Cemal ve bir tarafı Göynük suyu ile 
mahdud, bir evlek, yani nisbet itibarile beher metre murabbaı iki kuruş değe • 
rinde 230 metre murabbaı tarla iken !lal en bağın - ve Nuriye mevkiinde tapu 
kaydına göre Hafız Mustafa ve Hacı Ahmed ve Hafız Osman ve taı·ik ile mahdud 
ve halen Türbe mevkiinde, ayni hudutla muhat bir dönüm bir evlek, yani nis-
bet itibarile beher metre mürabbaı elli santim mukadder kıymetli 1149 metre 
mürabbaı harap bağın - ve Söğütlük mev künde tapu kaydına ve hali hazıra göre 
iki tarafı Göynük suyu ve Mehmed ve Hafız Süleyman tarlalarile mahdud bir 
kıt'ada üç dönüm iki evlek, yani ıtisbet itibarile beher metre mürabbaı on kuruş 
kıymetinde kısmen bahçe haline konulmuş 3217 metre mürabbaı tarlanın - ve 
Çayır deresi mevkiinde tapu kaydına ve hali hazıra göre Çıldır deresi rnevkiinde 
semerci İbrahim ve Ahmed tarlaları ve cebel ile mahdud bir kıt'ada hır evlek, 
yani nisbet itibarile beher metre mürabb aı elli santim değerinde 230 metre mü
rabbaı ormanlaşmış tarlanın açık arttırma ve peşin para ile sablmasına ve paraya 
çevrilmesine ve ilk arttırmanın 2G Teşrinievvel 938 Çarşamba günü saat 14 de 
başhyarak 16 da icrasına ve bu ilk arttırmada sablığa çıkanlan işbu eınvalı gay
ri menkulata takdir edilen kıymetlerin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
ilk arttıranların taahhütlel'i baki kalmak şartile ikinci arttırmanın 10 Teşrinisani 
938 Perşmbe günü saat 14 de başlıyarak 16 da yapılmasına karar verilmiş ve 
herkes tarafından görülebilmek üzere arttırma şartnamesinin de 17 Teşrinievvel 
938 Pazartesi günü icra divanhanesine taliki tensip kılınmıştır. Bu ikinci arttır
.rnada her ne kadar teklif olunursa ihale! eri yapılacaktır. Bu itibarla diğer ala
caklılar ve alakadarla işbu satılığa çıkarılan emvali gayri menkuleler üzerin
d'eki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelcrile nihayet yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sa bit olmadıkça paranın paylaşmasından 
hariç bırakılacaklardır. Yüzde iki buçuk tellaliye resmi, müterakim vergisi ve 
varsa her nevi vakıf paraları, tapu ferağ masrafları ve tesellüm masrafı tama
men müşteriye aittir. İşbu satıltğa çıkarılmış olan emvali gayri menkullere talip 
olanlar mukadder kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir barlka mektubunu hamilen muayyen gün ve saatte 937/640 numaralı 
dosya ifadesile Geyve icra dairesine mü racaatları ilan olunur. c6064. 

Siyasal bilgiler okulu kabul şartları 
Siyasal bilgiler okuluna lise mezunları müsabaka ile alınır. Kayıd ve müsa .. 

baka İstanbul yüksek öğretmen, Ankarad a siyasal bilgiler okullarında yapılır. Ka .. 
yıd 25 ağustosta başlar, 25 eylUlde biter ve yalnız pazartesi ve perşembe günleri 
mesai saatlerinde yapılır. Müsabaka 26 eylfılde başlar. Fazla malümat alma~ 
istiyenler Ankarada okul direktörlüğüne, İstanbulda Yüksek öğretmen okuluna 
ve diğer yerlerde kültür ve lise direktör! ilklerine müracaat etmelidirler. 

•l 49a. c6069-
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

" Kohsolos beye aid meyvadır ,, diyerek vapurdan çıkarılan sepetlerde 25 
rovelver ve yüzlerce fişek bulunduğu anlaşıldı 

Vali Abdurrahman paşa, bu takriri 
!Vilayet naibine (kadısına) havale ede
ırek şer'i mahkeme dairesine gönderdi. 
Kadı da: cMezburenin, zevcine tes -
Umi Iazım gelir!• dıye kısa bir der -
kenarla iade etti. 

Vali paşa harem dairesine gitmiş ol- • 
duğundan komiser bu takriri bana ge
tirdi. 

Okudum ve pek ziyade müteessir ol
<ium. 

Ser komisere: 
- Zavallı kadına çay içirin, beledi

ye hekimini çağırtıp muayene ve teda
~ ettirin, rapor alın. Pa§a haremden 
çıkınca arzederek verecekleri emir üze
rine takriri size derhal gönderirim, de-
dim. · 

Vali haremden çıktL Kadının derke
narını gösterdim: 
- Ferihanın, Edirnede kimsesi bulunmı

yan bir biçare olduğu anlaşılıyor. Ev
aen, vakıA kocasından izin almıyarak 
çıkmış ama, gezmek için değil, Tunca
nın kalın buzlan arasında ölüm ara
pıak için ... Ferihayı, gene o eve, o 
zalim herifle kaynanasının yanları
na göndermekti, şerrinizden kaçan 
bu zavallıyı döve, döve öldürünüz, 
<ıemek olur. Takriri müddeiumumiye 
göndermek, kanuna, vicdana ve zati 
devletlerinin merhametlerine daha uy
gun düşer kanaatindeyim. 

Edime TunC4 nehrinin o zamanki halt 

- iki devletin konsolos memurluğunu Ertesi gece konsolos ajan geldi. 
haiz olmasından iltifade ederek - kolay- Biz bezik oynarken Loyd vapurunun 
ca sahile çıkanldığını kuvvetle zannet- düdüğü işitildi. Daha evvel bizim polis 
tik. komiseri gümrük dairesine gitmişti. İ-

Bu sözlerim, galiba paşanın hiç de 
hoşuna gitmemiş olmalı ki siması bir
denbire değişti: 

Güneş battıktan sonra gelen vapur- k saat kadar sonra, mumaileyh, misa
lara, gemilere pratika verilmemesi ya- firin arka tarafına tesadüf eden oda ka
ni akşamdan sonra sahildeki kasaba ve pısından, bana iki büyük sepet içinde 
şehirleı'le münakalede bulunulmama- konsoloshane kavasının husust kayık
sı, ötedenberi mer'i bir usul ve nizam la (Konsolos beye aid meyvadır) diye
iktızasından idi. Fakat Tekirdağında rek vapurdan çıkarıp gümrüğe uğrat
buna riayet edilmiyor, gecenin her madan doğruca götürmek istediği se
hangi bir saatinde gelen vapurlara petlerde 25 rövolver ve yüzlerce fişek 
pratika veriliyordu. Birkaç kişiden iba- bulunduğunu, bunların zaptedildiğini 
ret olan polis memurları da lüzumlu işaret ile anlattı. 
derecede teftiş ve tarassuda kifayet e- Kaçakcı konsolos ile bezik oyununa 

«- Bugün sen gene sinirlisin, dedi. demiyorlardL Bu haller, kaçakcılığın devam ettim. 
Ş~iatin kestiği parmak acımaz. Hem 
de sulh seyyidülahkamdır. Polis komi
seri kadını kocasile barıştırır, teslim e
öer. Böylece bir aile yuvası bozulma
mış olur ki bu her halde müreccahtır.• 

çoğalmasına bittabi amil oluyordu. Ertesi günü, ilk iş olmak üzere gu-
Kaçakcılık meselesi hakkında görüş- rubdan sonra, istisnasız, hiçbir vapura 

töğüm gümrük müdürü Loyd vapurla- pratika verilmemesi hakkında livanın 
rı geldikce, ajanın kendi sandalı ile ihtiyar mutasarrıfına tahriren emir 
bizzat vapura giderek guya içlerinde verdim. 
meyva varmış gibi bir iki sepeti san- (Arkası var) Paşa, kadı'nın derkenarının altına 

«Mucibince• yi yazdı, vilayet yaverini 
çağırdı: 

dalına alıp ,güm.rüğe uğramadan, doğ- ............................................................. . 

- Al bunu, dedi. Kadını, kocası hay
van ve kaynanası olacak cadı kan ile 
barıştır. Maamafih, bu kabil hareketle
n tekerrür ederse adliye mahkemesine 
verilerek her ikisinin de ağır cezalara 
uğratılacaklarını iyice tefiıim et. 

(Eski Şeyler) adıle otuz yıl evvel 
neşrettiğim kitaıbdaki hikayelerden 
(Feride) adlısı, bu gerçek vak'anın ro
manlaştınlmasından başka bir şey de
ğildir. 

ruca evine götürdüğünü söyledi. 
Bu halin kendisi için bir cürüm teş

kil ettiğini takdir etmiyen gümrük mü
dürüne hayret ettim. Bu şübheli sepet
leri muayene ettirmeğe karar verdim. 
Fakat maksadın akim kalmaması için 
kimseye bir şey söylemedim. 
Tekirdağındaki konsolos ve konsolos 

vekillerinden hepsi - başta Loyd ajanı 
olmak üzere - beni ziyaret ettikleri için, 
ilk önce Loyd ajanının ziyaretini iade 
ettim. • 

-48-
Mumaaeyhin, gelecek ilk Loyd va

puruna bizzat gidememesini temin e
decek bir sebeb bulmayı düşünüyor

TEKİRDAGINDA SiLAH VESAİRE dum. Ajanla öteden beriden konuşur-
KAÇAKCILIGI - VAPURLARA ken böyle küçük bir şehirde sıkılmadan 
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GECEI.ERİ DE PRATİKA VE- nasıl vakit geçirdiğini sordum. Maksa- SOLDAN SAÖA: 

'Rİl..MFSİ • DIDEAGAÇ dun, avcılığa merakı varsa kendisini 
MUTASARRIFLIGINA bir köye götürmek idi! Fakat, ajan, bu 

TAYİNİM sualime, o sıralarda memleketimizde 
- o- henüz yayılmağa başlıyan bezik oyuni-

1896 senesinde, EcUme vilayetinin le eğlenmekte olduğu cevabını verdi. 
bazı mahallerinde, aklhusus Dedeağaç Beziği ben de öğrenmiştim. Bu fırsa
ve Tekirdağında silah, cebhane, eczai tı, ava gitmekten daha zahmetsiz bul
memnua (dinamit) kaçakcılığı pek duğum için: 
ziyade artmıştı. Bu hal, Yıldız sarayı- - O halde burada kaldıkca bezik 
na ihbar edilmiş olduğundan mülki ve oynıyalım, dedim. 
askeri - sarayın tabirile - gözü açık me- Konsolos ajan: 
mUTlardan mürekkeb bir heyet gön- - Büyük bir memnuniyetle, muka-
derilerek, bu maddelerin oralara nasıl belesinde bulundu. 
idhal edildiklerinin ve ahaliye nasıl sa- Loyd vapurunun, yarın akşam gele-
tılınakta bulunduklarının tahkiki, bu ceğini öğrenmiştim. Hemen: 
esefi mucib hal vaki ise men'i ve ibade- - O halde, yarın akşam bize teşrif 
ma da devam edememesi için tedbir a- ediniz, oyuna başlıyalım. Ertesi gece 
hnması hakkında iradei sen.iye sadır de burada oynarız, dedim. 
olduğu şifre telgrafla bildirildi. Edirne Bu ajanın kaçıracağı silahlan cürm:i 
''ali vekili Arif paşa, beni, erkanıharb meşhud halinde vıe gürültüsüzce yaka
miralaylanndan ~ir zat ve polis serko- lamak için kendisini kuşkulandırma
miseri ile Dedeagaç, ~libolu, Müref- mak lazımdı. Bundan dolayı, nizama 
te, Şarköy ve Tekirdağında tahkikata muhalif olan pratika muamelesine bir-
memur etti. kaç gün göz yummayı muvafık gördüm. 
Diğer mahallerde kaçakcılığa delalet Konsolosların zati istimallerine mah-

eden bir emare bulamadı isek de Tekir- sus ve gümrük resimlerinden müstesna 
dağına hakikaten her çapta rövo)ver ve olan eşyanın beyanname ile rüsumat 
fişeklerin getirildiğini, bilhassa Erme- dairesine ihban mer't usul icabından 
ni ve Kürdlerin, bunları, hakikt değer- idi. Ayni zamanda içinde ne bulundu
lerinden çok fazla bedellerle ve dikka- ğu dışından anlaşılmıyan sepetlerle ge
ti çeken bir inhimak ile gizlice satın al- tirilen şeylerin lüzum görüldüğü tak-
öıklannı öğrendim. dirde açılması dahi mümkün idi. Ne 
Tekirdağmda birkaç gün kaldık. öenirse densin, bu kaçakcılık mesele-

1 - Kat dalının a.rkasından dönilp gör-
düklerini Son Pos\aya yazan. 

2 - AşlreUer - Bir çlçet. 
S - Daireler - Söz. 
4 - Efrad - Bir kadın ismi. 
5 - Gönderme. 
8 - İşaret sıfatı - Taıuıüd - Bir nota. 
7 - Çift - Elekten geçirmek. 
8 - Dem - Fal bakarken attıkları. 
9 - Keder - Bol olmıyan. 

10 - SüküneUl - Soyleme. 
YUKARDAN AŞAl61: 

ı - Mlad - Kimsesiz. 
2 - Öşürler - Akıllı geçinen. 
S - Başından atan - Süt veren hayvan

lardan biri. 
4 - Bedel - Bir nota. 
5 - Büyük cüssell - iıunet masdarından 

muzari müfrd üçüncü şahıs. 
8 - Rezil insanların çıkardı.klan. 
7 - VllAyet - Ölüye kederlenme. 
8 - Zulüm yapan - Yemekleri hazmeden 

el has. 
9 - Baha - Merhabalaşmak. 
ıo - Efenin barekeUerl - B1r nota. 

ı 

2 
3 

o 
6 

7 

8 
9 

10 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p A T A v A T s 1 z -
A y A z A G A • s A 
R A z A K 1 • A s T 
A K 1 N • R A .s 1 T 

• T • • A y v A z • F A • ö L o • 8 • 8 - 1 ı 
- T A • L A K • z 

K E T M • • A y A R 
1 z • E L • s E D A 
R A K K A M • T E z Silihlann, Avrupadan ve hattl İs- sinde bizim gümrük :memurlarının da 

tanbuldan hassaten Loyd vapurile ge- bilerek, bilmiyerek ihmal ve müsama-
tir.ildifilni.. · Evvelki bulmacanın halledi 

Güreş dedikoduları 
lstanbulda hastayım diye (Tekirdağlı) ile güreşmiyen 
Cek Şeri, Yugoslavyada hakem Cemal ile karşılaşacak, 
Cemal ( Türkiye şampiyonu) diye takdim edilecekmiı 

:?rof esyonel dünya güreş ~ampiyonu 

Cek Şeri bundan iki ay evvel İstanbula 
geldi. Bu geliş, güreş meraklıları arasın
da bir h'-dise oldu. 

Birçok kimseler, Amerikalı pehlivanın, 
pehlivanları.mı:zla yapacağı güreşi sabır

sızlıkla beklemele başladılar. Her kafa
dan bir ses çıkıyordu. Bazıları bizimki
lerin bu adam karşısında duramıyacak
lannı söylüyorlardı. Bu fikrin, bir aralık 
bizim pehlivanlara bile sirayet ettiğini, 

onların dahi Amerikalıdan çekindikle
rini gördük. 

Nihayet Cek Şerinin karşısına ilk defa 
olarak Kara Alinin çıkanlması karar
laştınldı. Bundan bir ay kadar evvel de 
sabll'Sızlıkla beklenen bu güreş yapıldı. 
Seyircinin ve bizim zevkle seyrettiğimiz 
bu karplaşmada her iki pehlivan bera
bere kaldılar. 

Bunu takib eden hafta Cek Şeri ile Te
kir.d'ağlı Hüseyinin karşılacağı halka ilan 
edildi. 

- Güle güle gitsinler ama, bu gidift 
biraz manalı gibi geliyor. 

- Ben bu gidişin manalı olup olmadı
ğını bilmiyorum. Benim bildiğim onla
rın Yugoslavyaya güreş yapmaya gittik
leridir. 

- Kim güreşecek? 
- Cek Şeri ve Cemal! 
- Cek Şeri için bir şey .d'eneme2 ama 

Cemal nasıl güreşecek? 
- Onu bilmem, geldiği zaman kendi· 

sine sorarsınız. 
- Peki bunlar orada kimlerle güreşe· 

cekler? 
- Birbirlerile. 
- .... .. !! 
- Böyle şey olW' mu? Cemal gürefl 

bırakalı senel~r var. 
Mülayim güldü: 
- Kuvveti ve tekniği yok demek isti

yorsunuz ama bir şeyi unutuyorsunuz. 
- Ne gibi? 
- Kalıbını! 

Meraklılar pazar günüırli iple çekmeğe - Yani? 
başlamışlardı. Fakat, güreşin yapılacağı - Boy bos yerinde. Biraz kuvvet, biru 
tarihten bir gün evvel, gazetelerde fes- da teknik var. 
tival komitesi tarafından verilmiş' bir - Kafi mi? 
ilan gördük. Bu ilanda Amerikalı şampi- - Yarım saatlik danışıklı bir gül'ef 
yonun hasta olduğunu, bu yüzden de pa- için yeter de artar bile. 
zar günü yapılacak güreşten vazgeçildi- - Tanınmamış bir pehlivanla Cek Şe-
ği bildiriliyordu. rinin müsabakası ne derece alaka uyan-

- E ne yapalım, gelecek haftayı bek- dır.tr? Cemali hiç kimse tanımaz. 
kriz. Hastalık bu, başka şeye benzemez - Evet orası öyle, fakat isminin bq 
dedik. tarafına bir kelime il.ave edilince, Ce-

Ama nafile yere beklemişiz. O pazar malin en tanınmış bir güreşciden daha 
d'a boş geçti. Bu ne biçim hastalıktı boy- ziyade tutulacağına hiç şübhe etmel 
le! Merak ettik, organizatörleri bulduk. - Ne gibi bir isim olacak bu? 
Onların anlattıklarına göre Cek Şen Ka- - Türk güreşcisi Cemal! 
ra Ali ile yaptığı güreşten evvel de ra- - Ya ... 
hatsızmış. Bu rahatsızlığın sebebi de Mülayimin söyled'ikleri doğru :ı.e Cek 
varmış. Şerinin karşısına Türkiye başpehlivanı 

Pehlivanlarımızdan biri koltuğwıun ünvanile Cemal çıkacak, Belgrad ve Zal
altında bir karpuz, hergün Londra oteJi- .rcpte şike güreş yapacaklar ve böylece 
ne geliyor, Amerikalı pehlivanı ziyaret bir hayli para kazanmış olacaklar. Fa
ediyor ve koltuğunun altındaki hamule- kat bu arada Türk güreşcisinin ismi kir-
yi hediye olarak bırakıyormuş. lenecekmiş, ne zararı var! 

Cek Şeri karpuzu yemiş, üzerıne buzlu Buna inanmak kabil mi? Haydi inan-
suları içmiş ve bu, böylece günlerle de- mıyalım. Bu takdirde ortada bir başka 
vam etmiş. Bu yüzden barsakları bozu- mesele kalıyor! 
lan Amerikalı Kara Ali ile güreşe hasta Cek Şeri Belgrada güreş yapmak lçtn 
olarak çıkmış. Akıllanmıyan pehlivan gitmiştir. Peki ama bu adam hasta delil 
güreşten sonra okkalarla buzlu suyu mi- mi idi? Hasta olan bir pehlivanın güreı 
desine boşaltmakta gene tereddüd etme- yapması kabil midir? Yoksa Amerikalı 
miş. Derken hastalanmış. şampiyonun hastalığı bizim blldiğlmis 

İki hafta zarfında kendisine biraz ge- gibi barsak hastalığı değil de (Tekir
lebilmiş ama doktorlar güreşmesin~ ge- :d'ağlı) hastalığı mı? 
ne müsaade etmiyorlarmış. Hastalığın Hayreddin Ba,,Ma 
tamamile geçmesi için daha on beş gün 
lazımmış. İyi olduktan sonra on gün ka
dar da idman yapacak ve ondan sonra 
Tek;rdağlı ile güreş yapabilecek.111iş. 

Bövlece organizatörleri dinledikten son
ra: 

- Adamın hakla var. Hasta hasta gü
reş yapacak değil ya! diye düşünd'ük. 

Aradan bir müddet daha geçti. Herkes 
gibi biz de güreş gününü beklemeğe baş
ladık. 

ikinci Avrupa atletizm 
şampiyonası 

bugDn .Pariste başhyacak 
Bugün dünya atıetlzıninde bllyilk bir ha

reketin başlangıç günüdür. İkinci Avrupa 
atletizm şampiyonası, bugün Parlste 20 deıı 

fnzla mllletin işUrakUe yapılacaktır. 

Galatasaray murakabe heıe'tinin 
toplantısı 

Bundan bir hafta evvelki cuma günü-
nün gecesi stadyomda Macarlarla bizim Galatasaray Spor tHlbil Genel Sekreter -

t" ··' ·1 · - bak 1 IUtlnden: Yiitaet mlirakabe hey'etl EylOI ıo-
ama or gureşcı erın musa a arını sey- tlmaı 17_9_938 cumartesi günü t 15 ie 
rediyorduk. Bir aralık bir arkada~ orta- klilp merkezinde aktedileceğloden~yın l
ya yeni bir haber attı: zanın mezkür gün ve saatte tıilp lotallnd• 

- Bizim organizatörler Cek Şeriyi be- bulunmaları rica olunur. 

raberlerine alarak bugün Yugoslavyaya lstanbul - Ankara muhtelit 
gitmişler.. Orad'a güreş yapacaklarmış. 
Arkadaş bu garib haberi MülAyim peh- maçları 

livandan duymuştu. Geçen aene Ankarada karfllatan fıtan -
Stadyomdan çıktıktan sonra otele koş- bul - Ankara mUhtellt tatunıan ~ ıı ,. 

tuk. Bize verilen cevab şu oldu: 19 Eylfılde Taksim stadında yapılacaktır. 

- eek Şeri hesabını kapattı ve gittiı Atletlerimiz Belgrada gidiyor 
Bu nasıl işdi böyle? Bizim organiza- Belgradda yapılacak dokuzuncu Baltan 

törler acaba Yugoslavyaya niçin gitmiş- oyunlarına lftlrak edecek olan mllll atletizm 
lerd'i? Haydi kendileri bir f§ için gittiler tatımımız bef Eylülde Belgrada hareket • • 
d r c k ş decelttlr. iye ım ama e eriyi niçin götürm~- On bir Eyll1lde başlıyacak olan Baltan 
lerdi? Bundan çıkan mana, Amerikalınm oyunlarından evvel orada antrenman J'& • 
oraya güreş yapmak için gitmiş olduğu pııması 1çin takımın bu tarihte Betgradda 
idi. bulunmıuwıa karar veı1lm1ftlr . 

Bu garib meseleyi iyice öğrenebilmek Dı.şardan gelen atıeUer Manopalu oten-
ne yerleştlr1lnı14lerdlr. AUetbm t.atnnımnı 

için ertesi gün MülAyimi bulmaya karar da 22 atiet bulunacak, katlleyi Federaaycm 
verd'ik. Reisi Vildan Aşır götürecektir. 

Fakat bu hiçte kolay olmadı. Tam bir lstanbUI lig maçları tehir edildi 
hafta peşinden kovaladık. Nihayet dün 
Sirkecideki otellerin birisinde kendisini İstanbul lig maçlanmn 11 Bylülde bat -
yakaladık. Anlatm.ıya başladı la.maaı için verilen ka.rar yenl vaziyeUer do-
. · layıslle değlştlrllmlştir. 

- Cemal, Asım ve Cek Şeri Yugoslav· İstanbul ili maçıan 25 Eyltude bqlıJa -
ttiler. ca~tıır...._......~·--------~~~~~----_._. 



3 EylUI SON POSTA 

VENÜS PUDRASI 
Terkibi altın kremli 24 saat havalandırılmış fevkalade ince ve hafif VENÜS 
Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder. 

DEPOSU: NUREDDiN EVLIYAZADE, ISTANBUL 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
Arnavutköy Çifte Saraylar 

Ana sınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tcsısat ile Bebekte eski Fransız Senjozcf mektebi binasında Orta ve 
Lise sınıfları ArnnvutkOyDnde Trıtmvııy cadrlesinde Çifte Sarııylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 
gnn saat 10 dan 17 ye kadar Yenl Talebe kttydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine mnracasıt eiiJebilir. 

-~ latiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Ankara Tıp Fakültesi m:.iştemilatından •752,249,50> yedi yüz elli iki bin iki 
yüz kırk dokuz lira elli kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye kliniği inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 19/Eylıll/938 Pazartesi günü saat on birde Ankarada Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve fenni şartnameler, mukavele projesi, keşif 
ve hususi şartlar cetveli ve on dokuz adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mukabilin
de Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet İşleri 
Dairesi Riyasetinden ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü -
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz otuz dokuz 
lira doksan sekiz kuruştur. 

5 - Talipler a~ağıdaki vesikal~n da teminat zarfının içine koymak suretile 
ibcaz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler Şirket olursa 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin A. ve B. 
fıkrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Nafia Vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye aid ticaret odası vesikası. 
D - 250,000 iki yüz elli bin liradan aşağı olmamak üzere yaptığı bina işlerini 

iyi başardığına dair vesikalar. 

G - Kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış olması lazım gelen zarflar 
19/EylUl/938 Pazartesi günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğine tevdi edilmeli
dir. Posta ile ve taahhütlü olarak gönderilecek zarflar da ayni saatte Vekalette 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten sonra verilmek istenilen zarflar kabul edilmi-
yeceği gibi postada vaki olacak teahhürler nazara alınmaz. ·5807> 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
3 Eyliıl 1938 Cumartesi 

12.30: PHikla Türk musikisi. 12.50: Hava
d!s. 13.05: Plı\kla Türk musikisi. 13.15: Or -
kestra: Novotnlden naklen M. Kemal Akel 
idaresinde. 
AKŞ.UI NEŞRlYATI: 
18.30: PHikla dans musikisi. 19.15: Konfe

rans: Prof Salih Murad CFen müsahabeleri). 
19.55: Borsa haberlerJ. 20: Saat Ayarı: Gren
vlç rasadhaneslnden naklen. Necmeddin Rı
za ve arkadaşları tarafından Türk muslkL'31 
ve halk şarkıları. 20.40: Hava. raporu. 20.43 : 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Saat dyarı. Orkestra. 21.30: Nezahat ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22.10: Ajaruı haberleri. 22.'20: Ope
ra ve operet parçaları <Plak). 22.50: Son ha
berler ve ertesi günlin programı. 23: Sat d
yan 

ANKARA 
3 Eylül 1938 Cumartesi 

ÖtLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plfı.k neşriyatı, H.50: Türk 

muslklsi ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ha
berleri. 
AKŞAM NEŞRfYATI: 
JS.30: PlAkla dans mwıikl31. 19.15: Türk 

muslkls1 ve hal kşarkıları <Makbule Çakar>. 
20: Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: Tlirk 
musikisl Ye halk şarkıları (Hikmet Rıza). 21: 

JSf!flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~;;:;~ıkKe~:~~~ğı::~.n~~ı~~~~ü~~n=: 
5 Türk Hava Kurumu E orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın-
§ 5 tl program. 1 BUYUK PiYANGOSU ~ ··········:i~:::--!:~E;t~---....... 
====- Beşinci keşide 11/ Eyliil/1938 dedir. 5=~ Şehremininde 

Ölüm =-=~- Bügilk ikramiye: 50.000 Liradır ••• ==-~= Kasırgalan 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle Sabriye 'fokses 

~ ( 20.000 ye 10.000) liralık iki adet müklfat Yardır... ~ -------------
:= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden ba piyangoya e o kt A K u T · E L 
5! İftİrak etmek auretile IİZ de taliinizi deneyiniz... s o or . 1 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nn11111111W 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekiletinden: 
l _ Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüleri kanalizasyon ve 

Fosseptik inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19545 lira 75 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16/9/938 Cuma günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri Ek

siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1465 lira 95 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet veaikası ibraz 
etmeleri lazımdır .• Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 

evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat edilerek alınacaktır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiycceklerdir.> 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbutatı 98 kuruş bedel mukabilinte Y"pı İşleri 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını eksiltme günü olan 16/9/938 Cuma günü 
saat ona kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c:3361> c:5881> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Karaköy, Topcular Cad. 43 
•····························································· 

Son Posta 
Yevmı, Siyasi, Havadis ve Halk gazete.si 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2' 
İSTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddı.r. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TO'RKtYE 14W 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

---··--
Gelen euralı geri verilmn. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruıluk 
Pul ili.vesi IAzundır. 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Z~aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasaITUf hesablannda en az 
5~ lır?sı btı!unanl~ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
gore ikramıye dagıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 • 250 it 1,000 tt 

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

.. D~T: Hesapla:u1daki paralar bir sene içinde 50 liradan nşağı 
duşmırenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kuralar aenede 4 defa, 1 Eyldl, 1 Birinci kinun, t Mart ı Ha · 
tarihi · d kil kt' ve zaran enn e çe ece ır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikası i_$in 2000 kilo toz şek k 

usulile satın alınacaktır. er açı eksiltme 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruş hesabile 510 l' 
kat teminatı 38.25 liradır. ıra ve muvak-

Ill - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastl.ayan pazartesi günü saat ıo d K b 
t l .. b t b . d ki a a ataş-a evazım ve mu ayaa şu esın e alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayjn edilen gün ve saatte "' 7 5 .. 
ı ·ı b' ı·k k ıo , guvenme na-

ra arı e ır ı te yu anda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c:Go67> 

Cinsi Mikdarı 

Sigara makine 15.000 
kolası kilo 
Sigara paket 13.550 
kolası kilo 

~ 

Muhammen be. 
Beheri Tutarı 

Lira K. S. L. Kr. 

20.70 3105.-

2804.85 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

232.87 

210.36 

Eksiltmenin 
saati 

-10,30 

11.-

1 -:-- Şartnameleri m~cibince satın alınacak yukarıda yazılı 15000 kilo sigara 
makıne ve 13.550 kilo sıgara ~aket kolası ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

t
. il - Muhammen bedellerıyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi• _ 
ır. 

. III - Eksiltme 5/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında göııt< _ 
rılen saatlerde Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım K · 
da yapılacaktır. omısyonun-

IV - Şart~am.eler parasız o~arak hergiln sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - isteklilerın eksiltme içın tayin edilen gün ve saatlerd 01. 7 5 .. 

paralariyle birlikte yukarıda adı geren komisyona gelm 1 .. 1~_,..
0

1 ' guvenır.' 
, e erı ı ıu1 o unur. c550b 

T~rağa isyan eden saçlar 
Eksenya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Alıştırınız Mühendis ve fen memuru kısımlar mm inşaat c: Yol, demiryol, su işleri, yapı 
işleri> ve makine şubelerine talebe kaydına l/Eyllıl/938 de başlanarak 10/Ey-

lul/938 akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet zar - - !, ............................ -.i'; ............ ,\ p ERT EV B R 
1
. YAN 

11
. N 

1 
fında Salı ve Cumartesinden maada her gün saat 9 dan 12 ye kadar Yıldızdaki i Posta kutun : 741 tanbw 1 
okula müracaatları. İ Telgra/ ; Son Posta 1 

: Telefon : 20203 : 
Kayıd ve kabul prtlan okuldan alınabilir. Veya taleb üzerine gönderilir. ,, .......... _ ................... _ ..... J 

~~~-· ~~~~~~~~~~~·&893~~-~~ .................. ________ __..LLJll ................. ...._~k"""IUUllAl~r.-~~~~~~~~~~..:a_~~ 

Bunun en iyi çaresi 



Beyhude ızt1rab çekmeyiniz ! 

Bütün agrııarın panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZ İN 
811 muannid bq ve diı ağnlan
m aür'at?e izaleye ki.fidir. Roma
tizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adale ıztırablan NEVROZIN'lo 

tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronıite kartt en 
müessir illç NEVROZIN'dir. ~ 

N EVROZiN 'i tercih ediniz. 
icabında gilnde J kqe alınabilir. 

ismine d ikkat, taklidlerinden aakınımz ve Nevrozin yerine 
bqka bir marka verirlerae fiddetle reddediniL 

'l 
MHmnmml 

i hl.~~· '=----~ 

I~· I~ • 

Sabunların en sıhhi 
ve en idare/isidir 

Yumu••k ve taze bir cild, iyi bir aabu• 
"a baQltdır Fran•ızlar, aaırlardanberl 
CAOUM sabununu intihap ve tercih 
etmitlerdlr. Gayet kuru olup koku~ 
aunu sonuna kadar muhafaza ede
tek yava9 yav .. erir. Şekli bile onu 
gayet ekonomik eder. Yumu•atıca 
köpüOU cildin aıhtıati ve tenin tazeli• 
glnl temin eder. 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 

1 

Okulumuzda leyli ve nehui talebe kay dına devam edilmektedir. Leyll talebe. 
ııin lk.aydı mektebin açılacağı 3 Birincit ejl'in 1938 tarih.im kadar devam ede • 
cektir. c6055» 

SON POSTA 

5 
OSMANU BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARIBt : 1863 
Bermayesl: it.OH.Hl İngllls lirası 

Türkiyenin başlıca §ehirlerile 
Paris, Marsily~ Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 

- İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla'\E:fa, Romanya, 
Suriye ve Yunanlstanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

REFiK FENMEN'ln KITABLA.RI ı 
Yeni elektrikclllk s cild 160 K. 
(Ehllyetnameye hazırlar) 
Madde ve Ziya (fenni, felseft> 20 c 
Tilrldyenin elektrUl.kuyonu tO c 
Sınat elektrik 3 clld 250 c 
Termodlnamlk 100 c 
İhtlrak, Ocaklar 50 c 
Ameli elektrikçllit. (eski yazı ile) SO c 
Amell makineclllt. CestJ ytZllt) 20 c 
Ameli telsiz c c 20 c 
Ameli otomobllclllk c c 20 c 
Elruıteln nazariyesi c c 50 c 
Şehirlerin inşası c c 20 c 
Ankarada, Akba ve Tarıt, İ.stanbulda 

her kitabevinde bulunur. 

Polath Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Polatlıda iken tegayyüp eden saatcı 

Erzurumlu Yusuf İnada: 
Ev kirasile mani fatura bedelinden 

22 lira alacıağı olduğunu iddia eden 
Polatlıda manifaturacı İzzet Evinin aç
tığı dava üzerine namınıza gönderilen 
davetiye bila tebliğ iade edildiğinden 
ilanen tebligat icrasına karar verilerek 
mürafaa 26110/938 çarşamba günü 
saat on bire tAlik edilmiştir. 

Muayyen günde mahkemeye gelme
niz veya bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde muhakemenin gıyabında ya
pılacağı tebliğ makamına kalın olmak 
üzere ilan olunur. 

• 

14 Eylôl ÇARŞAMBA Günü Çıkıyor. 

938 RESiM i HAFTA 
32 • 48 Sayfa içinde bilhaua kadınlan altkadar edecek yuılar\ 

en güzel htklye ve romanlan ihtiva ettikten bqka. 

100 Kerme il 
Kendi Kendine ltalyanca. 

denlerini vermiye bqlıyacakbr, bu der.ter ayn bir kitap 
ıekline ıokulabUecek tarzda nqredilecekör. 

Bütiln manuile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini 
güden 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasım 

Yalnız 5 KURUŞA sahn alabileceksinİ7.. 
Şimdiden bayilerinize sipariş ediniz. 
fazla tafıilAb l..taubul po.ta kutusu 7 43 den iateyİDİL 

,------------------------------~ 

- -

KU 
Kaloriferler ve diğer te~hin vaııtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET KÖMÜRÜ 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

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

.... ~ D~ TABIBI ;. ~ .......................................... ,,,,, 
RATIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 
No. ~6, Kat ı de hergUn öğleden 
sonra saat 14 den 2i> ye kadar 
hastaları kabul eder. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Bertin 

Tiirlr.iye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka ifi * 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santıını 

Birinci "1ıile 400 kuraı 
l lıinci .ahil• 250 » 
Oçüncü ıahil• 200 » 
Dörclüncii ıahi.f• 100 » 
lç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir milddeı zarfın~ 
tazıaca mikdarda illn yaptıracak
lar aynca tenzilltlı tarifem.izden 

utifad• edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek aayfa illnlar için ayn 
bir tarlf e derpif edilmiftir. 

Son Posta 'nm ticari ilinlarına 
aid qler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tılncd.ık ltollelttlf eıneu 
Jtahramamade Ban 

ADbra caddesi 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası ................................ 

Nefl'lyat Müdürü: Selim Ragıp Emcı 

S. Ragıp EMBÇ 
SAIÜPLEIÜa .t. Bkrtm UŞAKLIGIL 

ROMATİZ.'WA - LUMBAGO ve SİYATİK.'d.ea 
muztarlp olup berayl tedan 

YALOVA ve BURSA 
KAPLICALARINA 
gideceklere mühim bir tavsiye: 

Banyodan sonra ağrıyan mahalle 

Si L K O 
merhemi ile masaj yapıp daha iyi 

ve daha çabuk şifa bulurlar. 

Her eczanede satılır 

En eıki aa11rlan -bile kökünden çıkarır, iztırabı keaer, DUll'1 

yumuıatarak cilftırir. . . 
. INGILlz - KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - l.tanbul 

iŞTE iST ANBUL FiLMi 
Heybellada Pi "e Gazinosunda 

Pazar günü çekilmeğe başlanacaktır. 
Plli havuzunda yapılacak (ADALAR ARASI DENiZ 'AMPIYONASI) 
mnsabakası ile PlAja giren muhterem halkımız da filme alınacak -ve bu 
tilm bilahare Heybell Pl!Jında ve diğer sinemalarda gösterilecektir. , __________________ ..... __________ ~ 


