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Hatay Devlet Reisi diin Dersim davasını 
Meclisde and -içti nasıl hallediyoruz 

.. • • ·' Dersime sefer olur, zafer olmaz! ,, derlermiş ... 
Tayfur SOkmen Meclıse gırerken oe Celal Bayar cevab •erdi: "Fakat Cumhuriyet 

nutkunu söylerken şiddet~!~~~r~l!'!nt!.! (;;::~=~~=-~~~~~:;-;:;) 
"atayın istiklili toplar Atatu"r" ~=~!:.~A==.:~a=~rr:ı: . 1 bamaJc gibi nnmidane tUl'T'l&Zlanft1 t19Ptııar. Bu sene Elazı{J tncıfte1WUı114 

ablarak ilin edildi hii6meftmfzl 1 ,.ı..~ ~ ""=· :,;,.-:=.,.-:.ooo ~ ~ 
Hata1 meclisinde AleYİ, Rum ve Er~enl • ce~tl~e 
mensub meb'uılar hararetli nutuklar 101leclıler, BuJik 

Şefe .tazimlerini arzettiler 
Antakya 3 - Anadolu ajansının hulUll 

muhabiri bildiriyor: 

Hatay devletinin ilk reisi Tayfur Sök· 
men bugün saat 10,15 de Hatay millet 
meclisi önünde yemin etmi§ ve müteald· 
ben kısa bir nutuk IÖylemiftir. 

Tayfur Sökmen mecli.le girerken mera
sim yapılmış ve gerek girifinde Ve s;ab • 
ıınaa, gerek yemin ederken ve ıautküliu 
.Oylerken hararetli blr sutette alk~ • 
mıştır. 

Hatay Devlet Reiai nutkunu miite • 
akib locasına avdet ettikten sonra Tür
kiye fevkalide murahhası Cevad Açık· 
alın, Fransa mümessili Kolonel Kole • 
yi ve albay Şükrüyü riyaset lQCaSına 
davet .,,.k Jrımdil..,_ ~ ...... 
ve celserlin nihayetine kadar yanuıda 
alıkoymuştur. 

(Dnamı 11 lftCi 14!/fadll) 

Çekoslovakya yirmi üç 
muhtar bölgeye aynlıy_or 
Yeni proje bazırlandıt Çek Cumhurreisinin gazeteli ı 

"Sulhe olduğu kadar haı:-be de bazına" di1or 

Londra 3 (Hususi) - Dün Berhtesga • vaziyetinde bir durıuniuk mflplıecla .. 
dende Hitler ile Henlayn ara.anda cere- dilmektedir. 
Tan eden mülikattan sonra, orta Avrupa (Deftm 11 lac1 ..,,.._) 

Hapishane binasına aid dosya dün 
akşam Adliye Vekiline verildi 

Bu akıam Ankaraya döbecek olan Şükrü Saracoflu 
•• Soa Posta ,, r• mqhud ıuçlar kanunan1U1 ilk 

neticeleri hakkında beyanatta bulundu 

tebrik ettiler 
Ankara 1 (A.A.) - Hatay mecll· 

.mm içtimaı münuebetile Atat\lrk 
ile Bqvekil CeW Bayar arasında 
qalıdalçi telgrafiar teati ed.ilmlt-

Bqvekil Celil Bayar 
Ankara 

Bugiln Hatay Millet Medildntn 
açılma ve devlet re1d lntihahl ve 

(Dnom& ı ilci •ıd•J 

...... 
• ·-

\.-·--· .. ·-·-·-- .... .. ............ ·-·-··--·--
Y ... ı Flllilı Rılla A1cı7 

Biri 60, diğeri 12 yaşında 
iki hırsız yakalandı 

ihtiyar kısa zamanda I& yeri soyntuş 1-
0n iki yqındaki suçlu da dükkincayı likırcbra 

tutup futbol topu çalarken ele geçti 
( Yaz111 8 net sarfada lahke111ıler ıu~unfınada) 

Güreşcilerimiz Finlandiya 
::=:::IÜ. takımını 4 - 3 yendiler 

:.::ı !:: ı::;::-:;:: Güreşlerde Başvekil ve Vekiller bulundular demiryolunmı son -tnmınm açılma tö-

reni yapılımf dört yüz kilome~: bir Pehlivanlanmız göfüılerimizi kabartacak kadar güzel 
~ ı:.:1-:~:ı~~ 8törfez!: 01unlu gösterdiler. Güreıler çok he7ecaab old• . 
bağlıyan bin dört yüz kilometrelik bir 
hat ]rimUen flletmeye açılmıı bulunu· 
yor. (Dnam 11 iDd ..,,....) 

Almanların Rende 
tahşldah 

Londra 1 (Husuat) - l'ranldoı1 'fa 
Metz'den alman haberlere &Ore. blytlk 
mfkdarda Alınan asbrile, mot&'ltı kıt'a
lar Ren mıntakasında tahllffild etmekte-
dir. 

Metz'den bildirildijiııe ıön dd lfln • 
denberi Fransız - Alman hududundaki 
Dıfhıabllt sıkı bir kontrole tabi tutul • 
matta ve bütiln vesait durdur111arak arq
tıi'ılniaktadır. 
· Alman mmıbaları, Rendeki tabptatm l'inlcıncDJICI takımamn A""'fHI w clilta,. 1 amplwftıı oltn.Uf yıtdı.rtannclcıtı Ucld gfirei 

- hiç bir fevkaJAdelit ifade etnıecftlb!i ve cnaınm6rl U. Gabta n1ıtımınclcı 
AdUve ~elciQ lıt..W "' fJdlMmamtn U. ~ticen yapılmakta olan manevralann icaİf ettir- Ankara 1 - IJulfln ıaat 17 delmen müsabakalan yapılml§tır. Stad çok 

:Adliye Vekili ŞOJa1l Sancoilu dGa ı~ - 'eri etrafında .....,_ 1IPl!Dllt mlddtl- dili bir hareket oldutwıu 16ylemekte • 11 ma111 atacfyomunda Tart • Finlandl· ,blabahktı. Seyirciler arasında Bapekd 
fanbul adliye dalreliDe llderek, adU7a ! ~ (Dn- M ille& ~) cUrler. 1& mllD lflret ekipleri aruında tnko ro- (Devamı 14 Ddl la7faaa> 



-· Hergün - Resimli Makale: -- Terbiye ölçüsü = 
--··----

Hafif/iyen fırtına 

./ 

Yazan: Mütttta Blı.-

G eçen hafta kıyam.et kopuyordu: 

r..yıuı -. 

~---------------------------
Sözün Kısası 

-····-
Tavuıa, horoza 
Dair .. 

an stanbul belediyesinin, şehrin mü~ 
tekasü yerlerinde ve. tahsisen aJ 

partımanlarda tavuk, horoz gibi ehıJ 
hayvanların beslenmesini yasak etti "' 
ğini gazeteler yazdı. • ' 

O gündenberidir, tramvayda, 't'apur"' 
da, ötede beride kulağıma akseden mu .. 
havereleri aşağıya kaydediyorum. 

* 

Manevralar vesilesile koskoca bjr 

ordu hazırlamış ve onu harekete getirmiş 
olan Almanyanın, Südet meselesini hal 
için Çekoslovakyaya saldırmak üzere .b~ı
lunduğu söyleniyor, buna m.fuli olma~~ıç~ 
de İngilterenin Al.manyaya karşı kat ı bır 
dil kullanmak vaziyetini almış olduğu 
ilave ediliyordu. Sansasyon piyasasın • 
daki hararetli alış verişe bakanlar, bir ara 
lık kilot pantalonlarm, mataraların mey- - Bizim üstümüzdeki katta, öyle pi• 
dana çıkacağı günleri bile beklediler. Hat liçler var ki!. 
u, gürültülü yerleri hiç sevmiyen enter- - Ne duruyorsun? Belediyeye ha-. 
nasyonal Yahudi sermayesi, çıkacak harb 'l'ab;f zamanlarda, normal hallerde herkesin yüzünde bir Bir adamın terbiyesı ve .ıtarakteri hakkında hükilın ver- ber ver! 

esnasında Amerikada rahat rahat para ==::te=r=b=iy=e=m=a=s=ke=sı=· =v=ardır==· ==============~m;;e;;;k;,;iç~i;n::f;a;z;la;;;;c;;a~h;ı;;;· d;;d;;;:,et~l,;;,;en;d~i~ği~z;;;;;am;;;,;aru;;;~b;;e;kl;e;;;y,;;;in~i;z·~=== I 

~;F.ff~E~~:~~:~ 
* - Başına sıcaklar mı vurdu, nedirlı 

Bizimki, dün sabah, durup dururkeıı 
öyle bir horozlandı ki! 

hate çıktılar. Frank titredi, sallandı, pu-
van kaybetti. İngiliz lirası onu takip etti. Alominyomdan ( ....................................................... ,! 
Amerika da, altın hazinelerinin taşacak Yapılan güzel i:. Hergün bir fıkra 
derecede olduğunu gördü. 

Bu harekete, bu sütunlarda biz cpazar- Elbiseler i Bu birinci 
lık fırtınası> diyorduk. Bir iki gün içinde 
olup biten şeyler gösterdi ki fırtına dur
muş, hiç değilse şiddetini kaybetmiştir. 
İngiltere kabinesi toplandı; bir kaç saat 
süren bir müzakerede bulundu. Neticede, 
ne Almanyaya karşı kat'i bir dil kullan -
m.ıya, ne de hatta diplomatik bir teşebbüs 
ve müracaatte bulunmaya karar verdi. 
Hatta Taymis gazetesinin yazdıklarma 
bakılırsa İngiltere, Almanya karşısında, 
kendi vaziyetini ıslaha lüzum görmüş, 
yani Büyük Britanya hük.Umetinin takib 
ettiği uzlaştırma siyasetinde chiç kim -
seye karşı> bir vaziyet almadığı ve al
mıyacağı hakkında, hiç olmazsa yarı res
mt teminat vermeğe lüzum görmüştür. 

Öte taraftan, Bay Bitler de, siyaset er
kanıharbiyesini etrafına toplıyarak Hen-

Hasis biT lskoçyalı hastalanmıştı. 
Karısı, doktor çağırdı. Doktor hasta
yı muayene etti: 

- Yirmi gün yatakta kalacaksın, 

dedi, gün ll§ırı gelip göreceğim. 
lskoçyalı yirmi gün yattı ve dok

tor, gün aşırı geliyor, muayene ediyor
du. İskoçyalı, iyi olup yataktan kalk
tığının ertesi ~ünü doktora Qitti. 
Doktor onu görünce 

- lyi oldun ya? 
Dedi, fskoçyalı cevab verdi: 
- lyi oldum doktor, size borcumu 

ödemeye geldim. Hasta iken bana kaç 
defa gelmiştiniz! 

- On! 
- Şimdilik Allaha ısmarladık. Bu 

birinci .. daha dokuz defa geleceğim. 
lein (Henlayn)ile başbaşa verdi. Saatlerce Bu tuvalet alomınyomdanctir. Lon-
konuştu. Südetlerin şefi şimdi Prağa av- drada bir sergide teşhir olunmuştur. ,, ........................................................ -' 

det ederken Çekoslovak hükfunetine mu- Alorninyorn elbisenin mucidi birkaç Harb olmıyacağını 
kabil teklliler yapacağı söyleniyor. De - senedir alominyomu tezyini işlerde 
mek oluyor ki pazarlık seyrini takib edi- kullanan King _ Morgan isminde genç Müjdeleyen kara kedi 
yor ve bunun için de fırtına hafiflemiş bir mühendistir. Mühendis, bu madde- Londrada Dow
bulunuyor! * yi, kadın ~~yalarında kull~~~. üzı:ı-e ning Street'de baş 

ve tıpkı yun ve pamuk gıbı orülebı - vekalet binası _ 
Eylfil ortalarına doğru bir harb çıkar- lecek bir hale getirmiştir. nın önünde bir 

mıya şu d~a~a hiç kimse ~a~r ve hatta Yeni alominyom ipliğinden kumaş- kara kedinin pey
taraftar değildir, ortada donup dolaş3n lar, elbiseler yaptlmıştır. Ve gelecek da olmasını İngi
fırtına kı~en bir pazar~ ~rtınası, kıs- ay açılacak olan kadınlar sergisinde iliz gazetelerl dün 
~~m de hır borsa hareketıdir. Gazete!~ ilk defa olarak teşhir edilecektir. ya karışıklığırun 
ıçın san~~y~n, enternasyonal Yahudi Bu tuvaletlerde açık veya koyu sa- lehine tefsir ede-
sermayesı ıçın borsalarda hareket lA - tenden motifler vardır. rek: 
zımdır. Her iki iş te kazanç getirir. Şu 

• halde hadiselerin seyri sansasyon yap- cBu hadise u • 
mıya ne kadar müsaidse ondan 0 kadar Amerikanvari bir rökor mUmİ vaziyetin 
istifade etmeği düşünmek büyük Avrupa Bir Amerikan muharriri bir kitabcı d'ilzelmeğe yüz 

tuttuğuna bir a -

Fransız Baıvekili 
Müdhiş bir 
Tütün tiryakisidir 

. - Sen de tehdid et! Belediyeye şi .. 
kayet eder, seni yakalattınnm .. de! 

* - Monşer! Bir ev tavuğu yakaladım .. 
tarif edemem! 

- Götür, belediyeye teslim et ! 

* - Öyle ücra, ıssız bir maha1led6 
oturuyor, öyle sakin bir hayat geçiri 4 
yoruz ki; tavuklarla yatıp, horozlarla:,! 
uyanıyoruz. 

- A! Sizin semtte belediye horoza,• 
tavuğa müsaade ediyor, demek! 1 

* - Şek.. keyyy!. Horoz şekerim var? 
Çoc~kları da sevindiriyor!. 

(Oğle üzeri tatlı şekerlemesinden u ~ 
yanan mütekaid, takkeli başını pence
reden uzatarak): 

- Mahalle arasında horoz gezdir 
menin yasak olduğunu bilmiyor musun,. 
be adam? 

- Darılma, beyim! Bu bizim horoı 
şekerden. 1 

- Ne olursa olsun, yasak yasaktı.rı 
Git malını şehrin dışında sat! 

* - Bizim moruğun bir çömlek altll4 
var. Hepsi de çil çil. horoz sesi duy ' 

Fransa rlaşvekili Daladye müdhi.ş bir mamış soyundan. · 
tütün tiryakisidir. En iyi, en nefis har- __. Bundan sonra hepimizin parası da 
rnanı bir mütehassıs kadar anlar. Ha - horoz sesi duymamış soyundan olaca}{; 
zır sigaralardan hoşlanmaz. Kendi eli- - Neden? .ı 
1e sardığı .sigaraları tercih eder. Re - - Hani ya şu .. yasaktan ötürü! 

simde de onu hararetli bir kabine top- * 
lantısından çıktıktan sonra bir yorgun- - İşşş, anam! Pilice bakL 
luk sigarasını sararken göriiyorsunuz. - İşitmesin, kızar! 

Gazeteler ve 
münderecatları ... 

~ lil'eden kızacakmış? 
- Garazin var da, belediye memur..' 

larına yakalattırmak istiyorsun, sanır~ 

* gazeteleri için bir vazife ve sermaye a- ile mühim bir bahse girişmiştir. lamettir, harb ol· 
lemi için de bulunmaz bir fırsattır. Ara Muharrir 50.000 kelimelik.. bir ro _ Bı'r Fransız mecmuası Pariste "ık- - Gözlerine tavuk karası inmiş ... 

mıyacaktır!..> de- t Y ı;; 
yerde bir takım insanların yürı:!kleri hop- man yazacağını ve bu romanda cE> kt d' kt lan b~yük· b' ... t . - Sübhanallah! Mahallede tavu~ 
lı akını b

. kı kı tli ,_~ ~ d me e ırler. ma a o u ır yevmı gaze enın k d d b lın ? 
yac ş, ır sun yme A<:lgı sa- harfini kullamruyacağım söylemiştir. yo • nere en e u uş · 

hibleri zararlara uğnyacakmış, bunun 0 . Gene bu gaze • münderecatını tahlil ve tesbit eylemek E. T a/u 
kad h . t' l Ha k - Kitabcının buna muvaffak olamıyaca- telere göre bırço' k icin garib fakat hoş bir tedkike giriş -ar e emnuye ı o amaz. va ne a v •• l . .. . balis t tu ~ ................. _.._.-................................. . 

gını soy emesı uzenne e u şmuş- akl 1 b" ı ühim. • 

dar bulutlu olursa ufuk ne kadar kararır mer 1 ar, oy e m anlarda miştir. Al t •• k h .. kO ı· • • 
ve karışırsa sans~syon da, sermaye de lardır. .. . . b~şvekfüet b~~sının kapısınd~ daima Mecmua gazetenin ismini rlkreyle - 8 Ur U me lmlZI 
bundan o kadar fayda görür Malfun sözü Aradan 47 gun geçıruştır ... Muhar - hır kara kedının peyda olduguna dik- . d b p . So. ld v tebrı•k etıı·ıer · · · d' k da 37 ooo k liın · . memışse e · unun ans ır o ugu 
unutmıyalım: Kurd dumanlı havayı se - nr şun ıy~ ~ . r · e e. yaz - kat etmişlerdir. 
ver! mıştır ... Hiç bınnde de c:E> harfı yok- Resim charb olm.ıyacağınaı. dair muhakkaktır. 

Bugün fırtınanın patlamak üzere ol _ tur.. teminat veren müjdeciyi başvekalet Bu gazetenin 20 Mayıs nüshasının 
duğu haberlerini dünyaya yayarken, ay- kapısında gösteriyor. ~Faris) tab'ı 14 sayfa olarak çıkmıştır. 
n1 haberlerle borsaların altını üstüne ge- Katil eşek arısı Işte tedkikin neticesi: 
tirirken etrafta uyandırılan heyecan ne İngiliz polislerinden biri limonata Şoförlükte yaş tahdidi 1 - hanat: Gazetenin tam yüzde 
fayda temin ederse bu haberlerin aksi ve- . k d d··şı·· _ .. b 

11
. lazım mıdır ? ellisini yani 7 sayfasını kaplamakta -

'ldi-. d . h ıçer en, nere en u ugu e ı olrnı - d n gı zaman a aynı eyecan uyanır. . v ır. 

(Bq ta.rafı l inci sayfada) 

bu suretle Hatay dev !etinin teessüs et ~ 
tiğine hariciyeden verilen malfunat ü ~ 
zerine muttali oldum. 

Cumhuriyet hükOmetinin bu muvaf r: 

fakiyetini tebrik ederim. 
K. Atatürk: Şu halde, hem ileri, hero. geri, her iki ha- yan bır eşek arısını yutmuş, boğularak Londrada yaşlı taksi şoförlerinden 2 - Fotograflar: Yüzde 12 sini. 

rekette de kazanç muhakkaktır; ileri! anide ölmüştür. birinin kaza yapması üzerinet bir an - 3 - Yazı serlevhalan· Her sayfanın Atatürke 
Zannedersek son haftanın fırtınasını bu ket açılmış, ve şoförlükte yaş tahdidi d'" tt b'rini. · İstanbul 

suretle izah etmek doğruya gayet yakın şiddetile devam edip gidecek, fakat, ger- lazım gelip gelmediği araştınlın~, böy- or-4 e Bı tl t . f -
bir izah şekli olur. ginlik son buldukça, her defasında, be- le bir kaidenin lüzumu olmadığı ve - u ~e. e gaze e:ım on say ~ J!~.ek ~ev~ ve i~arenizle büyü~ ~ -, * nüz harbe karar vermiş olmıyan siyaset, Londra piyasasında 83 yaşlarında, şim- sına yakın bır mikdan (yuzde 70) dog- l~ ___ zın bır ~etin.de Ulu Şe~m u ... \ 

bir taraftan ipin ucunu gevşetecektir. diye kadar tek bir kaza yapmamış olan rudan doğruya reklim yahud yazıla • ~at ve tebr~e ~aıl olm~ .~bı blzf~ 
Filhakika iki gündenbri fırtına havası 

değişmiş bulunuyor. Fakat, bu, artık Sü
det gemisinin limana girmesi, yahud nr
tınanın büsbütün zail olması demek de -
ğildir. Bu mesele hal şeklini buluncıya 
kadar daha pek çok fırtınalar ve gergin 
safiıalar görecektir. Ortada mevcud olan 
gayri tabii bir vaziyetin tabii hal şeklini 
buluncıya kadar bir takım sarsıntıların, 
dokuşmaların vukuu zaruridir. Ne Al • 
manya Südetlerden vazgeçer, ne de Çe
koslovakya Südetleri kaybetmeğe razı o
lur. Bu davanın yanıbaşında bir de mer
kezi ve şarki Avrupada Almanyanın ve 
Fransanm nüfuz mücadelesi bulunursa 
artık davanın nasıl bir dava olacağını ta
savvur etmek müşkül değildir. 

Siyasi mücadele bir taraftan, en son 

Muhittin Birge-tı. bir şoförün çalıştığı anlaşılmıştır. rın reklamı mahiyetindedir... içm tasavvur edilebilen en buyuk saadete 
;,_;;;;;:;=:;;;;==~==~~~=~~~~~~~~~=~~~~=~~~~===~===~=====~ ulaştırdığınız cumhuriyet hükfunetin~ 
1 1 S T E R yürekten gelen minnet ve şükranlarıni·1 1 N A N 

1 
1 S T E R 1 N A N M A! arzeder, sonsuz bağlılıklarımla en derin.' 

Bu sene İstanbulun sayfiye yerlerinde ve plaj mmtaka
lannda pantalonlu kadınlar nisbeten çoğaldı. Bu pantalon
la'rın ayak tarafları biraz eski külhanbeylerinin ökçelere 
doğru yaklaştıkça genişliyen pantalonlanna benziyor. Bu 
suretle erkeklerin pantalonlarından şekilce ayrılıyor. Son
ra pantalonların üstünde bir nevi çepkene benzer yelekler 
var ki bu da erkek ve kadın pantalonları arasındaki kıya
fet farkına hususi bir çeşni ilave ediyor. 

Fakat ne de olsa pantalonlu kadınlar gene bir .dereceye 
kadar kıyafetçe erkeklere yaklaşmış oluyor. 

iSTER iNAN, 

Bu, bir miişahededir, fakat bu müşahededen ne netice 
çıkarmalı? Bir arkadaş bunu merak etmiş, kendisi bir ka
rar vermekten çekinmiş, okuyucularına ıoruyor, sorduğu 
sualler şunlardır: 

- Acaba kadınlardal'"gittik.çe pantalon giymeye doğru gö
rülen rağbetin artması sadece erkeklere benzemek heve
sinden midi!'? Yoksa bu hadise erkek ile kadın arasındaki 
müsavat meselesinin şimdi de kıyafet sahasına sirayet et
tiğini mi göstermektedir? 

iSTER lNANMAI 

tazimlerimin lütfen kabul buyurulmasını, 

istirham ederim. " 
Başvekil 

Celfil Batar 
) 

Belçikanın ha~ici siyaseti 
Brüksel 3 (A.A.) - HükUınet erkanJ5 

B. Spakın beynelmilel vaziyet hakkında 
vermiş olduğu uzun izahatı dinledikten 
sonra Belçikanın şimdiki ahval ve şe • 
rait dahilinde takib etmesi lazım geleıı' 
ve istikl§.1 esasına dayanacak olan harici 
siyasetini ittifakla tasvib etmişlerdir. 



Çinliler 6 Japon barb 
gemisini tahrib ettiler 

iki gemiyi de bahrdılar 
450 bin Japon Çinde çarpışıyor 

Bir haftadanberi devam eden muharebelerden Japonlar 
netice alamadılar, bazı noktalardan da çekildiler 

Hong-Kong 3 (A.A.) - Japon millta - metinde 30 dan fazla gemi bulunu~ordu, 
ristleri, Çine karşı son teşebbüslerlnı ic- Çin tayyarelerinin icra etmiş oldukları 
ra etmek üzere takriben 450,000 kişiden üç fiddetli bombardıman üzerine yarısı 
mürekkeb 18 fırka sevk ve tahşid et - Kiukiyanga çekilmiştir. Hatta dün Çin 
mişlerdir. Bunların ekserisi 17-18 yaşın- tayyareleri tarafından 6 Japon harb ge
öaki gençlerdir. misi tahrip edilmiş ve iki nakliye gemisi 

Harb cepheleri 300 kilometreden da - batırılmıştır. Şimdi Hopein in garbında 
ha uzundur, yani Anhvay eyaletinin mer- Liuan'da ve Poyang gölü yakınında kiın 
kezı olan Hopeyden Vuşene ve Yangçe Niyutuşan'da şiddetli muharebeler ya -
nehrinin cenubunda kiin Poyang gölü - pılmaktadır. 
nün garbine kadar imtidad etmektedir. Tokyo 3 (AA.) - Domei ajansmın 

Japonlar, bir haftadanberi bu cephede bir tebliğine göre, Japon kuvvetleri 
yapmakta oldukları taarruzlara rağmen, Çinlileri şiddetli bir harb1en sonra 
fimalde büyük bir hezimete uğramış ol- mağlup ederek Kuantsi'nin yedi mil 
duklarından, cenubu şarkiye doğru çe • şarkında kain Hoşangsi'yi zaptetmiş -
Jtllmişlerdir. Tanzenin cenubunda ise !erdir. 
harb gemilerinin himayesi altında Jui - Japon tayyareleri, Çinin merkezin
png mıntakasına doğru pek az ilerle - de ve cenubunda ve bilhassa Vuşu'da 
mişlerdir. bir çok askeri mevkileri bombardıman 

Bidayette Kiukiyangın mansabı istika- etmişlerdir. 

Filistinde /es 
Kaldırıldı 

Halk 
Yarın 

Bankası 
açılı_qor 

Kudüs 3 (A.A.) _ Arab milliyet - Ankara 3 (Hususi) - Halk bankası ve 
perverlerinin fesi kaldırmak ve yerine Ankara hallt sandığı Başvekil CeW Ba
agel taşınmasını mecbur kılmak husu - yarın huzurile pazartesi günü saae on bir 

&undaki kararları, şiddet hareketlerine buçukta mer~ açılacaktır. --

tevessül edilmek suretile tatbik olun • Nı·ı suları K~hı·re 
maktadır. Fes taşıyanların başlarından "4.. 

fesleri zorla çıkarılmaktadır. ı • · ı 
Kudüs 3 (AA.) - Evvelisi gün a - varoş arını ISthA etti 

rab milliyetperve~l~r.i tar.~fından ~a - Londra 3 (Hususi) - Birkaç gün 
çırılan Nasıra valısı ıle dort mesaı ar- evvel tuğyan eden Nil nehrinin sulan 
kadaşı, henüz bulunamamışlardır. Kahireyi tehdid etmeğe başlamış ır. 

-- Şehrin varoşları su altında kalmış -

Bu .. yu·· k Al manya tır. Felaketin önüne geçmek üzere ted
bir alınmış olmakla beraber, halk şe-

kongreSİ açılıyor birden uzakıaşmakıa_dır_. __ 

KIJstencenln ıtmali11de 
Berlin 3 (A.A.) - cBüyük Almanya. Bir üssübahri 

kongresi pazartesi günü Nurembergde a-
çılacaktır. inşa edlligor 

Kongre programı spor ve askeri manev- Londra 3 (Hususi) - Romanya hü-
ralardan tutun da meşaleli dini merasime ldimeti Karadenizde bir üssübahri in
varıncıya kadar her şeyi ihtiva etmekte- şasına karar vermiştir. 
dir. Köstencenin 13 mil fimalinde yapı -

Kongrenin esas mevzuu bütün Alman- lacak olan bu üssün inşasına derhal 
!arın Almanya ile birleşmesini teşkil ede- başlanacaktır. 

kti Südet Almanları hakkında da bun Romanya hükumeti, bu deniz üssü-
ce r llian a ile birleşmeğe haklan ol- n~ ~rojesini İngiliz bahriye nezareti-
Jarın Y d b le ıstışareden sonra hazırlamıştır. 

•ow POl~A 

Frankocular botun 

Arab çetelerinin 
alçakca tecavüzü 
Köyleri basan çeteler üç 

Türkü öldürdüler 
e Yaşasın lıür oe 

müstakil Hatog 
cebhede 

taarruza geçtiler 
Burgoa J (A.A.) -Franko ordula - .. ~eyhaniye 3 (A.A) - Perşembe Yun: Selbn ~ ~ 

rının taarruzu bu sabah şafakla bera - gunu ~ Ha~ebin Harim mıntaka- T <ırk milletinin kendisine b 
her bütün Ebre mıntakasında tekrar sı~da eski usbecıler tarafından teşkil ideal bildiği Hatay 
başlamıştır. edilen . arab çeteleri, Ci&ri Hadid civa- artık bir emri vakidir. İki eyhllde Mille 

Şiddetli bir topçu ve hava bombar: ~~=k~ Kurd vM~ir~nil.e .Ac~klı_ köy- lı4eclisi toplanmış, devlet reismi se 
dımanından sonra piyadeler öğleye dog ~ ~ uç Türkü ö~d~dukten ve müstakil milli varlıklar arasına kaJ 
ru düşman mevzilerinin ilk hatlarını Öt:(~ ··g1eld!!::rıkl y~ çekilmışlerdir. rlfIIU§tır Türk Cumhuriyetinin cenub 
el · · l dir D.. b" çok ölü uru en .1. uı erın cesedleri Antak - · 

e g~ırmış er · uşman ır yaya getirilmiş ve göz yaşlan arasında kapılarında yepyeni bir hayata doğan bu 
ve esır bırakmıştır. . defnedilmi tir. kardeş devleti tebrik etmek Vt? mes'ud 

Taarruz devam etmektedır. ş ve müreffeh bir hayata nail olmasını dll 
l.panyada harb vaziyeti ı J d lemek başlıca vazifemizdir. 

Barselon 3 (A.A.) - Resmi bir tebliğ, ta Ya a y ah Udi . Az•.,nın umum! sayısı 
düşmanın Kamino, Nilaber ve Raga ~~ 0~ Hatay meclisinde 
mıntakalarındaki taarruzlarının püs - memurlar iki hilia 'lürk meb'usun bulwı 
kürtülmü~ olduğunu bildirmektedir. • f d ması, Yeni devletin bam rürk 
Merkez cephesinde cumhuriyetçiler, Ro- JStİ 3 e iyotlar rakterini ifade eden bir keyfiyettir. B 
za - Eskoriyal yolu üzerindeki mühim !ardan b&§ka dokuz Alevi mebusun m 
mevziler zaptetmişlerdir. Düşmanın Bed Paris 3 (A.A.) - Havas ajansının Tir- heb farkı hariç, diğer Türk müme:aau' .._... 
Teta ve Scrro Pelado mevzilerine karşı yesteden istihbanna göre Yahudiler aley- le ayni hattı hareketi takib etmem 
yapmış olduğu hücumlar boşa- gitmiş _ hinde ittihaz edilmiş olan tedbirler se - için hiçbir aebeb yoktur. Çünkü nazarı 
tir. bebile, bu şehrin Yahudi olan devlet me- mızda. onların bizden bir farkı yoktlJr. 

E5tramadure'de düşmanın Püentc del murlan ile umum! müessesstta çalıpn Halkçı bir rejimle idare edilecıek olaQ 
Arzobispo mıntakasında yapmış olduğu Yahudi müstahdemin cistifa etmeğe ha - yeni Hatay devletinin her hUJUSta takib 
taarruzlar da akamete uğramıştır. zırlanmaktadırlar>. Bütün memlekette edeceği liberal hattı hareket te göstere-: 

bu kabil istifalar vukuuna intizar olun - cektir ki, cenubun yeni TUrk Cumhurt.I 

A vrupanın nazik 
vaziyeti ve Amerika 
icabında bitaraflık kanunu 

ilga edilecek 

Vaşington 3 (A.A.) - Avrupanın nazik 
vaziyeti dolayısile !'eisicumhur Ruzvel
tin Vaşington civarından uzaklaşmamak 
kararı hakkında salclhiyettar mehafilde 
beyan olunduğuna göre, reisicumhur, her 
hangi bir ihtilat karşısında parlamen -
toyu derhal fevkalUde içtimaa davet ede
bılecck bir vaziyette bulunmak istemek
tedir. Bu taktirde reisicumhur, 1939 ma
yısında h.kiza bulacak olan bilarailık 
kanununun tadilini veya ilgasını parla
mentodan taleb edecektir. 

-İtalya Bulgarislanın 
silAhlanmasın a 
muvafakat etti 

Londra 3 (Hususi) - İtalya, geçen -
!erde Selinikte Balkan Antantı devlet -
lerile Bulgaristan arasında yapılan an
laşma mucibince Bulgaristana verilmiş 
olan silihlanma hakkını tanunı7 ve bu 
husustaki muvafakatini Sofya hükfune -
tine bildirmiştir. 

maktadır. yeti için din ve dil farkı ve mezheb ay-

İtaıyada Yahudi aleyhtarlıjı rılığı yoktur. Sadece ekseriyeti Türk ola 
Roma 3 (A.A.) - Yahudiler aleyhinde- Hatay camiasına sadakat ve o yolda ça· 

ki kararların ittihazındanberi bütün t - lışmak vardır. Bu zümrelerin büyü 
talyan gazeteleri, Yahudiler aleyhinde menfaati, bu hususu koruyacak şekil v 
şiddetli neşriyata başlamıştır. surette hareket etmektir. 

cLavaro Fascista> bilhassa burjuvaları Hatayın bir diğer fonksiyonu da Türk. 
faşistliğe karşı soğuk davranmakla it _ Fransız dOltluiunun bilvasıta bir 1De9-

ham ediyor ve buna sebeb olarak ta on- nedi olmaktır. Bir ara, bu devletle ara
ların Fransız burjizisinin ve bilhassa Ya- mızdaki iyi münasebetler için bir tmU
hudilerin nüfuzu altında kaldıklarını han vazifesi görmüş olan Hatay me
göstcrmektedir. selesinin hallinden sonra yeni Hatay 

devletine yapılacak muamele nisbetinde 
bu dostluğun çoğalma veya eksilmesinin Trakyada birçok 

Arteziuen bir miyan olabilir. Esasen seçim de göa
termiştir ki Hatayda pek az mikdarda A-

K uy ıı farı açıldı rab vardır. Bu itibarla Hatayın Suriye 

Edirne (Hususi) - Trakyada artezi- ile olan al~ası yok gibidir. Bu rnemle
yen kuyularının açılma ifine, plinlı bir ket, oJsa olsa, iki taraf arasında bir v 
şekilde devam olunmaktadır. hattı vazifesi 1l5rebWr. Eski za • 

manı dü§Onerek iki taraf münasebetleri
Lüleburgaz ve Babaeski çevresinde n1 bozmak için yapılacak her tahrikin de 

son iki yılda derinlikleri 40-120 metre a-
rasında değişen 15 artezfyen açılmıştır. aklın kalmaya mahkftm olduğunu fimdı
Bütün Trakyada her kaza beled!yeai ile den kabul etmek bir zarurettir. Mahiyet 
köy birlikleri 2500 lirayı geçmiyen artezi- itibarile tehlikeli bir oyun oynamaktan 
yen motör, bucurgat ve buna benzer §eY- başka bir şey olmıyan bu tarzı hareketin 
ler satın almakta ve bunlan miltehaaıs zararı, muhakkak ki, binnetice, Surlye
ustalara teslim etmektedir. Ayn.ca Lll- ye teveccüh edecektir. Bizce pyanı arzu 
leburgaz çevresinde büyük arteziy~ it- o~yan bu gibi avakibden tevakki için 
!erini idare için iki ecnebi fırın.an ile butün Hatayhların, bu kabil ilfallere ka-
rnukavele yapılmı§tır. pılmamaları çok doğru bir ıey olur. 

Son bir yıl içinde Sinanlı köyünde altı Bunun haricinde ıerek Türk umuru 
arteziyen açılarak, havuzlar doldurul- aruuıda evvelce hüküm lilrmilf olan 
muştur. Geçen yıla kadar çorak bır yer benlik daiyelerine ve gerek F.rmeni ve 
olan bu köy meyva ve sebze bahçelerini Arablardan sadır olmUf 1anht hareket
çoğaltmış ve 1ebze satıflanna bqlaıruı- lerin münakaşaaına da bir nihayet ver
tır. mek muvafıktır. Hür Hatay yeni haya

C!uğunun Hitler tarafın an resmen e -
~an edilmesi bekleniyor. Hatta Berlinfn 
siyasi mehafili bu,.mijnasebetle fevkall
i!e mühim sözlerin söyleneceği kanaatin-

tının defterine ilk yaprabndan baılar
Y eni Yunan sef arethaneleri ken geçmi§i unutarak geleceAe ntımunet Avusturya mektebleri 6 

Patis 3 (Hususi) - Som mıntaka - Atina 3 (AA.) - Yunan hüktimeti imtisal olacak eraı ile bu yapraklan çe-

F ransada grevciler 2 5 
fabrikayı işgal ettiler 

dedir. _______ , 
Kanada da lngiltere için 

tayyareler yapılıyor 

Gemlikte ruam mucadelesi 

hakkında kararlar sında 17,000 mensucat amelesi bugün yeni sefarethaneler ihdas etmiştir. B: virmek gene Hatayın yüksek menfaaU 
Berlin 3 (A.A.) - Havas ajansının grev yapmışlardır. Grevcıler gerek bu Jan PoHtis, Stokholın sefirliğine tayin icabıdır. Dava, ne eşhasın, ne de z\lmre-

muhabirinden: mıntakada, gerek diğer yerlerde 2S edilmiştir. (D 1 
.a. ..... ~turyanın mekteblerı' ı'le hus11°t fabrı'kayı ·ışgal etmı'ş ve bazılarının u·· - ..................................... - ............... -............ evamı O ncu 1411/ada) ZlfYUıD ~ ••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••-•ee .. eeee .... 

f ey 2.hat notlan : 4 

Atina 
Eski Yunanistan, ağacından çok lifi olan bir JWdjr n Atfna bu blkerin 

en çıplak noktuındadır. Buna rağm en asırlarca çahpıı iman eli bu kırag 
tepeleri Yetertmlf, hem tılemiftir. Akropoldaıı baJnkfıiı zaman Attııa topru 
ve tq, tepeler aruında Yetil yuva gibJ göı11n0.r. 

Pirede vapurdan çıkarken etrafımı u alan rehberleri İnlfilz. Fraıısıa don. 
lara bırakarak. aynldım. Biliyordum ki burada nuıI olsa bizden gitmif btr 
eski hemşeri olacaktır. Daha gümrO.k kapısında biriken toförlere: 

- Eksevris TurJdka! 
Demeden tıç, dlSrt atız btt'den cev ab verdi. Akpma kadar ıezdlrmek Oıere 

üç yüz elli drahmiye, yani dört liraya klraladıtım liib bir otomobille Atlna 
yolunu tuttum. Anadoludan gelen Rum muhacirlerin yaptıklan yeni İznıir· 
den geçi~oruz. İnşa halindeki şehirlerin toprak manzaran hen11z gitme1111f. 
Fakat Atına Balkan tehirleri 1çinde Bükrep de geri bıraknuf. Geçen yıl !l(Uc. 

reşte idim. Atinayı şehircilik bakımından daha Avrupa! bu]daım Herhalde 
A~~nayı resmen ziy~et etmiJ olan İstanbul Belediye retli çok iyi ıeyler ldr
muş olacak. Atına ıle Pire arası artık tamamlle dolmuftur. 

Ekonomi - Atina ucuz bir pbirdir. Bunun için hayat hareketlidir. Hıt 
bir emek kıymetsiz kalmadılı ıfbl hJç bir tnuhteklre de faaliyet sahası bıra~ 
kılmamıştır. Hayat ucuzlutu için bir miat isterseniz, onu da Ulve edeyim: 
Pirede bir on liralık bozdurdum. Akrq.>('lu, Atinayı otomobille ıezdim. En. 
lüks otel olan King Georıe'da lSğlı yemeği yed.ün. Birçok kartpostal ve dl5rt 
keten mendil aldım. A.kropola 50 drahmi antre verdim, resl.m çekttrdim, Pi
reye otomobille döndüiüm zaman cebimde y(lz drahmi, takriben bir lira 
daha kalmıftı. Bi.irhan CMW 



Telefon tesisatı genişletilerek 
intizamsızhğm önüne geçilecek 

Yakında bir radyo umum müdürlüğü ihdas edilecek 
ve radyo teşkilatı modernleştirile~ek 

Evvelki gün, otomatik telefonlaruı lyi kaç telefonun sesi gelmektedir. Şişli tele
işlemediğinden şikayet edildiğini yazmış- fon santralının tesisatı üç ay sonra ta -
tık. Neşriyatı.mızı nazarı dik.kate alan te- mamlanacak ve ondan sonra İstanbulun 
lefon idaresi Şişlide yapılmakta olan telefon derdi halledilmiş olacaktır. 
yardımcı santral tesisatındaki faaliyeti * 
arttırmıştır. Radyo makinelerinin ucuzluğu ve rad-

Eski telefon şirketi, masrafa katlan - yo işinde gösterilen kolaylıklar münase
mamak için İstanbul ve Beyoğluna mu - betile, radyoya rağbet gittikçe artmakta
ayyen miktardan noksan telefon tesisatı dır. Etimes'ud radyosu faaliyete geçtik -
yapmıştır. Şimdiki tesisata göre Beyoğ - ten sonda, radyo işlerine yeni bir veçhe 
lunda on bir bin abone bulunması ikUza verilecektir. Yakında radyolar daha u -
ederken on yedi bin abone bulunmakta, cuza alınabilecektir. Şimdi posta ve tel
lstanbul cihetindeki tesisat on bin abo -· graf umum müdürlüğü tarafından idare 
neye mütehammil iken on beş bin abone edilen radyo işleri, müstakil bir idare o
çalışmaktadır. Bir saniyede altmış tele- lacak ve radyo umwn müdürlüğü ihdas 
fon muhaberesi yapılmak iktiza etmekte olunacaktır. Radyo umum müdürlüğü 
iken, abone sayısının çokluğu yüzünden Nafia Vekaletine bağlı bir teşkkül halin
her saniye yapılan telefon muhaberesi de idare edilecek, muayyen bir ıslahat 
altmıştan fazladır. Bu yüzden muhabe - programı ile radyo teşkilatı modernleş -
rat birbirine karışmakta, bir yerden bir tirilecektir. 

==================================== 
Boğazda dünkü 
üzüm ziyafeti 

Şehir meclisi Azasından eczacı Bay Ne
cib dün öğleden sonra Rumelihlsarındaki 
bağında gazetecilere ve diğer davetlile
re bir üzüm ziyafeti vermiştir. Ziyafet -
te saylav ressam Şevket Dağ, Erzurum 
meb'usu Muhiddin Baha, diğer bir çok 
davetliler, gazeteciler bulunmuşlardır. 

Eczacı Necip, davetlilerini kapıda!'.l kar -
şılamış, bir kaç sene evvel bir kayalık 
halinde iken bugün bir mamureye çe -
virdiği bağını gezdirmiştir. Kat kat sed
ler üzerine kurulmuş olan bağ, güzel Bo
ğazı uzaklara kadar görmektedir. 
Bağda her cins üzüm mevcuddur. 'O -

züm yetnekten ve üzüm salkımlarını as
ma dalları arasında seyretmekten do -
yanlara Bay Necip ikinci bir eğlence bul 
muştur. Kuşlar, maymunlar, cins cins kö
pekler vesaire ... 
Bağın idare şefi Mustafa final davetli

lere buranın gece halini de anlatmakta, 
demektedir ki: 

c- Burası geceleri envai çeşid elektrik 
ampülleri arasında Venediği aratmıya -
cak kadar güzelleşir. Bağımıza gelenler 
çok defa geç vakte kadar kalır ve bu yüz
den vapurlarını kaçırırlar.> 

Davetliler, bol bir üzüm ziyafetinden 
sonra geç vakit bağdan aynlm.ışlardır. 

Miltef errilı : 

Bakırköyde bir esnaf 
sanatoryumu yapılacak 
Bakırköyünde üç dönümlük bir ara -

ziyi, hissedarlarının bazılan hakların -
dan ferağat etmek suretile esnaf cemi -
yetleri müşterek yardım heyetine te -
berrü etmiye karar vermişlerdir. Arazi 
üzerindeki haklarından ferae-at edenler 
arasında ticaret odası umumi katibi Ce
vad Nizami de vardır. 

Esnaf cemiyetleri bu arazi üzerinde es
naf hastanesinde tedavi edilemiyen ve 
mutlak bir istirahate muhtaç olan hasta
lar için büyük bir sanatoryom yaptıra -
.caktır. 

Deniz işleri : 

Marakiı vapurunu getirecek 
heyet gitti 

Denizbankın Almanyada yaptırdığı va
purlardan Marakisi teslim almaıt üzere 
42 kişilik bir heyet, dün Romanyanm 
Daçya vapurile Kiele hareket etmiştir. 

Gelece}t olan yeni vapur, Trak sistemin • 
dedir. Ve Marmara limanlarına seferler 
yapacaktır. Giden kafileye Şinasi ve 
Hüsnü kaptanlarla makinist Mehmed ri
yaset etmektedirler. 

Gümrüklerde: 

Rumt ııene 4 Arabi ıeno 
1364 1357 - Resmi ııene -AAuatoı Hwr 
22 193.tl 122 

PAZAR 

Toprak mahsulleri 
ofisi müdürlüğü 

Hamza Osman 

İçinde bulunduğumuz senenin ilk yc-1 rinci teşrin başlarında memleketimize 
di ayında Mersin limanından 6,006,084 gelecektir. 
liralık idhalat ve 8,800,986 liralık ihr~at Anlaşma müzakerelerine bir zemin teş
yapılınıştır. Bundan evvelki 937 yılında kil etmek üzere, bugünlerde memleketi· 
idhalat 3,378,109, ihracat 6,168,9°ı3 ve 936 mize bir Macar teknisyeni gelecek, pa
yılında ise idhalat 3,559,896, ihracat ta muk mıntakalarımızda tedkikler yapa • 
5,126,012 lira olarak kaydedilmişti. caktır. Yapılacak anlaşmanın pamuk: 

Bu rakamların tedki.kinden de anlaşı -
lacağı üzere, ihracatta seneden seneye zjk 
re değer bir ilerleme görülmektedir. Bil
hassa içinde bulunduğumuz senenin ih -
racatında daha mühim bir yükselme kay
dedildiği gibi, idhalat bakımından da iki 
~vvelki seneye nazaran hetnen hemen iki 
,misline yakın bir tereffi görülmektediı. 
Harici ticaret tutan ise 1938 senesinde 
14,801,070 liraya kadar yükselerek bir ev
velki seneden 5,253,948 lira gibi mühim 
bir fazlalık arzetıniştir. 

mahsullerimizin Macaristana ihracatını 

tezyid ve tevsi edecek esasları havi ola
cağı anlaşılmakatdır. 

Efgan hltkt1meli birçok 
maddelerden inhisarı kaldtrdı 
Efgan hüküm.eti, kuzu derileri ve koyun 

barsakları müstesna olmak üzere bilu • 
mum devlet inhisarlarını kaldırmıştır, 

Ayni surette şeker, petrol, otomobil ve 
otomobil aksamı hariç bütün idhal mad
deleri inhisarları da lağvedilmiştir. 

1938 yılının ilk altı ayında Mersin li -
_tının<lan Alınanyaya 2,034,670 lira kıy-

Fransa Bulgaristana kredi 
açacak Y eni teşkil edilen ve zira! mahsul!tımı- metinde 83,605,403 kilo, Avusturyaya 

n:ıızın alım satımı ve bunların ihraç işle- 389,432 lira kıymetinde 9,716,016 kilo, Fransa ile Bulgaristan arasında bir 
rile meşgul olacak olan toprak mahsul- İtalyaya 2,808,742 lira kıymetinde kredi anlaşması parafe edilmiştir. Bu an• 
leri ofisi genel ~~ktörlüğüne, uyuştu - ,30,000,004 kilo, İngiltereye 273,367 lira !aşmanın imzası, Fransa hariciye nazı • 
rucu maddeler inhisarı genel direktörü, kıymetinde 9 633 580 kilo Çekoslovakya- rının Balkanlarda yapacağı seyahat esna
genç ve muktedir idar~c~er~zden Ham ya 792,089 fua ktymetinde 15,450,612 ki- sında, merasimle ya,pıJ.acaktır. Bulga .. 
za Osman Erkanın tayını yuksek tasdike lo Danimarkaya 151,279 lira kıymetinde ristan hükumeti, el<l:e edeceği kredinin 
iktiran eylemiştir. 4,731,446 kilo, Fransaya 305,188 lira kıy - mukabilini Fransaya gülyağı ve tütün 

Hamza Osman Erkan bu akşam Anka- metinde 6,887,954 kilo, ve diğer bazı ihraç etmek suretile ödiyecektir. 
ray~ hareket edecek ve teşrintevvelde memleketlere de bir çok muhtelil eşya ~r----------------... 
faaliyete başl~yac~ olan ofisin teşkilat gönderilmiştir. Bu senenin altı ayı içinde Ankara borsası ~ 
ve yerleşme ışlerile meşgul olacaktır. Mersin limanından ihraç edilen madde-

Liman h~a hali faaliyette bulu - lerin kıymeti 8,052,471 lira ve 119,505,762 -···--
nan ve yenı ofise bağlı kalan uyuşturu - kilodur. 937 yılının ilk altı aylık ihra - Açıltt· kapanıt fiatlan 3 -9- 938 
cu maddeler inhisarı ofisin, İstanbul şu- catının kıymeti 5 692 078 lira ve mikdan 1---------------11 
besi. olarak falışmalarına devam ede - da 78,276,685 kilo

1 

olduğuna göre bu se -
cektır · · 'Ik alt 1 k ih t d nenın ı ı ay ı raca ın 3 geçen yı-

1000 lira kazanan 
talihli genç kız 

lın ayni aylarına nisbetle 41,229,77 kilo ve 
2,360,388 liralık bir fazlalık vardır. 

Ayakkahılarm pazarhksız 
satışına başlandı 

1 

Şehrimizdeki bazı ayakkabıcılar pazar
lıksız satışa başlamışlardır. Galata, E -

I ininönü, Beyoğlu ve İstanbul cihetindeki 

1 ayakkabıcıların bir çoğu pazaılıksız sa -
tış kanununun emrettiği şekilde satış 

1 yapmaktadırlar. Fakat Mahmudpaşa ve 
l Çarşı içindeki ayakkabıcılar, henüz pa
zarlıksız satışa başlamamışlardır. 

ihraç maddeleri için ziraat 
muallimlerinden vesika almacak 

1 Ziraat Vekaleti, ziraat müdürlüklerine 

! 
yeni bir emir göndererek, memleketten ih 
raç edilecek meyva, sebze vesairenin han
l ği memleket mahsulü olduğuna dair ka
l zalar ziraat muallimlerinden birer vesi-
ka alınması lazım geldiğini bildirmiştir. 
Ziraat muallimi olmıyan yerlerde bu ve
sikalar kaymakamlıklardan a lmacaktır. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

( BüyOkdere) de 

Süt kardeşler 
Pazartesi (Suadiye) de 

ÇEKLER 

Açılı, Kapnl' 
Londra 6,14 6,14 

Nev-Y<>a 126,8125 126,8125 
Parl.t . 3,4425 3,4425 
MllA.no 6,66i:l(j 6,662fi 
CeneTI"e U ,8475 28,8475 
Am.sterdanı 6tl,ö476 68 8471> "" 

Berlln W,69126 6(),69120 
Brilueı ~1,371ı5 21,37125 
Atin& 1,12..!5 1,1225 
Botya ı.ım> l.fi15 
Praır 4,3425 4.3425 
Madrld 6.14 6,14 
VartoT& 23.7075 23.7075 
Budapeft• rn.06 25.0o 
Btlkreı 0,9175 0,9175 
Belgrad 2,855 2,865 
Yokohama .S5 8425 sıı 8425 
Stokholm 31.665 .Sl,665 
MoakOYa 23, 735() 23, 735() 

ESHAM 

Açuıı Kapuıı 

24 60 24 60 

- -
6 90 6 90 
8 80 8 80 

103 öO 103 öO 
10 ıo 

1 Yeni neşriyat 1 
Deniz - Türk Ticaret Kaptan ve 

Makinistleri Cemiyetinin çıkardığı bu 
mecmuanın 39 uncu sayısı intişar et -



Antalya yakında temiz 
suya kavuşacak 

Halkın içtiği su kireçli olduğundan belediye Tekir
pınarı suyunu şehre getirtmiye karar verdi 

Safranbolu köyleri 
su sıkıntısı çekiyorlar 

Safranbolu (Hususi) - 'Kazamıza 
bağlı köylerin su ihtiyacı çok mühim -
dir. Ekseri köyler su iht'iyaçlanru el -
vardaki dere ve üstü açık yalaklardan 
temin ettikleri için tifo, dizanteri gibi 
hastalıklara sebeb teşkil eden su kuyu 
ve membalarını sıhhi şekle solanak i -
çin tedbirler d~ünülmektedir. Kasa -
baya dört saat mesafede bulunan cMe
müklü» köyünde su namına hiç bir şey 
yoktur. Köylüler sularını eşeklerle ve 
Singek dedikleri su kaplarile bir saat 
uzaktan getirmekte olduklarından su
yu imsakle kullanmaktadırlar. 

Yağmur yağması bu köyde bayram 
sayılmakta, köy halkı ufak birikinti -
!erde biriktirdikleri yağmur sularını 
günlerce bol bol kullanmaktadırlar. 
Karabük civarındakli cÖylebeli» ve 
«Kızılcaören» köylerinde de su yok • 
tur. Bu köyler de sularını yarım saat 
ötedeki çaydan almaktadır. Kızılcaö -
renin içinde sabunlu su gibi yağlı ve a
cı bir suyu vardır. Köylüler bu sudan 
içtikler'i için dudakları çatlak ve yara -

Yurdda Zafer 
Bayramı 

Sayfa S 

A.ntaıyadan güzel bir görünüş lıdır. Dudaklarını birbirine değdirmek 
Antalya (Hususi) - Antalyanın ki- bir an evvel şehre getirilmesi için te- suretile konuşulan kelimeleri teiaffuz

reçli ve mikroblu sudan kurtulması şebbüsata girişmiş ve Ankaraya gide- da güçlük çektikleri için mesela pirinci 
günleri yaklaşmaktadır. rek vaziyeti izah etmiştir. Bunun neti- hirinç diye telaffuz etmekte ve bu şe -

Su, dünyanın her yerinde en zarurt cesi olarak Tekirpınan suyunun şehre kilde konuşmak itiyad halini almakta
bir ihtiyac ise de, bilhassa Antalya gi- isalesi için icab eden istikşafın yapıl- dır. 
bi sıcak bir muhitte daha şiddetle Iü- ması maksadile 7500 lira muhammen Ed d · . 
zumunu hissettirmektedir Fenni ra- bedelle münakıasaya konulmuştur. irne 8 SU yollarının tamırıne 
porlar, günde bir insanın so - ı oo litre Bu suyun şehre getirilmesi için la- baslandı 
suya ihtiyacı oldugwunu göstermektedir. zım gelen paranın bir mikdannı bele- Edı'rne (H : Ed' h . 
H lb k h 1 h b h h _ 11_. diye isti'kraz suretile temin ve bir mik- ususı) - . ırne şe rıne 

a u i a i azırda ütün şe ir 'i:UA.1- darı da halkın ve hükfunetin müzahe ~ 1 kilometre mesafedekı mansap~ı:ırdan Zafer bayramı yurdun her tarafında cadde ve mahalleleri dolaşılarak tezahü-
nın içmekte olduğu iskele suyu, ziraat retile tedarik edilecektir. ısale edilmekte olan suyun son gunler- coşkun tezahüratla kutlul~tır. Yu- rat yapıldı. 
vekfüeti jeolojik araştırmalar direktö- Bu suyun evsaf itibarile iyi olduğu de şehir ihtiyacını karşılamağa kafi gel karıdaki resimler bayramdan dört in- Gemlikte 
~ü Profesör Salamon K~lvi ve arz~yat \:e sekiz Fransız derecesinde ve ayni mediği görülmü~tür. Su. yolları üzerin- tıbadır. ,.. . . 30 ağustos zafer bayramı coşkun teza-
doktoru Kileisorga ve zıraat kombına- zamanda memleketin bütün ihtiyacını de yapılan fennı tedkikler, yollarda 1 - Dumlupınar abıdesınde ordu hüratla kutlulandı. Merasimde halktan 
lar su teknisyeni D~enberg tarafı~dan karşılıyacak bir mebzuliyette bulun- vuku. bulan .. b~~ takım çöküntü ve tıka- nan_ıına genç sübay Bay Adnan söylev Ahmed Yanar, askerlik şubesi reisi Sab
tedkik ve tahlil edılerek 27-28 nısbe- duğu anlaşılmıştır. 25 bine yakm An- nıklıklar yuzunden suyun şehre gel - venrke-:ı. ri Eriş, orman muhafaza kıt'ası komuta
tinde kireçli olduğu anlaşılmıştır. falya halkı, bu hayati ihtiyaclarmın meden ziyaa uğradığını göstermiştir. 2 - Inegöl hükU.met önünde bayrak nı Raci Mergen tarafından birer nutuk 

Bunu nazarı dikkate alan belediye karşılıanmasını sabırsızlıkla beklemek- Bunu nazarı dikkate alan belediye he çekme merasimi. söylendi. Öğleden sonra atletizm ve de _ 
reisi Lutfü Gökçeoğlu, sıhhi bir suyun tedir. yeti, ilerde büsbütün susuz kalmak 3 - Mal.karada Cumhuriyet alanın- niz müsabakaları yapıldı. Bir balo verildi 

Mardin trahom hastanesi' trahomu 
ortadan kaldınyor 

Mardin, (Husu • 
:!) - Cumhuriyet 
id.aresinin Mardinde 
tesis ettiği sağlık 
yurdlarından en mü 
himmi, trahom has· 
tanesidir Yıllardan
beri halkın ve bil -
hassa köylünün en 
büyük derdlerinden 
biri olan bu müzmin 
hastalık, bu mües .. 
sesenin şifalı eliyle 

günden güne azal .. Hastanede muayene sırası bekliyen köylü.ler 
makta ve evvelce 
trahomlu olanlar da, iyileşmektedir. vakte kadar beklemek mecburiyetinde 

İki sene evvel kurulan bu şifa yurdu kalmaktadırlar. 
kısa bir zamanda büyük başarılarile On yatağı bulunan hastanenin bütün 
varlığını bütün muhite tanıtmış, bu yatakları doludur. Yatak adedinin art
muhiL halkının hastanelere karşı gös • tırılmasına ve bir sıhhat memuruna ih· 
terdiği kötü zihniyeti ortadan kaldır - tiyaç hissedilmektedir. 
mıştır. Hastanede Katarakt ameliyatlarına 

Hastane ilk faaliyete başladığı zaman başlanmış, gözlerine beyaz su inm~ bir 
bir kısım halk muayeneden çekinmiş ~dam, ameliyat neticesinde gözleri açı~ 
ve evleri dola!jan doktorlardan gizlen- larak taburcu edilmiştir. Şehre hergün 
rnişti. Bilahare hastaneye devam eden- gelerniyecek vaziyette bulunan ve u -
!erin gözleri iyi olmağa başlayınca, kor zak köyler halkına kapalı şişelerde 
kup gizlenenler büyük bir tehalükle damlalık ilaç dağıtıl.maktadır. 
hastaneye akın etmiye başlamıştı ... Te- Bu yıl kadrosuna bir doktor daha ila
aavi için gelenler son aylarda o kadar ve edilen trahom hastanesi, başardığı 
çoğalmıştır ki, bunların bir kısmı geç büyük tedaviler sayesinde köylüleri 

tehlikesinin önüne geçilmek üzere esas- daki merasime iştirak eden sübaylar ve gece birçok elğenceler tertib edildi. 
lı tamirat için büdceye 10.000 lira ka- ve hükfunet erkanı. Karabükte 
dar tahsisat koymll§tur. 4 - Kızılcahamamda Cumhuriyet 30 ağustos zafer bayramı Safranbolu 

Bir ay evvel bu yollar üzerindeki ta- meydanında takın altında kaza ve par- ve Karabükte heyecanla kutlıılanmıştır. 
rnirat işini başarmak üzere faaliyete ti erkanile garnizon komutanı ve halk- Her yıl olduğu gibi binlerce halk huzu-
geçen Edirne belediyesi, bugüne kadar tan merasimde bulunanlar. runda mutad merasim yapılmış, nutuk-
bir hayli işler başarmış olup, bu me - Çorluda lar söylenmiştir. Gece de şenlikler, fe-
yanda asırlarca tamir görmiyen ve a- Zafer bayramı ortamekteb karşısında ner alayları tertib edilmiştir. 
razinin jeolojik vaziyeti dolayısile ka- Halkevi bandosunun çaldığı İstlklAI mar- Karabükte de 30 ağustos bayramı şe
ymtılar yapan kısımlarını açtırarak şımızla başladn. ıSöylevlerden sonra refine Karabük Gençlerbirliğinin tertib 

1 }'eniden beton olarak inşaata başlattır- kolordu önünde geçid resmi seyredUdi. ettiği müsamere gece sinema binasında 
mıştır. Gece de bir fener alayı ile kasabanın temsil edilmiş, ve çok güzel olmuştur. 

Bu seneki tahsisat ile rnansaptan ~====~===============~=~~~~~~~~ 

menbaa doğru olan bir kısmı tamir e- ı- Yurdda spor hareketi . -----, 
1 ~~:~:~ t~;.ıı:·i~1:rı~~:.~ı~:. ~··1 ~ ı en _J 

Boludan yazılıyor: _,.....----~---
Bigadiçte tifo vak 'ası çıktı 

Bigadiçin Orta mahallesinde İsmail 
adında birisinin eşi çok hasta bulundu
ğundan Balıkesir memleket hastanesine 
gönderilmiştir. Orada hastalığın tifo ol
duğu anlaşılmıştır. Vilayetten gönderi
len bir sıhhat memuru tarafından hasta 
ailenin yakınlarına aşı tatbik ettirilmiş
tir. 

Bigadiçin haritası ahmror 
Beled'iye meclisi, 40 hektarı meskun, 

20 hektarı gayri meskfuı olmak üzere na
hiyenin haritasını aldırmağa karar ver
miştir. Yakında münakasaya konulan bu 
işin ihalesi yapılacaktır. Bu suretle mem
lekette yapı i§leri bir düzene sokulacak 
ve gayri sıhhi inşaata son verilecektir. 

cahil kocakarı ilaçları kullanmaktan 
kurtarmıştır. 

Geçen temmuzda ya ~· 

pılan ve Düzcelilerin 
3 - 2 galibiyetlerile 
biten Düzce - Bolu 
maçı birkaç gün ev
vel Boluda tekrar -
lanmıştır. Maç çok 
heyecanlı olmuş , 
Düzceliler 2 • 1 ga
lip gelmişlerdir. Bu 
suretle Bolu mınta • 
kası şampiyonluğu -
nu Düzceliler kazanmışlardı. Resim şam
piyon olan Düzce futbolcularını gösteri
yor. 
Erbaa Taşova • Samsun Demirspor 

maçı 

reşmişler ve Dinarlının ringden dışarı 
fırladığı ve dört beş sayı sayıldığı hal
de tekrar güreşmeğe hazırlanırken Ki
ro galip geldiğini söyliyerek meydan
dan savuşmuştu. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Erbaa (Hususi) - Bir maç yapmak 
üzere buraya gelen ve Erbaa Taşova 
spor takı.mile karşılaştıktan sonra 3-3 e 
berabere kalan Samsun Demirspor ku
lübü Taşova ile yeni bir karşılaşma 
yapacaktır. 

İşte bu sebeble Dinarlı Gençler Bir
liği spor klübüne fakir çocuklar için 
bir sünnet düğünü yapılmasını ve şa -
yet Kiro galip gelirse ona verilmek ü
zere 500 lira vereceğini söyleyip bir 
mukavele yapmış ve yeniden güreş -
mek arzusunu izhar etmiştir. 

~--

- Hasan Bey, sizin ya -
nınu~daki apartımanda o
turan adamdan öyle bir 
intikam alacağım ki ... 

.. . Parası varken evinde 
yiyecek bir şey bulamayıp 
aç kalsın istiyorum. 

... Evine gidince pislik -
· ten oturulacak yer bulun
. masın, üstü ba§l yırtık için-

de sezsin." 

Hasan Bey - Anlaşıldı, 
adamcağızı moda meraklı
sı bir bayanla evlendire • 

· ceksin! 

Çankınrun Kurşmılu nahiyesi 
sporcuları 

Çankırı, (Hususi) - Şehrimizin Şa
banözü Kurşunlu nahiyesi sporcuları 
buraya gelmişler. Çankırırun Bozkurt 
takımı ile karşılaşmışlardır. Maç 3 - ı 
Bozkurt takımının galibiyetile netice
lenmiştir. 

Konyada Dinarlı Mehmed Bulgar 
Kiroyu yendi 

Konya, (Hususi) - Bir hafta evvel 
Konya Gençler Birliği spor klübünün 
teşebbüsile pehlivan güreşleri yapıl • 
mıştı. Bu güreşlerde Balkan güreş şam 
piyonu Kiro ile Dinarlı Mehmed de gü-

Yetmiş çocuğun sünnet düğünü vesi
lesile yapılan güreş müsabakalarında 
Dinarlı ile Kiro tutuşmuşlardır. Pek 
heyecanlı olan bu maçta Kironun usul
süz birçok hareketlerine rağmen Di -
narlı Mehmed 38 dakikada tuşla onu 
yenmiştir. 

Dinarlının ou muvaffakiyeti halk ta
rafından alkışlarla karşılanmıştır. Sün
net diliJünü çok neşeli geçmiş, birçok 
pehli\·anlar güreştiği gibi muhtelif var
yete, hokkabaı eğlenceleri zevkle sey
redilmiştir. 



1 H•...._ K·•-• f 

Lôgat paralamak 
E skiden, lQgat paralıyanla!', pek Derledi, şimdi: 

çoktu.. flmdi sene pek çok. - l'UADca büçeye bir pntu gelmif, 

Lkiden hlgat paralıyanlarm bir kısmı pa çok .yaman! 
ralachtlan lilgatleri yanlıf paralarlardı. Diyorlar. 
Şimdi ldgat paralıyanlann bir kısmı da Jlakid~: . . 
paraladıkları IA ... atleri __ 1•• - Kumeyyızm ~ sancbk emininin 

h 1ar 
...... gene ;r~ para- otlu m•11ka yapıyorlar. 

yor . nerı.....ı~ 
F.kiden: ~""' flmdi: 
- Ben ueri bir kadınım! 
Derlerdi, fimdi: 
- Ben moderen bir Qdmıml 
Diyorlar. 
Eüiden: 
- Maaile birlikte sizi bekleriz! 
Derlerdi, flmdi: 
- Anfami birlikte sizi bekleriz! 
F.skiden: 
- Burada cayıran hava var! 
Derlerdi, §imdi: 

- Burada kalender var! 
Diyorlar. 
&tiden: 

- Bankadaki tefin lmile, lnbhıardald 
muhuebecinin ollu lroıia yapıyorlar. 

Diyorlar. 
Bakiden: 
- AJn].ırken elile pme gönderdi! 
Derlerdi. 
Şimdi: 

- Aynlırken ellle bazı pdenü_. 
pyorlar. 
Eskiden: 
- Fillncamn kansından bqka, bir de 

mestefirreşesi varJDlf! 
Derlerdi, fimdi: 
- FUAncanın karısından başka, bir de 

matrısı varmış. 

- Kel Basanın Uyatrosuna bir magni- Diyorlar. 
re gelmif, çot yamaıı! lımet Hulilıl 

Greta Garbo 
(Madam Curie) filmi -

r. )) 
0 

1 

' 

Biri 60, diğeri 12yaşında 
iki hırsız yakalandı 

ihtiyar kasa zamanda il yeri soymuş 1 
On iki yqındaki auçlu da dükkincıJI Iikırdıya 

tutup futbol topu çalarken ele geçti 
Beyoğlu, Beşiktaş, Küçükpazar, A- mı gelmemiş. bunlann celbi için, du • 

lemdar, Beyazıd, Kumkapı ve civarın- ruşma talik edilmiştir. 
da, muhtelif tarihlerde on altı yerden 
hırsızlık yapan Ihsan isminde, 60 ya - Poll•I•: 
şında bir adam. dün adliyeye veril -
mişür. Odan J1imlan altmda bin bir 

Kıyafeti ve konuşması düzgün olan çocuk ildtl, diğeri yaralandı 
İhsan, müddeiumnmfükte yapılan sor- Untapanıncta Tnttacıtar aotalmda d -
gusunda. şuıılan anlatmıştır: n1z tenarmdakl KDrtdJana a1d od1lıı de .,.. 

- Sabıkalıyım. Gene hırsızlık su - aunda Jllılı odanJarm altmd& bllıt ı~ -
. maöa olan Tanar ollu 12 J&PDda C&hk: ı-

çundan Ankara Aslıya ceza mahkeme- ıe 10 Ja41Dda Yqar odun J1tmıarmm u -
sinde, 12 yıl müddetle hapse mahkUm ~en J11nimıun llıerlne J11mın altında taı .. 
edilmiştim. Ama bende frengi, kalb D1Jl}ardır. Yapr alır Jaralı olarak odanla -
hastalıklan var. 5 sene kadar yattık - rm altından ç:ıbnlmıf çocuk butanllılne 

(Madam Curie) adında bQyü\ bir film tan sonra hastalığım iyileşinceye ka - na'tlecUIJnlf. cabld 61mlftir. 
çeviniıeğe karar vermiı olan M. G. M. d b . ' ... ı.lm tt'l B" 1rcıı .. tanı Bir otobfia kazasında bir genç 
~dy tan . • 1 h f ar, enı ı.cu.u.&,,e e ı er. ır--ı - L- L 

Bil ak h b
• . . •ı.u osu, senaryo zımın meş ur n- d k dı Onla da b 1 _ •IZID aolu kırıldı 

J ar ın gemJ ZIJlab giliz romancısı Aldous Huxley' e tevdi ı var . r n eş on para a 1 
1914 den 1918 yı- ı-~..H.. Y yordum. Eh, adama her zaman para .ııtomr Muzafferin ldareslndetl l8H na .. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Tren naldiJabnda bir rlkor 

' ey rnU9•..a • zl K. k. Ha isha maralı oıobla, Bostancıda Blldad cadde ... 
, ... hna kadar batan Romancı Madam Curie rolünün meşhur verme er YL _ ımsem yo P - alnden geçerken Ça"'19efme caMeatnde oıu-

gemiler.ln tonillto- san'atkir (Greta Garbo) ya verilmesi neden çıkan ne iş yapar. Aç kaldım, ran 18 yapııda Fatma Vicdana çarpmq ve 
IU ('1.830,856) dır. hususunda ısrarda bulunmuştur. Stüdyo gene, hırsızlık ettim. kolunun tınımaaına aebeblyet Tel'ID1ftlr. y~ 

ı ~ · Bu -ıı....1 _ __._ b .. . b ol" b 1..ı___ · ralı Nlmmıe butane81ne bJdmJmıf, toföıl ·~~ ~ ~ unun uzenne u r u u yı ™ ver - Eninde, 10nunda gene mahkOm ola- pblanm•p. 

Şimdive bdar trenle nakJ..An-ı::ı. 7ret,79,-....ıo:e=: ,. mlftir. * cağız, hapse gireceğiz. Biliyorum. Fa - Bir .,. .... alaeô ---.a .. 
.1 ~ kat, bir aydır beni oradan oraya SÜ - e--, ,. .... _.. 

=:k:~~ Amgon" ~=<:;>:.,-:=: ?.~ '!'.'.'~~~: ~ = 77 1. G. 1. lıumpaıyaaı " Sbaw rüklüyorıar. Yomıasalar, bul. ıubcl._ :r...ı..h ~ ~ ~.... Dem;..+' Beyoflunda Haeıhaart. mahalleatnde o .. 

Jılmda ve (30) metre uzunluğunda bir aidclir. Boat ,, tn filme çekrnı "i.ır. turan Ahmed oll1I Kbmı ne arbdqı Bil .. 
çelik kuledir. Gene denizaltı ıemfieri 6,882,M2 bakk ld 60 lık hırsız, Sultanahmed 3 fuıcü 89JlD anamda aıacat yidnden 'bir uvp 

* 
to iller 681

692 
. ~ iRi 1 1 sulh ceza hikimi KAmilln kararile tev- cıtnul w Höae;vlıı, KAııımı çakı De bquı • 

· rp ' ton, torpıdo ve kruva.zor- Edna Ferber'in cShow Boab adın- kif edilmiştir. dan yara1aJ:nJftır. Yarah t.eda11 altına alın· 
Nebatlar da uyarlar 1 1er 448'339 ton. tayyareler er- takriben ..:ı--u --"' fiım mlf, ~ JBbl•nmıftu'. 

8000 tonluk gemi batırmıflardır UilA.l .uı.;;9uur romanmm e çekme * H heliac:la u_ 
Nebatlar da bay • hakkı M. G. 11. stüdyosu tarafından sa ey 't'&pura uu prpiyi 

vanlar gibi gün _ * tın ahnmıştır. Stüdyo ayni isimdeki o- l 2 yaşında iki hırsızlık suçlusu da • batırdı 
düz çalıp ve 

18 
_ Panama kanılınıı faaliyeti peretin c:1e filme çekme hakkını satm ha, dün adliyeye verilmişlerdir. Bu Reret taptanm ldarealndetı aay ıdare • 

ı-- 'DL. .... lr a ,._........ çocuklar mahallelerinde oynayacak - ainln HeJbellada npuru, KadJkOJ ıateleal a-
ee uyur..a-• .Dl&"~ .u&U9""' ' ÇJklanDda içinde Vedad w İbrahim ilmlnde 
nebatlar, &6net 1926 senesinc1e intipr ubalPJla vu- lan ~pu elrkat suretile tedarik etmek lld ar--....._.. eupl,Je WIJUÜ ba 
batınca, kendi ken ediJen bu roman müdhiş bir rağbete istemişlerdir. t.ımuftır. Vedad ve İbrahim yilzeret sahil; 
dilerine kapamr, ~zhar ~lm~ştu... Bu romand~ bir Hldisenin tafsilAb şudur: Dün U _ çıkmışlardı~. Nüfusca zayiat. olmam

1
fW'. 

1apları bütühir. tiyatro pıyesı yapılmıştı. ~u pıres~ ar- zunçarşıda Raufun dükklnma beş, al· Dnril• pydanlık hir lama 
Bu gerçekten bir _ ka arkaya tam S 75 defa gosterilmışti. tı k 1 k lık tm .. kolunu Ye -Aastınll vakb ' B d 1936 tarihin . . çocu ge ere , eşya pazar e ege ava 1 

uykudur ve gece _ u eser en de bır film .. .. KadıJıı:öJde Çetine aokaimda ot Ab-
leri tik çok çiçek- vücude getiribnişti. 11. G. M. bundan ve dukkincıyı lifa tutmaga bafl•mıı - dullah lml t.me&, pıocaiında çay ur~~ .. 
ıere dikkat edile _ çok üstün bir film yapmak niyetinde - lardır. Bu kargaşalık arasında içlerin - tırken ~ deft1lınlf, fmıetln kolu .,. 
eek olursa, bu ıaaı dir. & den Avni, dükkinda bulunan futbol ıölsil J&D.DU§tır. Yarah Nilmune hutane .. 

ima bir tüllde ,artııebillr 1938 yılında, Panama bnalından mec- * toplarmdan birini usulca çaJm11 ve ar- lbıde ıedatl a11ma alııunJ§tır. * · muu 28 milyon tonillto tutan 5382 gemi y • b. F 1 ·ı· kaclaşı Salaya vermiştir. Bir anlıwmm beyp çiftuinden 
t: • geçmlftlr. Bunlardan aıman rilsum da 15 anı ır ransaz • ngı iZ hacajı lanlcb 

Gllrlng ın Leh . Cumhurreısina milyon tngınz lirasıdır. r.lm şirketi kuruldu... ta ~::k~ıab~~ Brentöyünde Bostancı caddealnde oıu • 
had JISI

. _ - rş çıragı ran arabacı All, beygirlnl kam ıı .,. 
1 lomoblll, T _ı.: .... - Cumh b k Son gunler zarfında yuksek serma- Eşref çocuiu görmüş ve derhal_,.. .. - ba._.,..,ft ...... '"'*tel 1 1 - .. !ıı. amlf 

•• .&.A:IWIWIU ur aş anı l' b. Fra İn T f'lm . k . 3- "·- a .. ._. VM ere so -A tını ~ 
. ™areşal Göring, bilhassa av MosctckJ'ye hediye olarak göndermiş- ye 1 ır nsu: - gı ız 1 şır eh lamıştır. mıtıJr. Yaralı arabacı, Nthnune haatanmn~ 

içm yapıhmf ve techiz edilmiş bir -o - tir. kuru~uştur. . . . Polise teslim edilerek diln üdd ·- de t.edaTI altına alınmıftv. 
• ,.,, • n•= .... .. .......... ......... .. ...... - Bu şırket fransızca ve ıngılizce olarak . . . m eı Bir kadın ere ...___ tabanca 

filmler hazırlıyacaktır. uınumfmılığe sevkedilen iki küç6k hır '· uuru 

L SLER 
Eoleamell latlgenler 
Ara•ında 
Anbradan Nuri lmzniJe bir mek

tub aldım. Diyor ld: 
c- Sütununuzda tt. R. imzası altın

da çıkan genç kız mektuba dikkatime 
çarptı. 

Y8f1Jlm on dokuz olmuma ve say
chlı enafa bakılacak olursa Bayan 'O. 
R. güzel ve namuslu bir kız olsa ge
rek. 

EvJenme,e naımed her delikanlmın 

müstakbel bayat arkadaşında anyı

cağı vasıflar da e881en bunlardır. ye

ter ki bayanın dedilf gıöi erine ölür· 

eeye kadar sadık kalam, esasen geçiB
menin sım da buradadır ya. 

Bir erkek için karw taraflndan ö

Jüneeye kadar sevilmek ve sadakat 
g&mek kadar büyük saadet tasavvur 

edilebilir mi? 

Tuhaf bir tesadüf eseri olarak ben 

de Bayan U. R. gibi orta boyluyum.> 

* Bu mektubun alt kısmında yazanın 
phsına aid birçok tafsilat görüyorum, 
fakat adresi mevcud değildir, binaen
aleyh Bayan tt. R. nin de, diğerlerinin 

de bundan istifade etmeleri ihtimaJi 
yok. O halde devam etmiyeliın. 

* Gene bu mettub münasebetile Ba-
lıbsirden yapılmq bir müracaatla da 
Jrarp}aftım: 

- tl R. inisfyall De mektub JUIDlf 
olan genç kızın tstedil1 hayat arbda
fl ben olabilirim, diyor. Mektubunun 
altmda .sarih bir isim De adresi de var 
Bayan U. R. gelip istene kendisine v~ 
rebilirim, fakat Bayan O'. R. Balıkesir
de bulanan bir genç hakkında nasıl 

tahkikat yapabilir, kendisile nasıl ta• 
nıpbillr? O da •111 bir meeele. 

* Elime geçen üçüncü bir mektub da, 
gene nlenmek iltlyen bir gencin e
linden çıkmış. Fakat omm istediği B:ı
yan tt. R. değil, sadece N. fm7.1smı ta
pyan mektubun ahibi. 

- Haber ftriıılz ti, kendisile mu
habere etmek ve anlapnak fikrinde
yiJn. Onun dedifi gibi iri gözlü delil· 
1em de diğer şartlan haizim. Benim 
adresimi ona ve omm adresini de bana 
ulaştırmanın imkinını dilerim. 

Bu mektubun altında da sarih bit' 
imza var, hem de bir meslekdqm im· 
zası, adresi de maJQm .. 
Eğer N. gelip isterse emrine hazırdır. 

2'.IYZ.E 

Filmin İngiliz cihetinden sermayesi- sızın duruşmalarma, Sultanahmed 2 in kmpnile yaralandı 
ni temin eder Hind sermayedarlandır ci sulh ceza mahkemesinde, hafl celse- dl s:ımıe ~ K= ~nele Hayred .. 

Bundan dolayı şirket tercihen Hindis~ de bakılmıştır. Duruşma sonunda, bun- ,.~u 11ere tuteıert m!m~ :::.1:!8! 
tan ahvaline dair filmler çevirecektir. }ardan 12 yaşmdakl Avninin suçu sa - ran tabanca ,ere dtlferek aıet almıştır. cı .. 
Şimdiden bu filmlerin hazırlıklanna bit olarak 6 ay hapse ma1ıkOm edilmiş, tan turpnJar tadının bac•klanna llabet 
girişilmiştir. yaşı dolayısile cezası 2 aya indirilerek ederek Jaralamıftır. Yaralı tedavi altına a .. 

t "}4- red k bü -k b' "be ' lııunıf, tahtlkata bqlaDl1ll4tır. 
ngı ıe e pe yu ır rag te tecil edilmiştir. • • 

mazhar olan Naya Grecia adındaki kız Bır erom mtıbteliaı yakalandı 
angaje edilmiştir. . Karısının JUZlnl usları ile BmnlJet Wncl ıube memarlan Cerrah .. 

* kasan suçlunun durqrnasrnı = 1:'~~:,.e:=•b:ıuran ~ 
liriam Hopkiıs'iı yani filmi devam edildi =~; ı::~b:~ 
Güzel sinema yıldızı Miriam Hopkins Kıskançlık yüzünden YecUkulede JredUmlft.lr. 

pek yakında (Flayway Hame) .mnda kansı Zehranm suratmı ustura ile ete+ Kum JiJea - im ıeldrl•cli 
büyük bir film çeviımeğe başlıyacak- rayan hallaç Hamdinhı muhakemesine Db ırmntaıwsa BaTmlumlleld ılOtaluı
br. Bu film bir anne qkmı temsil ede- Asliye .f tbıcil cezada devam edilmff - da o&araa • Jatmda A11e ile im 11 ~ 
c:ektir. İlk defa olarak bu san'atkir cid- tir. : J8dlkler1 kaftDdan ~ wt 
di bir rol almış bulunmaktadır. Dünkü eelsede phidlerden bir kıs - Jardır. butanainde teda11 lltma aımm11 • 

Top gittı, katJga bitti 

'.t ~ !) 
1), \ 1/ ' --- .. ~ ----- / · --



4 EyUll S O N" POSTA 

«Son Posfa• mu tefrikası: 

, Mari Valevska 
Na o/yonun aşk romanı 

Tercüme eJen: Mebrure Sami 

imparator " Jozefin, ağlarsan çirkin olursun! ,, diyordu 
Uzun boyu ile eğilerek, kardeşinden 

biraz evvel gördüğü iltifatla kafası büs
bütün dönmüş olan şımank prensesin, 
açık saçık şakalarına elinden geldiği ka~ 
dar mukabele etmeğe çabalıyor. 

Birdenbire, Napolyon sözünü yarım 
bırakıyor. Üzerlerine doğru dikilmiş 
Jozefinin gözlerile işte bir kere daha 
karşılaştL Biraz evvelki can sı~tısı 
ve öfkesi yeniden tazeleniyor ve Duro
ya: 

_Madam dö Remüza'ya söyleyin, 
yanıma gelsin, bir şey diyeceğim ... di
ye emir veriyor. 

Mabeyn müşürü, kendine has olan 
vakarile yol açarak imparatoriçeye 
doğru yaklaşıyor. Bir dakika sonra da, 
nedimelerden kısacık boylu, tombalak 
Madam Remüza, imparatorun önünde 
rf;!verans yapıyor. 

Hemen yerinden kalkan Napolyon, 
kadını bir kenara çekiyor: 

- Madam dö Remüza, Jozefinlıı ü-

~· 

zerinde, sizin nüfuzunuz vardır. Sizin «Marl Valenka mmtndenıı 
fikirlerinizden clışarıya pek çıkmaz o. Napolyonun biraz evvelki can sıkıntm ve öfkesi yeniden tazeleniyor. 
Kendisine nasihat ediniz. Kıskançlık racakları semt hakkında bir tercih fi- Bu birkaç kelimede fedakarlık ve sada
rolü oynamıya kalkışmasın. Gülünç o- kirleri var mı acaba? kat havası seziliyordu. Onun için işte 
luyor. Dostlarıma, yakınlarıma fena Mari dudaklarını büktü. Parise :bu minnetle adama gülümsedi. Gözlerile 
muamele ederse, kendisi pişma!1. olur. ilk gelişi... teşekkür eder gibi bir hali var tecrübe-
Bir defalık ne ise ama, sonrası ıyı çık- Nazır devam etti: siz kadının. 
maz. Anladınız değil mi? Söyley~ he- - Şanzelizede güzel bir yer biliyo- İmparator: 
men bu akşam kendisine bunu anlatın, rum... - Pekfili. Yarın görüşürüz, dedi. A-
e mi! Napolyon sözünü kesti: ma gene hayalinizi işleterek bütün bun 

- Şübhesiz haşmetmeab, Majeste- _ Çok tenha orası. Adeta şehir dışı farı kurdunuzsa, kellenizi koltuğunuza 
!erinin sözlerini aynen kend!s~n~ . tek- gibi. Şose danten tarafları olsa daha iyi. alıp da, öyle girin yanıma! diye şaka 
rarlıyacağım. Yalnız maksadıalinızı an- Hem açıklık ... Hem de binalar, büyük yaptı. 
lıy.amıyorum. · · v • • •• • • bahçeler içinde... Tekrar Marinin yanına oturdu. Sa-

Impara tora dogru smsı gozlerını k.a~- - Majesteleri bendenize iki gün lonlan dolduran kalabalığın içinde 
dırdı. Napolyom~n bu _kad:na ?ek ıtı- müsaade buyursunlar. Madam la Kon- kendilerini yapayalnız hissediyorlar. 
matlı yok. Er:_trıkacı~ı71 rusbetınde de tese layık bir yer bulmak saadetine na- Madam dö Remü:za, her halde impara-
becerik.li oldugunu bıliyor. il olacağımı zannediyorum. toriçenin kulağını bükmüş olacak ki, 

_ Anlamanıza esasen lüzum yok.·· Mari: artık J ozefinin gözleri onlardan yana 
Qiyor. - Zahmetleriniz için ş-imdiden te- hiç çevrilhıiyor. 

Sinirli bir barekettle ellerini oğuştu- şekkür ederim. Yalnız sizden bir tek Napolyon: 
ruyor ve yüzünde ani bir takallüsle: ricam va_rsa o da şu: .. Tutacağ~ ev ka- . - Saat i~ olmuş bile! Ah Mari se-

- Beni tanımıyor mu bu kadın? bil oldugu kadar mutevazı bır şey, ve nın yanında ıken her şeyı unutuyorum. 
Herkesten ayn bir insanım ben; hiç kalabahktan .. d~ uz:ık ~!sun. Öyle ze~- Gtlya burada sade birkaç dakika kal~
kimsenin boyunduruğuna giremem. gin, !azla buyük bır b~a hoş~a gıt- c~UJL Tekrar yukarı ~lıyım. Go
Bilmiyor mu bunlan? Uslu durı:uya miyeceıt:ır. ?~da k~.~ evımde de- rulecek ne .. ço~ işler var .. diyor. 
b k Yoksa kanşmam ha! Degiştf- ği1 de mısafirlikte gıbı hisseder, yadır- - Ne soyluyorsunuz haşme'tmeab, 
.. ~ .s~:·:. bunu size borclu olaca- garını. Anlatabiliyorum değil mi efen- bu saatten sonra mı? Yarına bırakam3z 
gıru 0 orursem, k elinizi bT · 
ğım da unutmam. dim? mısınız? Çalışmaktan en ı ın-

~ h k til -zunun·· ·· bittigın"· ı - Duydunuz ya Fuşe! Madamın is- yo.rsunuz. Düro da öyle söylüyor. 
Bır baş are e e 50 .. harek t edini Se d b'lm · 

ima etti ve Madam dö Semüza'yı, salo- teklerineh?,ore 1 -~leli z. - Düro bilmez. Çn l e ık l;zsın 
i d ğru götürdükten sonra -Nazır urmet e egı : canım yavrum benim. a ışma azım, 

nun . 0~ asına 0 
d- d- - Tamamen emirlerine göre hare- şimdi de, yann da her zaman da. Sen 

Marmın yanına on u. · ~ eğ ,. .. ı. .. ,, • h ....... a+n.. b · H 1 - d p ı· · eri- ket etm e ~cagım aia ......... ea ... beni merak etme hıç. asta anmam. 
Genç kadının sagın a, . o ının y dedi. (Arka.ıı var) 

•ne oturmu~ ol~ ~şe, de~ ve::~ Mari zarif bir baş hareketile teşek- -·-··---·- - ··---·-
h saygı gosterışlerile, Manye Y kür etti Tam nazır çekilmek üzere 1- A d •d • 
ia~ıyordu. _ d tuttu. ken, Napolyon onu kolundan tuttu: . vrupa a 8V 1 aresı 

Imparator, nazın kulagın ~ . . _Yarın sabah ben yataktan kalkar- • 
Fuşe yüzünü adama~llı ek~t~tı, ken, yanımda olunuz. Size söyliyecek- tahsil eden ilk Türk kızı 
çünkü Napolyon tuttugu kulagı ıyıce !erim var .. dedi 
büküyordu. .. _ Zaten bendeniz de arzı ubudiye-

- Zaptiye nazınını, yanınızda gor- te gelecektim efendimiz. İpucunu yaka
düğüroe hiç şaşmıyoru~ ~?ntes. Devle- ladığım gizli bir teşkilattan bahsede-
tin en zeki adamıdır, bılınm onu. cektim. 
Fuşe: Marinin bembeyaz yüzü, büsbütün 
- Majestelerinin en sadık bir b~- soldu. 

Clesi demeleri daha doğru olur efendı- - Gizli bir teşkilit mı! diye kekele-
ıniz. di 

- Ya! Haydi öyle olsun. Her halde Napolyon alaycı bir sesle: 
pek ince düşünüşleriniz vaT. Orası mu- - Merak etmeyin Mari. Siz daha 
hakkak. Biraderiniz Lazinski'yi bana Mösyö Fuşeyi bilmezsiniz. Kdltuğun
öün hatırlatan Mösyö Fuşe oldu kon- da çantasında daima gizli bir teşkilat
ıtes. Kendisini muhafız bölüğümde mız· la 'gelmeden yapam~z o: ~abil, bir ~ler 
raklı süvari takımının yüzbaşılığma ta- gördüğünü, mevcudıyetm:n eh~yet 
yin ettim. Usulca da ilave ediyor: Mem- ve lüzumunu anlatmak lazım, oyle de
nun oldunuz mu Mari, söyleyin bana? ğil mi? UtanmıYor rnu~.unuz .hiç? Böy-

Güzel menekşe gözlerini Napo1yona le boştan şeyler için, guzel ~kadın~ 
kaldırdı \•e öyle okşayıcı bir c- Evet!» yüreği hoplatılır 1?1? ~yıb sıze. Haydi 
ae<li. ki kudretli adamın. yüreği adeta lafını bile etmiyelım ~oy le. saçmaların. 
heyecanla doldu ve bu halini gizleye- Fuşe hiç bozmadı. lncecik, .. se~t, so~ 
bilmek için hemen gene konuşmıya ğuk sesine, bir şefkat ve teessur ıfadesı 
başladı: \ vermeğe çalışarak: ,. . . 

- Aklımda iken söyliyeyim Fuşe, _ Majestelerinin hakkıalılen var. 
Madam la Kontes Valevska Parise ge- Bu hadiseden Madam la .~ont.e~ Va
lince, doğru kardeşim Polin'in yanına levskanın yanında bahsettıgım ıçm ç~k 
inmişti. Tabii bu misafirlik birkaç gün- kabahatliyim. Esasen kork~lac_a~. d~ hır 
den fazla süremez. Kendisine münasib şey kalmadı artık. Me~elenın onunu~ al
bir konak tutup, zevkine, arzusuna gö- dım ve sanırnn ki, Ma1esteleri yaptıgım 
re de döşettirmek işini size veriyorum. işi takdir buyuracaklardır. 
!ntihabınıza güvenebilirim değil mi? Nazır, Napolyona cevab verirken, 

- Madam la Kontesin ikamet huyu- Mari de gözlerini ondan ayırmıyordu. 

Resmini koyduğumuz Bayan Müced
det Pektürk İsmetpaşa Kız Enstitüsün
<len mezun olarak Maarif Vekaleti hesa
bına Avrupaya yollanmış, Viyanada 
Hauswirtschaftliche Fraw, Berlinde Hess 
schule Wien ve StD.at liche Bernfs peda
gogisdes İnstitut'yi ikmal ederk memle
ketine dönmüştür. Bayan Müceddet ev 
idaresi tahsil eden ilk Türk kızıd'Jr. r~ı. 
yin edildiği İ.smetpaşa Kız F.nstitüsi.\ ev 
idaresi hocahğında kendisine muvaffaki
yetler dileriz. 

Sayfa 7 

SEYAHAT llEKTUBLARI : 36 

' Yazan: Vasfi Rıza Zobu • 
Iranda ilk gece . 

Köyün_ lokantasından içeri girdim. Yabancı olduğum 
anlaşılınca bir izzet, bir ikram.... Garson yemekleri 

anlath: " .... Keeddü dolması .... Ciiücce kızartması " 
Gümrük muamelesi bittikten sonra he-

men hareket edip, biraz daha ilerde o -
lan .Makfra. nahiyesinde gecelemeğe ka
rar verdik.. On yedi kilometrelik yolu 
aheste beste katedinciye kadar karanlık 
basmış, gece olmuştu .. genif kısa bir şo -
seye girmemizle kendimizi nahiyenin 
içinde bulmamız bir oldu .. küçük bir mey
danın ortasına zarif bir bahçe yapmış -
\ar. Bahçenin ortasına bir fener dikmiş
ler .. Petrolle yanan bu fener ve bu kü -
çük bahçe, gece köye girerken ne gü -
zel görünüyor.. Meyıclancıkta bir kere 
döndükten sonra, dik bir yokuşa, köye 
girdik.. şoföre dedim ki: 

- Evvela yemek yenecek bir yere! 
Sonra otel mi olur, han mı olur? Ne o -
lursa olsun bir yatak .. 

- Hepsi var, merak etme!. 

Bir lokantadan içeri girdik .. ayni za -
manda burası köyün gazinosu, meyha -
nesi filan da ... Geç olmasına rağmen ma
salarda şarab nt)ş eden insanlar var .. hiç 
fena bir yer değil. mesela bizim Kara.kö
senin lokantasından daha iyice .. 

- SeliımünaJeykfu:n! 

Deyip bir masaya kurulunca, şivem -
den yabancı olduğumu hemen anladılar .. 
bir izzet, bir ikram.. şarab sürahisi bir 
yana, yeşil yeşil baharatlı otlar öbür ya
na, ilk görüşte tanıyamadığım mezeler 
beri yana ... Oh ne ala!! Bir şey ısmarla
mamı bekliyen garsona: 

- Oğlum, yenecek neler var? 
- Her şey vardı ... 
- Mesela? 
- Cüücce kızartması .. 
- Cüce kızartması mı? 
- Beeli ... 
- O da nasıl şey? 
- Basbaya cüüccedi ... 
- Bunu bilemedim .. başka~ 
- Keeddü dolması. 
- Kedi dolması mı? .. 
- Beeli ... 

- Hay Allah müstahakını versin.. ne 
çeşid şeyler bunlar?. 

- Görüptü. 

- Olur. Göreyim daha iyi .. 
Mutfağa girdik. Temiz bir yer .. tence -

relere baktım. Meğer ccüce:. dediği piliç 
kızartmasıymış .. cKedi dolmasu diye de 
•kabak dolmasb na derlermiş .. manzara
ları da fena değil .. ya, şu taraftaki yaygın 
kabın içinde, güneş görmemiş bir kad.m 
vücudü gibi bembeyaz duran, tepeleme 
pilava ne dersiniz? .. Parmak üzümü gibi 
iri taneli pirinçten yapılmış, bizim ~A
cem pilavb dediğimiz bu İranilere mah
sus pilavın yosmalığı kc'.rrşısında cilvelı 
cilveli: 

- Seni de yiyeceğim! 
Dedim. 

Oh! Yaşadık!. İstediğim bir şey daha 
karş~~a çıktı: cTar> denilen çalgıyı ça _ 
lan ıki sazende bulup getirmezler nü? .. 
Etrafımı aldılar .. onlar çaldı ben yeclim. 
Ben yedim, onlar çaJdı ... Baktım ki; ge
ce yarısını çoktan geçmişiz .. 

- Arkadaşlar! Uzaklardan geliyorum. 
Yarın sabah erkenden gene uzaklara gi
deceğim.. dönü§te gene buradan geçece
ğim için tekrar görüşürüz .. o zamana ka
dar eyvallah ..• 

* Bir garaj me,YXianına bakan dört beş 
.;:niş ?.dadan bir~ ~apısırıı bana açtı
lar .. gunler var ki, boyle tahta tavaıılı, 
tahta döşemeli, kapısı, bacası muntazam 
bir odada yatmamıştım. Hele son misafir 
kaldığım •Gürcübulak> tan sonra, burası 
bir saray odası kadar muazzam ve ihti _ 
ş~lıyd~:· .. Karyolanın üstündeki döşek 
bıraz kuçı.ık ge~ topuklarım somya 
telleri üstünde kalmıştı amma, ziyanı 
yok .. sornyalıydı ya. .. Gene bir ~eydi ... 

* Şehirde elektrik olmadığı için, başımJn 
ucuna bırakılan gaz lambasını üfleyip 

Esfahanda bir cami 

yorganın altına uzandım.. kaç günfük 
yorgunluk bu? Kendimden geçivermi 
şim .. Ne kadar sonra bilmiyorum; rü -

yamda mütemadiyen kaşınıyorum .. O ka

dar kaşınıyorum ki, vücud~mden yan -
gın çıkıyor .. 

- Meded Allah!!. 

Yerimden fırladım.. kendime geldiğım 
zaman, yangını göremedim amma, haşe-

re tarafından ısırılan vücudümün mü -
teaddid yerlerinde kabarcıklar hasıl olup 
yandığını hissettim.. .. 

Seyahatlerin bana verdiği tecrübelerle, 
hangi hayvan tarafından ısırıldığımı gö-

züın kapalıyken anlarım .. fakat bu sc -

ferki hiç birine benzemiyordu. Tahtaku
rusu değil, pire, sivrisinek değil.. Lam-

bayı yaktım.. sağa baktım, sola bakttm. 
Hiç bir şeyler yok.. ne cambaz gi.bi ora -
dan oraya sıçrıyan pire, ne de bataklıkta 
yan gelmiş yatmış manda gibi duran tah

takurusu... Cırtlak sesli hanende kadın
lar gibi, vızıltılar da kulağıma çalınmı -
yor ki; csivrisinek:> diyeyim ... Besmeleyi 
çekip tekrar yattıuı... Bir kaç dakika 

sonra ziyaret partileri tekrar basladı .. 
yorganı attım, çarşafa, bir kefena ;arıhr 
gibi, başımı ~a içeri almak şartile sa -
rıldım .. hiç bir tarafta iğne gözü kadar 

delik bırakmadım.. uykuya daldım.. kör 
olsunlar, gene geldiler .. öleceğim!! Asa
bını kökünden bozuldu ... Ben odanın ya
kışıklı oluşuna aldanmış, kamyonda du
ran filit tulumbasını da almamıştım ... 
Pencerenin önünde oturdum; olmadı. Ar

kama yatak çarşafını alıp koridordaki 

minder üstüne uzandım olmadı. OlmuyC'r, 
olmıyacak vesselam... Nihayet bah~cye 
fırlayıp güneşin doğmasını beklemeğe 
karar verdim .. 

V ll8fi R. Zobu 

, 

Albat1'os ısmındeki ticari transatlantik 
tayyaresi bir deneme uçuşundan sonra 
yere inerk~n ikiye bölünınüştiır. Şimdi
ye kadar bır tayyarenin böyle bir kaza
ya uğradığı görülmemişti. 



(Her kadın bilmelidir) 
İyi ütü yapmanın 

usulleri 
Ütü yapmak pek kolaydır. Fakat giye· 

ceğe 0 tertemiz, düzgün hali veren· iyi 
ütüyü yapmak kolay da olsa geli§i güzel 
bir iş değildir. Evvela nasıl ütülemek !A
zım geldiğini bilmek, sonra da iyi bir ütü 
ve ütü yeri olmak lazımdır. 

İyi ütü, ne pek iridir, ne de pek ufak. 
Çünkü biri ağırdır, idare etmek güçtür, 
öbürünün sıcaklığı ütülenecek ~yi dü
zeltmiye yetmez. 

En iyi ütü yeri iki iskemle arasına 

yerleştirilmiş düz bir "tahtadır. Bu tah
tanın üstü kalınca bir örtü ile sıkı sıkı 
kaplanır. 

Bundan başka temiz bir tülbendle, bir 
de tıpası delikli bir su şişesi lazımdır. 
Tülbend elbiseleri ütülemiye yarar. Şi

şeye de su doldurulur. Islanması icab e
den şeylere serpilir. 

Nasıl ütülemeli? 
Her şey nemli nemli ütülenmelidir. Kat 

ve buruşukları iyice açmak için bundan 
başka çare yoktur. 
Çamaşır, ütülenmeden iki saat önce, 

üstlerine su serpiştirilerek ıslatılır. Gere 
gere yuvarlanır, bırakılır. Bu iki saat i
çinde ıslaklık kumaşın her tarafına işler. 

Pliler nasıl ütülenir? 

Pli mutlak surette iki sandalye arası
na konulmuş düz bir tahta üstünde ütü
lenmelidir. Masa üstünde ütülenirse bi
rini düzeltirken alttaki bozulur, katlanır. 

Pli yapılacak yer elle katlanır. Bu hal
de iken iki başına birer toplu iğne soku
lur. Bastıra bastıra ütülenir. Kat yeri iyi
ce belli olunca toplu iğneler çıkarılır. 

Tekrar kuvvetli bir ütü geçirilir. 

* Çamaşın nasıl çalkaiamalı? 

Her kumaş ayni şekilde çalkalanmaz. 
a. Bir kere kumaşın cinsi ne olursa 

olsun çalkalama suyu temiz, duru olma
lıdır. 

b. Yünlüler yıkandıkları derecedeki 
suda, ipekliler, kotonlar, renüliler ve 
emprimeler soğuk suda çalkalanırlar. 

İpekli çoraplarla ipeklileri çalkaladıktan 
sonra içine biraz sirke katılmış ikinci bir 
duru sudan daha geçirmelidir. 

•• 
Orgüşapka 
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Örmek istersenizı a. kalot .. b . kenar o- K enar - iç taraftan başlanır. 125 il

larak iki parça yapmahsınız. İkisi de kro- mikten bir zincir çekiniz. İlk sırada her 
şe ile sık iğne (iplik atmadan) örülmüş- (10) ilmikte bir ilmik, ikincide her (20) 

tür. ilmikte bir ilmik artırınız. Bundan sonra 
Kalot: Yedi zincir çekiniz. Bunun üs· 

tünü sık iğne öre öre öyle artırınız ki eni 
(7), boyu (8) santimlik beyzi bir ıekil 
alsın. Bundan sonra (4) sıra hiç artma
yınız. Daha sonra her sırada (4) er artı
rınız. Örgünün muhiti (56) santimetreyi 
bulunca ortasından kenarına olan mesa
fesi (16) santimetre oluncaya kadar ar
tırmadan örmeye devam ediniz. 

ki 6 sırayı artırmadan örünüz ve bu par
çayı (kalop) a dikjnjz. 

Üstünün süsü 128 zincir üzerine (3) sı
ralık bir sık iğnedir. Bu ölçüler (56) an
tre içindir. Başınızın büyüklüğüne göre 
azaltıp çoğaltırsınız. 

Bu şapka örgüd€n yapıldığı gibi fötr
den de yapılır. 

1 Haftada bir gününüzün 
bir saatini cildinizin 

te1'ıizliğine hasrediniz 
Bu ay haftada bir gününüzün bir saa

tini cild:inizin temizliğine basrederseniz 
yüzünüze yeni bir güzellik ve tazelik ge
lir. 

Yaz nerede ise bitiyor. Sıcak havaları 
her halde ya kırlarda, ya deniz kenarla
rında, denizde, yahud hiç olmazsa bah

~ çenizde geçirdiniz. Toz, kum, deniz suyu, 
· rüzgar, güneş derinizi bir yandan kirlet
ti, bir yandan yaktı, kuruttu. 

Yanık renk moda ve güzel... Bu sebeb
le eSmerleşen cildi beya7latmak için a
cele etmiye lüzum yok. Hem zaten şim
diden beyazlanmak isteseniz de nasıl ol
sa eylUI güneşinde yeniden az çok yana
caksınız. 

Mesele beyazlan.makta değil. Beyaz, es
mer, yanık her cild güzel olabilir. Yeter 
ki normal halde buluns~. Yani ne ku
ru, ne yağlı, ne pek hassas, ne kalın ol
masın. 

:4te bu ay yapılacak haftalık temizlik 
cildi bu normal hale koymak içindir. 
Çünkü: en güzel derililer bile mesamele
rine dolan toz toprağın gözle görülıniye
cek kadar ufacık lrirl~rin tesitile kaba
laşmış, sertleşmiştir. Güneş, rüzgar ve 
d'.eniz suyu ile de yağsızlaşmış, kurulaş
mıştır. Onu bu arzi ve gayri tabii haller
den bir an evvel kurtaramazsınız tazeliği 
ni kaybeder. Yazın bu geçici gayri tabii
liği tabil bir hal halini alır. 
Yapılacak şey basittir: Her şeyden ön

ce yumuşak bir yüz fırçamı olmalı. Ha
ni §U pudranın fazlasını silmek için kul
landığınız fırçalardan.. bilhassa cildleri 
n azik olanlar en yumuşak tüylü bir fırça 
almalıdırlar. 

Sabununuz da cildinizin cinsine uygun 
olmalıdır. Yağlı cildler için yağı az sa -
bunlar, kuru cildlere bilakis zeytinyağı 
bol sabunlar lazımdır. 

Bu ikisini hazırladınız mı, haftada bir, 
ılık su ve sabunla yüzünüzü hafif hafif 
fırçalamalısınız. Fırçalanan cild pembe
leşirse zararı yoktur. Kanın yüzde dolaş
tığına alamettir. Kızartmamıya, hırpala
mamıya çok dikkat etmelidir. Sonra iyi-

--~--:] ' . 
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lik yapayını derken fenalık yapılım~ o• 
lur. 

Bu fırçalama derinin deliklerini tıkı· 

yan bütün kirleri ve ölü deri birikintile
rini çıkarır. Cildi, temiz ve kremi içecek 
hale getirir. 

Fırçanın arkasından, gene cildinizjn 
cinsine göre seçilmiş bir temizleme kre· 
mi sürersiniz. Bu kremi kullanmakta ek
seriyet yanılıyor. Sürer sürmez hemen 
siliyor. Halbuki bir yarım saat bırakma
lı ki alelacele çıkmıyan kirler de temiz
lensin. Tecrübe için bir gün temizleme 
kremini sürünüz. İki dakika sonra silini· 
niz. Tülbenctde belli belirsiniz bir kir gö
receksiniz. Ertesi günü ayni kremi sür-
dükten sonra yarım saat bekle .. 
yınız. Sonra silininiz. Bu sefer 
tülbenddeki kire şaşacaksınız. Bu 
tecrübe krem yüzde durdukça ve
receği faydanın da arttığını açıkça 

gösterir. 

Fırça ve kremden sonra sıra ya sıkış .. 
tırıcı, ya besleyici bir su sürünmeye ge
lir. Birincisi yağlı cildler ikincisi kuru 

' derililer içindir. 

Bir tek robdan birbirine 
benzemiyen Dç 

l( Okuyuculara cevablarımız ) 
N. F. imzasile mektub yazan okuyu-

cmnuza: 

Çok şık bir örgü bluz 
Örgü modası aldı, 

yürüdü. Şimdi yalnız 
gündelik ehemmiyet. 

Kol, bacak tüylerini almak için Avru- . 1 degvil en ~ık 

rob yapmak mDmkDndDr 
Gördüğünüz şu üç model büyük bir ı 

terzihanenin bu maksadla ve uzun etüd-
Jerden sonra hazırladığı bir robdur. Mev
simin değişme zamanı olduğu için, vakit 
vakit bu nevi modellerden koyacağız. 
Eskiyi yenilerken, yeniyi sık sık biçimi
ni değiştirmek gayesile dikerken bu tarz 
modellerden çok istifade edersiniz. 

Solda: Bir yünlü rob. Eteği üç plHi. 
Kollan kısa, omuz başları pensli. 

Bu robun üç yerini değiştirmekle iki 
reni hale koyabilirsiniz. Bu suretle ayni 
rob pek ufak bir masraf ve zahmetle üç 
muhtelif rob gibi görünmüş olur. 

a) Değişecek kısımlardan korsaj, birin
!ide hafil bol ve düzdür. Önü bele kadar 
tçık. Yakası iki düğme ile kapalı. 

b) Kendinden bir sentürü var. 
Rob, bu halile hergün giyilecek pratik 

ve sade bir elbisedir. 

Ortadaki: a) Korsajın önü birer rever 
gibi iki yana açılır. Bunun için yakadaki 
düğmeleri çıkarmak kafidir. Açık kafan 
yere krep birman. kreb jorjet gibi bir i
pekliden plili bir jile geçirilir. Bu jilenin 
uçları alttan omuzlara tutturulur. 

b) Beldeki kumaş kemer çıkarılır .• fi
leye uygun renkte hazır fantezi bir sen
tür alıp yerine konulur. 

Bu iki süs, gün&lik robu abiyye yap
mıştır. 

Sağdaki: Ayni robu daha göz alan 1~r 
bale koymak da mümkündür. 

a) Jile benekli sürahtan yapılır. İkinci 

~ 

modeldeki ufa~ık kelebeğin yerine iri bir 
fiyonga bağlanır. Bu parçadm reverlere 
de geçirilir. 

b) Bu sefer kol kapaklarının da hem 
hiçimi, hem kumaşı değiştirilir. 

c) Bu değişiklik büzgülü, şık bir sen
türle tamamlanır. 

l ik tal b. d h sız şey er y 

pada kullanı an prat vası ar . ız e e- modeller bile örülü-
nüz bulunamıyor. Onların yerme ağda y· mı' beş sene 

h d dah ... ru· l . . . yor. ır t 
kullanınız. Ya u a ıyısı y erınızın 1 ihtiyarlara 
rengini açınız. Sarı tüy kolay kolay göze e ~ v e bir meşguli
çarpmaz. Çarpsa da siyah tüy gibi deriyi :et :;ılan örgü bu-
karartmaz. .. kız ve genn 

• • ·11 gun genç .,, 
Maçkadan Mutlu nnzt;ısı,1e mektub kadın elinden düşmi-

yazan okuyucumuza: en bir iş halini al· 
a) 1.63 boy için 54 kilo azdır. İdeal öl- y bul B 

im k . . h d .. mış unuyor. un· çillere erişebi e ıçın er şey en once . . 
normal kiloda olmak lazım gelir. Üç dört da ihtıyaç ka~~ mo
kilo daha alınız. Sonra icab eden kalça danın da tesırı var. 
bel, göğüs ölçülerini öğrenir ve bunlar~ :az kış türl~ §~kilde 
uymıya çal~ırsınız. Kilonuz eksik olduk- ışe yarıyan orgu eş

ca buna imkan yoktur. ya ~er gün geçtikce 
b) Teni beyaz, saçı sarı, gözü mavi o- öyle incelikler, 8yle 

!anlara en fazla yaraşan renk mavinjn güzellikler alıyor ki 
her tonudur. Tozpembe, açık sarı da iyi sevmemek kabil de
gider. Çünkü biri saçlarınızın, öbürü te- ğil. Bu sene hatta şık 
ninizin rengini okşar. Siyah, laciverd, tuvaletlerin, ablyye 
kahverengi beyazlığınızı artıracak koyu roblann bile örüldü
birer fondur. Bilhassa saçlarınızla gözle- ğünü gördük. 
rinizin rengini birleştiren çizgili kumaş- Koyduğumuz mo
lar güzelliğinizi artırır. Bu iki renkteki del bu en zarif elbi
eşarpları kullanmıya daima fırsat arayı- selerin arasından se
nız. Ekseriyetin giyemediği eflatun ren- çilmiştir. Biçimi düm 
gini de giymekten korkunuz olmasın. Siz düz. Kolları japone, 
aldan başka hemen her rengi çirkinleş- yakasının şık bir biçimi var. Sol yanına 
mek korkusunu duymadan giyebilirsiniz. da bir iğne sokulmuş. 
Yeşilin yalnız koyusunu giymelisiniz. Kroşe ile örülmüştür. 

c) Allık çok. ve sık kullanılırsa cildi Önce istenilen genişlikte bir zincir çe-
hozar. Çünkü sürüldüğü yerin mesame- lrilir. Sonra bu zincirin üçüncü ilmiğin
lerini açar. Bilhassa yağlı allıklar ... Cil-

desen olur. Bundan sonraki ilmik örülme .. 
den geçilir. Üçüncüsü tıbkı birinci gibi 
örülür. Böylece sıra başına kadar hep teli 
ilmiklere iki kere batılır. Çiftler örül· 
meden atlanır. Sıra başında bir zincir 
çekilip dönülür. 

diniz kuru olduğuna göre siz de bu tür-
lüsünü kullanmak mecburiyetindesiniz. 
Binaenaleyh mümkün olduğu kadar az 

den itibaren örülmiye başlanır. İki ilmik
İkinci, üçüncü ve ilh .. bütün sırala~ ilk 

te bir ayni yere iki kere batılır. Burada sıranın tıbkısı<lll-. Yalnız desenler ken-

ve seyrek sürmeye çalışınız. 
bir defa iplik atılarak bir sık iğne ilmiği dinden evvelki sıranm atmasız sık iğne
yapılır. Bir defa hiç ilin~ atılmaz. Bu bir si üstünde yapılır. 
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Ankaradaki cinayet edilen tayyareler 
Yatak odasında miidhiş bir boğuşma olduğu anlaş~
hyordu. Ev ıahibi de, karısı da boğulmuşlardı .. Dehi 
olarak yalnız yere düşüp 2 de duran masa saatı vardı 

Avrupalı askeri muharrirler 
lnsıilizlerin bu nevi tayya
re!erini f aydah bulır. uyorlar 

.. ,,. 9 

Mahkumlar adasında bir gün: 2 

İmralı adası halkı ile 
yaptığım mülikatlar 

Yemekte mahkumlar hizmet ediyor. Bir katil güler 
yüzle salata ta bağını önümüze bırakıyor, vaktile 
Anadolu daflannı haraca kesmİf bir eıkiya auyumuzu 

dotduruyor. Hepsi de ne kadar miıafirperver 1 



--

Dersim davasım nasıl hallediyoruz? 
(Baştarafı t inci $4yfada) 

Dersimde devlet nüfuzunu kurmıya ça
lışan Osmanlı idaresinin usullerinden bi
ri vurmak ve çekilmek, diğeri reis ve a
ğalar la uyuşmaktı. Asayiş oturarak ve 
yerleşerek tesis olunabilir. Uyuşmak u
sulü ise reis ve ağalan bir de devlet nü-• 
f uzu ile kuvvetlendirmek ve halk üze -
rindcki zulüm ve tazyiklerini arttırmak 
öemekti. 1877 de Osmanlılarla Rusların 
arası açıldığı vakit, Erzurum Rus kon -
solosu ile müzakereye giden Dersim ağa
ları, ayni zamanda, hükfunetin kayma -
kamları idiler. 

Dersimde iki türlü arazi vardır: Eki
len, biçilen ve üstündeki nüfusu doyuran 
zirai kısım, bugün için ancak haydud 
banndırmıya yarıyan dağlık kısım! 

Halk da iki türlüdür: Bir tarafta reisler, 
ağalar ve seyitler, diğer tarafta cisimle
rini ve ruhlarını onlara vakfeden yı1gın, 
şuursuz ve masum sürü! 

Umumi müfettiş İbrahim Tali 1929 se
nesinde Hozat - Ovacık yolu üzerinde 
çıplak, sefil Dersimlilere, cumhuriyet 
hükumetinin kendilerine Elazığ ovala -
rında toprak, çift, tohum, ev ve her şey 

vereceğini söylediği zaman: c Yaşlı er -
kekl rden biri aşiret reisinin bulunduğu 
tarafa, sanki işitecekmiş gibi, korkarak 
baktıktan sonra yavaşça: - Efendim, bi-

liyoruz, biz de gelmek, çift ve çoluk çocuk 
sahibi olmak isteriz, fakat - gözü ile rei
sin bulunduğu ayni yeri göstererek: 
- Bunlar işitirlerse bizi öldürürler! de
mişti.» 

Dersim haydudluğu, sulh zamanında, 
civar ovalarda alın teri ile 'teçinen y-1z 
elli bin vatandaşın sükun ve sayini teh
did eder. Seferberlik ve harb zamanında 
ise, en mühim yolları emniyetsizlik al -
tında bulundurabilir. Dersim meselesini 
halletmek lfızundı. 

Evvela haydudluk tasfiye edilmek, a: 
ğalar ve seyitler devri sona erd:nımek, 
halka toprak verilmek ve yeni nesillenn 
mekteblerde terbiyesine başlanmak, hu
lasa Dersimden kurtulmak için Dersiıni 
kurtarmak lazımdı. Umumi müfettişlik 
bu maksatla teşkil olunmuştur. 

Cumhuriyet idaresi §oseler, köprüler, 
kışlalar, karakollar, mektebler, hükumet 
konakları ve meskenlerle Dersim dağ -
Iarına sokulmağa başlamıştır. Artık bu 
bir sefer değil, bir teessüstü. Teşkilat 

başladığı tarihten §imdiye kadar 9 kışla, 
5 nahiye karakolu, 3 bölük karakolu 5 , 
hükfunet konağı, 92 memur ve sübay evi, 
10 mekteb, şose yahud toprak tesviyesi 
olarak 420 kilometre yol, 684 metre uzun
luğunda 9 beton köprü yapı~tır, yahud 
inşa halindedir. 1000 kilometre yeni tele
fon hattı uzatılmıştır. Cumhuriyet hüku
meti bunlar ve diğer zirai ve idari ısla
hat için 3 buçuk milyon liraya yakın pa
ra harcamıştır. Pertekte beton köprüler
den birinin başında medeniyetimizin gu
rurunu duyarak Murat suyunu . seyredi

yorum. Burada devletin kendilerine va
zife ve mes'aliyet emanet ettiği insanlar, 
başta sayın General Abdullah Alpdoğan 
olduğu halde, Atatürk rejiminin şerefine 
layık hizmetlerde bulunmuşlardır. 

Ağalar ve seyitler, bu teşebbüsleri gör
dükleri :zaman, bu sefer devletin gerçek
ten muvaffak olacağına şüphe etmediler: 
ve bazı jandarma karakollarını basmak 
gibi son nevmidane taarruzlarını yaptı -
lar. İşte bu sene Elazığ manevrasına ge
len kıt'alar, bu itaatsizlik bölgelerini 
baştan başa taramışlar, Ve geçen seneki 
tedip hareketini tamamlamışlardır. Şim
diye kadar toplanan sil.ahların yekünu 12 
hine yaklaşıyor. Diğer taraftan müfet -
tişlik ahşap köprüleri betonla değiştire
rek, muvakkat karakolların yerine kışla
lar yaparak, yol ve mekteb açarak Dersim 
meselesini halletmeğe devam etmekte -
dir. 

Dersim davası karışık değildi; bilakis 
sade idi ve sadeliği nisbetinde güçtü. 
Çünkü hiç bir zamanda bir tenkil davası 
olmamıştır: İlk temas edildiği andanberi, 
bir ümran, kültür ve ekonomı davası ol
mak karakterini muhafaza ediyor. 

cDersimc sefer olur, zafer olmaz!» sö
zünü duyduğu zaman, Başbakanımız Ce
lal Bayar, gülümsiyerek, cevab vereli: 
c- Fakat cumhuriyet idaresi her seferi 
zafer için yapar!ıt (Ulwı) 

Mahkümlar adasmda bir gün 
(B~tarafı 9 ncu &ayfadaı arkasındaki dağa (Atatürk), Mete burnu-

rılıyoruz. Evet, biçare Ömercik, babas1 - na doğru giden tepelere {İnönü) ve (Çak
nın ölümüne sebcb olan adamı öldürmüş .. mak) ismini koymuşlar. Bir dere de (Sa
Eğer yaşı müsaid olsaymış ip boynuna racoğlu) ismini taşıyor. 
geçecekmiş. Temyiz yaşının küçüklüğü Bu yıl 150 bin kilo buğday ve 80 bin ki-
hasebile kararı üç defa nakzetmiş. Jo soğan mahsul almışlar. Meyvayı yal -

YPmekhaneye giriyorum. Güzel iki. sof- nız kendi ihtiyaçları i~in saklıyorlar. 
ra hazırlanmış. Nefis kuzu kızartması, Biraz dinleniyoruz. Içli bir kaval sesi. 
fıstıklı pilav, patlıcan kızartması, salata, Bunu bir cura takib ediyor. Bu nefis kon
yoğurt ve üzüm, incir, karpuzdan müte- serleri zevkle dinliyoruz. Yanık memle
şekkil ala bir yemek. Bol da maden suyu. ket havaları. Çalanların gözleri tellerde 

:Acıkmışız, hepimiz çala kaşık tabaklara. 
Mahkumlar hizmet ediyor. 30 seneye 
mahkum bir katil güler yüzle salata ta-
bağını önümüze bırakıyor, yıllarca Ana
dolu dağlarını haraca kesmiş bir eşkiya 
suyumuzu dolduruyor. 

Dışarıda canlı çeşmeler bizi beklemek
te. Mahkumlar bir ellerine ibrikleri al -
mışlar, bir ellerine de sabun, dizilmi;.ler. 

Ellerinize su döküyorlar, arkadan biri 
havlu koşturuyor. Bu ne misafirperverlik, 
bu ne içten gelen ikram böyle. 

Gezmeğe başladık. Sırasile demirha -
neyi, marangozhaneyi, dokuma tezgah -

larını, süthaneyi, diğer atölyeleri, am -
barı, yatakhaneleri dolaştık. Her taraf 
tertemiz ve intizam içinde. 

Yolun bitimine yapılan üzeri saatli za
rif bir çeşmeye (saraç Mehmed usta) çeş
mesi adını verm:şıer. Ayrıca merkezin 

dile geliyor. Göz yaşı, hasret, nedamet 
tellerde ifade ediliyor. 

Şimdi resmi geçid var: 

Marangozlar, çiftçiler, duvarcılar, 

dokumacılar, balıkçılar, demirciler, ber
berler sıra ile, ellerinde kendilerine mah
sus iş Aletlerile mun~zam bir şekilde 
cumhuriyet marşını söyliyerek geçiyor
lar. 

Beraberlerinde atları, öküzleri, inekle
ri, yavru buzağıları, arabaları ve niha -
yet bütün sermayeleri. İki sP.ne evvel 
yalnız şu başı önünde giden kıdemli mer
kebden başka hayvan yokmuş. 

Vapura dönüyoruz, adanın diğer tara
fında tesis edilen ikinci merkeze girece -
ğiz. Mete burnu denilen bu yerde bir de 
karaya oturmamız mukaddermiş ki, bu
nun da hikayesini size üçüncü yazımda 
anlatacağım. 

Nusret Safa Coşkun 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
satınalma komisyonundan : 

Eşyanın cinsi Tasınlanan tutarı İlk teminatı 

Kumkapı l\1h. Kulübe
sinin tamiri. 
Sarıyer Mh. Kulübesi· 

Lira kuruş Lira kuruş 

217 14 17 00 

Eksiltmenin 
tarihi günü saati 

6/9/938 Salı 11 de 

nin boyanması. 89 88 07 00 6/9/938 Salı 11,30 
ı - Yukarıda yazılı kulübelerin tamiri gösterilen gün ve saatlerinde pazarlık

ları yapılacaktır. 

2 - Fenni şartnameleri komisyondadır. Görülebilr. 
3 - İsteklilerinin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesi

.kalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 
c603h 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - llk; Orta ve Lise kısımlarına yablı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmışbr. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek ineyenler biran evvel mtıracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eylO.lnn onuncu gününe kadar gerek meklubla, gerek mektebe başvurlll'ak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylO.lün onundan sonra yapacakları mnracaııt kabul edilmiyecektir. 
' - Sekizinci ve on birinci sınıflarından başka diğer sınıflann bntn.nıeme ve engel .llJUlvlan eyltUDn 

yedisinde başlıyacaktır. 
5 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şeh.zadebap Polis karakolu arkası: Telefon: 22534 ~ 

Telefon. 42517 
Nişantaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

1 vArıu 1 Şişli Terakki Lisesi 1coNoozLO1 
ANA - iLK- ORTA - LiSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyaııa ve geniş bahçeli iki b nada ayn YATI teşkilQtı vardır. Fransızca, 
lngUizr.), Almancı kurlarına dokuz yaşından başlnyarak botun öğreniciler iştirak edebilliJer. Okul herglln 
saat ıo - 1tt arasında açıktır. Kayıd işl ·rine Pazartesi, Çıırşamba ve Cuma gOnleri bakılır. 

Eski Türk detektifleri 
(Baş tarafı 9 unC?.t. sayfada) 

İkinii istasyonda kalın ikiniz de 
' trene atlayıp arama yapın. 

Bir dakika daha geçti. Bir dakika da-
ha ..• 

Nihayet hareket kampanası çaldı. Bu 
sırada telaşla trene atlıyan bir adam 
görmiyelim mi? Hemen işareti verdim. 
Vaziyetten haberi olan makinist yol kes
ti. Herifin üstüne, rağbi oyununda topa 
çullananlar gibi, atıldık. Baktım, aradı

ğımızın ta kendisi! 
- Gel tonosum, dedim, böyle acele a

cele nereye teşrif buyuruluyor? 
- !. .. 
- Ne susuyorsun öyle arpacı kumnı-

su gibi? Korkma canım, biz de seni bo
ğacak değiliz! Şimdilik ufacık bir seya
hat yapacağız, hapishaneye kadar! 
-! ... 

Sabih Alaçam 
---------

Siyaset aleminde 
(Baş tarafı 3 üncü smıfada) 

lerin davasıdır. Dava, müstakil Hataym 
ve onun Türk olan yüksek varJığının da
vasıdır. Binaena1evh, eski zamanın yan
lış dü~üncelcrini bırakıp muthk bır dir-

lik ve düzenliğe girmeyi Hatavlı karde~
lerimizdcn bir borç olarak bekJivoruz. 

Türk Cumhuriyetinin ve biz Türklerin 
dileğimiz, Hatayın mutlak istiklali ve 
Hatay halkının refah ve saadetinden 
ibarettir. Her türlü gillü,gıştan ari ohm 
bu siyasetin, istikametinden hiçbir suret
le inhiraf ctmiyerek dosdoğru tatbik ye
ri bulacağından şübhe etmemelidir. Bu 
tarzı hareketin dürüstlük ve samimiliği 
üzerinde ise, bir zerre tevakkufa mahal 
yoktur. Yaşasın müstakil Hatly ve onun 
hür çocukları. - Selim Ragıp Emeç 

Teldrdal maarif memurluiu 
Tekirdağ Çiftllkönü ba.şmualllmi Arif Bil

ge Tekirdağ maarif memurluğuna tayin c
dllmlştır. ............................................................... 
Doktor A. K UT i E L 

Karaköy, Topcular Ccd. 43 .............................................................. 

Son Posta 
Yevml, Sıyasl, Havadıs ve Halk eaze.e.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme soks.k,, 25 
İSTANBUL 

Gazetemızde çııcan yuı ve 
resimlerin bütüo. hakla.r1 

mahfuz ve gazetemize aiddır. 

ABONE Fi~ TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RK!YE 14..;u 'ir>.J 4lhJ 

YUNANİSTAN 234() 1220 710 
ECNEBİ 270u 140tl 800 

Abone bedeli pejuıdır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

t5v 
270 
aııı 

Gelen evrak geri verilmez.. 
ilanlardan mes'uliyet :ılınm~ 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi laı.ıındır. 

,611···············································~ f Posta kutusu : 741 İstanbU! -:. 
! Telgraf : Son Posta 1 
i Telefon : 20203 ! . . 
~ .................................. -.. ...._.. .. , 

" Kız ve 

Erkek 

BEYOGLU • TÜNELBAŞI - YENİYOL 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
okulu 

Tam deneli Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihzar? sınınar. 

Derslere 16 Eylfil Cuma günü başlanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eylfilden it!haren 
hercün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus testeresi veya ikamet te~keresi; mahaill hükü
met doktorluğunca tasd.ikll sıhhat raporu, çiçek aşısı kılğıdı ve tifo aşısı Uğıdı; altı 
fotograf ve mekteb truıdiknamesi veya dip;omaslle yapılır. 
Fazla malümat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 Eylftl Per§embe güntı aaat 
12 ye kadar denm edecektir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
2,000 " 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 

4 " 500 
4 • 250 

40 .. 100 
100 " 50 
120 ,, 40 
160 " 20 

" 
" 
" ,, 
" 

4,800 
3,200 

,, 
,, 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir_ 

Kur'alar senede 4 defa, l EylUI, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı Is tan bul 
Satınalma Komi~yonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdan Tasınlanan tık teminat 
tutarı 

Eksiltmenin 

Lira Kur. 

GO. Mh. eratı için 4294 takım 22328. 80 
yazlık elbise 

Lira Kur. Tarihi Gilnn Saa ı 

1676 00 14-9-938 Çarşamba 14 

ı _ Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde kapalı zarfla eksilt· 

meleri yapılacaktır. 
2 - Şaı tnamc ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayıh 
kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektublannı Ga-
lata Eski İthaJat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. c5658» 

Kültür Bakanlığı Is tan bul Erkek Terzilik Okulu 
Direktörlüğünden : 

Itayıt ve kabuJe d~ am cdilmekted,ir. Bilgi ~çin Divaııyoılundaki okula 
nıüracaat (6019) 

Telefen: 22480. 



Hatay evi ı 
mecliste a d içti 

Kardeş Iranın 
ilk demiryolu 
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1 el yortusunda = 

Jin11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıummmın1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ım11111111111111111111u1111111• Yazan: M aks im Gorh i-Ç eviren : 
Bir gün birisile bir meyhanede oturu- bize ve bizim bu tekliflerimize hiç aldı

yordum; canım sıkıldığı için, ondan ha- nş etmeden arabalara kurularak çekip gi
yatına aiu bir vak'a anlatmasını rica et- diyorlardı. Gördüğünüz gibi, bu bakım
tim. Muhatabım fevkalade yıpranmış, üs- 1 dan, o gün işlerimiz hep ters gitti.. biz 
tü başı paramparça bir adamdı. B'..itün bu işin sökmediğini görünce işi dilencili
hayatınca bir takım dar yerlerden. geçti- ğe :döktük. Bu sayede ben 29 kapik ka
ği, bütün vücudünün şuraya ~uraya ta- dar bir şey toplayabildim .. fakat bu pa
kıldığı bunun neticesinde elbisesinin pa- ranın da - kaza mahkemesinin merdiven
çavral~r haline geldiği, etlerinin ise kE- )erinden bir bey tarafından verilen - on 
miklerinden sıvrıldığı zannedilebilirdi.. kapiği kalp çıktı .. umumiyetle bend:en 

Bu adam, ipincecik ve salaktı; kafası daha kabiliyetli olan Yaşkaya gelince, 
tamamen dazlaktı. Saruntrak kafasında akşama doğru, o hakikt bir zengin halini 
bir tek saç bile yoktu.. avurtları tama- almıştı.. çünkü 11 ruble 76 kapik kadar 
men çökmüştü. Elmacık. kemikleri iki bir para biriktirebilmişti. 
keskin köşe halinde fırlamışlardı. Bun- Yaşka'nın anlattığına göre bu parayı o
ları kaplıyan deri o kadar gergmdi ki na, bir defada, bir hanımefendi vermjş .. 
- yüzünün başka yerlerinde baştanbaşa gene Yaşka'nın sözlerine göre bu kadın 
ince bir takım kırışıklıklarla örtülü ol- çok iyi kalbli imiş .. çünkü paradan baş
duğu halde burada - adeta pırıldıyordu .. ka para cüzd'anını, hatta mendilini bUe 
buna karşılık, bakışları zeki ve cür'et- Yaşka'dan esirgememiş.. biliyor musu
kardı. Gudrufi ve uzun burnu mütemadi- nuz, bu gibi vak'alar hazan olur ... Bazı 
yen gülünç bir şekilde titriyor, sözled, şeraitte insanlar o kadar fazla iyileşirler 
sert ve kırmızı bıyıklarının yarı yarıya .ki, iyiliklerinden yarı abdal bir hal alır
örttüğü ağzınıcfan, tatlı bir ahenkle dökü- lar .. iş, onların bu anını yakalıyabilmek-
lüyordu. Tahminime göre bu adamın çok tir. . 
enteresan bir hayatı olm:ı.k lazımdı. Yaşka bana bu hanımefendinin, hakiki 

Biraz kısık bir sesle, sordu: Hıristiyanlara layık bu halini anlatırken 
- Demek hayatmu anlatmamı isti- her nedense, mütemadiyen sağma soluna 

yorsunuz?. Hımın ... Bana bira ikram e- bakıyordu. Anlaşılan, bu iyi kalbli ka-
derseniz anlatırım ... Fakat ... Bütün ha- dma bir defa daha teşekkür etmek isti-
yatımı anlatmak işime gelmez .. çünkü be yordu .. sonra da, fena halde istical edi
nim upuzun bir hayatını var .. anlatılma- yor: 
sı da dinlemesi de sıkıcı.. eh şöyle, fık- _: Aman, çabuk gidelim, d~yip duru -
rams1 bir parçasını anlatırım .. arzu edi- yordu .. 
yor musunuz?. Pekala öyle isı.:ı .. fakat bu Esasen bunu söylemeğe de lüzwn yok
zahmetime karşılık, siz önceden iki bira tu .. çünkü biz bunsuz da dört nala ko
ısmarlamalısınız!. Hem biliyor musunuz? şuyorduk. Ben, .bütün mevcudiyetimle, 
Bazan insana mazisini karıştırmak bir la- donan vücudümün bütün aksamile, bir 
ğımı karıştırmak kadar güç gelir.. an önce sıcak bir yere kavuşmıya koşu-

Efcndicağızım, bu anlatacağım vak'a- yordum. Yerlerdeki karları süpüren ve 
yı beğeneceğinizi ve muharrirlik bakı- damlardaki karı yerlere fırlatan bir ~z
mından enteresan bulacağınızı zannetmi- gar esiyordu .. sivri ve soğuk buz parça
yorum. Fakat bu vak'a ' benim için ... ya- cıkları havada uçuşuyor ve gelip enseme 
ni şey, bu hikaye benim hoşuma gider. yapışıyorlardı. 

Sizin anlıyacağınız, bu hikaye old'ukca Yüzüm, adeta bıçakla doğranıyor gibi 
basittir. idi.. boynum ve ensem, o kadar fazla ü-

Hiç unutmam, bir noel yortusuydu .. ben şümüştü ki, küçük bir parmağı andırır 
ve arkadaşım Yaşka Sizov bütün gün incecik bir hal alınıştı .. ihtiyatsıı bir ha
sokaklarda sürtüp durmuştuk. Mağaza- reketle derhal kopuverecek zannedilebi
lardan öteberi alan beyefendilere, eşya- lirdi .. bunun içindir ki, başımı kaybet -
tarını evlerine götürmek hususunda, arzı mek korkusile mütemadiyen boynumu 0 • 

hizmet etmek istemiştik .. fakat beyler, muzlarımın arasına saklamıya çalışıyor-

Bu esnada yanlarına yaklaşan sivil 
bir memur, hala kencdlenmiş bileğini 

Toriğin kuvvetli 
pençeS'indcn kur
tarmak için de -
!belenen kadını 

çekip aldı. Ve 
Torik, bu adama 
çatmağa hazırla -
nırken, yakasın -

dum. İkimiz de, mevsimle hiç de müna-ı sa, bu her halde benim cebimin içind~ ol- de aklımızdan bir sürü şeyler geçiriyor· 
sebeti olmıyan bir kıyafette idik.. fakat, sa gerek .. ben de buraya paramla alış duk. 
muvaffakiyetinden ötürü Yaşkayı bir ha- veriş etmeğe geldim ... Binaenaleyh iki- Derken, herif birdenbire duruverdL 
raret basmış, halbuki kıskançlığımdan Ö· ' miz de müşteriyiz!. İkimiz de ayni vazi- Öyle ki, nerdeyse burnumuzu sut.na çar
türü ise beni, büsbütün bir titreme almış- yetteyiz!. pacaktık .. sonra, ellerini iki yana açarak 
ti.. Yaşka dükkanın içinde işte böyle hare- gür ve kuvvetli bir sesle adeta bir öküz 

Biliyor musunuz, umumiyet itibarile ket ediyor, üç yüz parçadan mürekkeb gibi haykırdı: 
benim hiç şansım yoktur. Hayatımda bir koskocaman bir jambon partisi alacak- c- Beni... niiiçin...... kimsecikler ..• 
defa bana bir semaver hediye etmişler- nuş gibi davranıyordu.. sevmiyor?.» 
di .. meğer semaverin içinde kaynar su Ben bu karışıklıktan istifade ederek, Kelimeler, herifin ağzından, bir gülle 
varmış .. semaver elde, koşarken, kaynar acizane, bir kutu reçel, bir şi?e zeytinya- gibi çıkıyordu .. 
sular ayağımı haşladı.. bundan ötürü de ğı, iki kocaman parça da sucuk aşırdım. Biz ikimiz de ürktük ve yana fırladık .. 
hapishane hastanesinde bir buçuk hafta Yolda giderken Yaşka büyük bir sevinç fakat artık 0 bizi görmüştü.. bu işlerde 
tedavi gördüm. Bir başka defasında da... içinde: pişkin ve tecrübeli oldu~unu gösterecek 
Adam sende... bunun bizimle alakası _ İşte böyle, deyip duruyordu, biz de bir şekilde sırtmı bir duvara vererek sor-

yok.. büyük, iyi bir yortu geçireceğiz .. iyice yi- du; 
Neyse, hikayemize gelelim.. işte bfa yip içeceğiz. c- Siz kim.siniz?. Karmanyolacı mısı· 

,böylece sokaklardan, adeta, koşa koşa gi- Yaşka cpencere.cikle_r> in~ - ~nun ko- nı~~~ka büyük bir tevazula: 
diyorduk. Yaşka mütemadiyen hayal. ku~ caman burun deliklerıne bız boyle der- - c- Dilenci kardeşleriniziz, cevabını 
ruyordu: dik - oynatarak ve zıplıyarak y.irüyordu. verdi .. > 

- İyi bir yortu geçireceğiz, diyordu. Kül rengindek gözleri ise sevincinden pı-
Oda kirasını veririz .. al, koca cadı, deriz .. rıl pırıl yanıyordu .. ben de sevinçli idim.. c- Dilenci mi?. Çok iyi öyle ise.. çün-

k J b J - kü ben de dilenciyim ... Manen ... Nereye 
sonra vot a... am on!,. Hımm... am- . Ara sıra böyle ziyafetlere konmak, kil-

gidiyorsunuz?.» 
bon alırsak iyi olur .. jambon galiba pa- çük insanlar için büyük bir saadettir. 
halı ... Bugünlerde jambonun kaça ~ldu- • * Yaşka: 
ğunu biliyor musun?.. c- İnimize gidiyoruz, dedi.> 

Ben jambonun satıı fiatım bilmiyor- İşte böyle efenid'icağızım, biz acele a- c- Ben ıd'e sizinle.. çünkü, başka ne 
dum.. fakat onun aramızdaki tl- cele evim.ize giderken tipi de arkamızdan reye gidebilirim?. Gidecek yerim yok 
atını çok iyi biliyordum. Her bizi kovalıyordu.. dilenciler!. Beni de beraber götürünüz!. 
ne olursa olsun jambon tedari- Biz o ~anlar şehrin kenarında, eski- Sizi adamakıllı yedirip içiririm- beni mi-
kine karar verdik .. nisbeten kalabalıkca ler alıp satan bir kocakarının mahzenin- safir ediniz!. Beni bağrınıza basınız!.> 
olan bir mağazadan jambonu satın ala- de oturuyorduk .. bizim oraları pek tenha, Yaşka kulağıma eğilerek: 

caktık. Çünkü bir mağaza, bir dükkan ne pek ıssızdır. Kışın akşamları saat altı- - Herifi davet et!. dedi. 
kadar kalabalık olursa, içindeki mal da o dan sonra sokaklarda canlı bir tek insana Ben bu adamın hıçkıran sesinde bir 
kadar iyi demekti. Binaenaleyh bu gibi raslıyamazsınız!. Hatta raslasanız bi- sarhoş ahengi duymakla beraber, daha 
yerlerde alış veriş de hoş kaçar. le bu gibilerin mutlaka kellelerini kol- başka şeyler de, yaralı bir kalbin feryad 

Dükkana girdiğimiz zaman Yaşka, tukları altına almış olmaları lazımdır. ve figanını da duyuyordum .. 
müşterilerin arasına iyice sokulmıya ça- Neyse .. biz .böyle evimize doğru acele Bende, faciaları sezinlemek kabiliyeti 
Iışarak: acele giderken, önümüzde birisinin daha çok kuvvetli idi .. çünkü ben bir zaman-

- Müsaade eder misiniz, jambon ala- yürümekte olduğunu farkettik.. yolcu, lar tiyatroda süflörlük yapmıştım. .. 
cağını, diye ilerlemeğe başladı.. lutfcn hem yürüyor, hem de iki yanına sallanı- Bu hıçkıran adamı büyük bir ısrarla 
bana bir parça jambon gösterir misiniz?. yordu; her halde sarhoştu. Yaşka beni ve samimiyetle davet etmeğe başladım. 
Çok büyücek olmasın, fakat iyice bir dürttü ve kulağıma eğilerek: , O, hançeresinin bütün kuvvetile: 
parça olsun!. Affedersiniz, fakat siz de - Sırtında kürk var, diye !ısladı. c- Dilenciler, gidiyorum, size gidiyo-
benim boş böğrüme bir dirsek vurdtmuz!. Kürklü birisini görmek bizi bilhassa şu rum!. diye haykırıyordu .• 
İçimizden hangimizin kaba olduğunu ben bakımdan sevindirmişti: Kürkle.l." iliksiz Onunla yanyana yürüyorduk. O, anlat-
çok iyi biliyorum .. fakat burada :ıeza'ket- ve dü~esiz olur; binaenaleyh bunları mıya başladı: 

le iş görmenin mümkün olınıyacağını da çekip çıkarmak da çok kolaydır. c- Benim kim olduğumu biliyOt' mu
anlıyorum .. dükkanın kalabalık ve sıkı- Biz, önümüzde-ki adamın arkasından sunuz?. Ben yortudan kaçan bir adamım .. 
~ık oluşundan ben mi mes'ulüm?. Ne?. gidiyor ve onu tedkik ediyorduk: Geniş gümrük müfettişiyim .. adım Gonçarov
Ne dediniz?. Cebinizi mi ellemişim?. O- omuzlu ve uzun boylu idi ... Kendi ken- dur. Nikolay Dimitriç Gonçarov. İşte ben 
nu affetmişsiniz!. Elim elinize dokunduy- dine bir şeyler söylenip duruyordu. Biz (Devamı ıs nci sayfada) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

- Bana gelince mi kolay oluyor? 
- Onu dememişim. Yerden gökedek 

haklısın. Gelgelelim, o iş nasılsa olmuş
tur. Ve eğerki cenabın fikrimi kabul 
ederek komiser dejö'ye müracaat etmiş 
olsaydın, belkim de iş bu biçime gir • 
mez idi. Lakin, Bayan Gurabi, korka· 
rım ki bir iskandal çıkarmasın. Genem 
de sen bilirsin. 

- Ben bilirim elbet! Vakit geçirme-

( \ 
ı1 L d~ki polis i.~aret.i· 
1 J m ona gosterıp 

'ğır, en yutulmaz cehennemlik ola - yin .. bir saat önce, gidip de masada yeı 

çıkmağa yüz tu -
tan herhangi bir hadiseyi önledi. 

Zavallı Torik, ortada, afal tufal ka
l1verm~ti. Halkın istihzalı nazarların
dan uzakla~mak ve öfkesini kendi ken
dine yenmek üzere bağçeye fırladı .. 
Hayatında ilk defa mantara basmıştı. 
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muamelesine uğra - marn. kapın. 
ıd.ı .. sabık Kömürcü - Haydi! Marta· !fakat hanım hala tereddüdler için-
sokağına düşse kırk valı btrak. Bunda de idi. 
yıl müşterisiz ka- cehennemlik olacak - Bilmem ki.. nasıl olacak?. Başı-
lacağı şüphe götür- bir şey yok. Bilakis ma gelenler! Bari bir defa da efendiye 
miyen kokmuş bir 

1 
sevaba gireceksin. danışsaydım .. sonra o da kızmasın.. di· 

kokana, beni fena .r Rem de, dedim a, ye söyleniyor, bir taraftan da hazırla-
halde kündeden at- istediğimi yapmaz - nıyordu. 
tı, mandepsiye bas - sanız, bu gece bura- Torik bunların hiç birine aldırmıya· 
tırdı. Meseleyi bu - da kan çıkar. rak, kocakırı ile errneninin bir aya~ 
rada şimdi tekrar • - Ayol, ben, nasıl evvel kazinonun yolunu tutma -

Ertesi akşam, Toriği kazinoya sokma- layıp da başlannı • oynarım, bilmem larmı bekliyordu. Onlar kapıdan çı • 
mışlardı. zı ağrıtacak deği • ki? kadarken, arkalarından, alayla ses • 

O, bir gün evvelki hadisenin hıncını lim. Gavur oğlu bi- - Takvor sana lendi: 
almak için, salına salına kapının önüne lir .. sonra, arzular • yolunu gösterir. - Bana bak, anne hamın! Ne vurur. 
geldiği zaman, sırma kasketli, parlak sanız anlatır da. La· - E, peki! Ben san, ınisokemiso!. Ellisi senin, ellisi 
düğmeli kapıcı göğsüne dayanmış, ne- lltin, iş bununla da oynıyacağım da ne benim. Anladın mı? Hangi numaraya 
zaketle: bitmedi. Demirıden, olacak? en çok para konmuş ise, o numara se· 

:- İçeriye giremezsiniz! demişti. gazinoya tekrardan - Karının bana nin! Aza itibar etme sakın{ 
Işte bu hakareti hazmedemiyordu. girmek istedim; b~ Kocakarı irkildi: cA .. A .. Aaa! Töbe Yarabbimt,. yaptığını yapacak - Sonra Yasefe döndü: 

Hem kendini avanak yerine koymuş- ni koymadılar. Namus, hasiyetim iki ı dilim döndüğü kadar kandırıp da, para ısın. Hangi numaraya kim para koymuş - Sen de, şu binlik banknotu al 
lar, parasını, meşru hakkını yemişler, paralık oldu. Eğerleyim dediğimi ya- cıklarının bir kısmını geri alınağa ça - ise: cBenim!> diye atılacak, kazancı ile Benim hesabıma bakaraya gir. Ne kaz!f 
hem de üstelik suçlu yerine koyup, parsamz öcümü alırım. Yapmazsanız, balıyayım. beraber çekeceksin. nırsan, seninle de pay ederiz. 
alelade bir zo1acı, bir dolandırıcı gibi dinim rabbena hakkı için, bu gece beni - Olmaz. Böyle şeylere tenezzül et- - Verirler mi ayol? - Ben kiyat oynamasini biJmem! 
istiskal etmişlerdi. belaya sokarsınJtz. Buraların altından miyeceğimi bilirsin de, gene söylersin. - Salt benmiyim enai? Karı kısmı- Artık bu sefer Torik gerçekten kız -

İçinden: girer, üstünden çıkarun. O kadar içeri- Biz kopuğuz ama, çok şükür, kimsecik· na burada nezaket gösteriyorlar. Biraz dı: 
- Peki! dedi; alacağınız olsun! Eğer ledim ki, değil kodesi, yağlı ipi, üç a - lere yüz suyu dölanüş değiliz. Hele açık göz hem de atik davranırsan bu işi - Ulan, bilmezsin de, başka1arını 

ben de bunu sizin ve o kaknem karının yaklı çardağı bilem göze aldırdım. kancık kısmına, Allah etmesin! güzelce başarırsın. nasıl hocalık edersin? Bas, git! Yoksa 
yanınıza koyarsam, bana da Yeşiltu - İfakat hanımın nasılsa yufka yürek- - Ya, ne yapayun istiyorsun? - Vallahi de tuhafsın, Necmi! Beni alimallah, bütün hıncımı senden çıkarı-
lumbalı Torik Necmi demesinler! liği üstünde idi. Torik, bir gece evvelinden cebinde iki kat haram işlemeğe zorluyorsun. rım diye bağırdı. 
Doğruca pansyona avdet ederek İfa- - Amaaan! Sakın ha, evladım! Öyle arta kalan fişleri çıkarıp ortaya koy • - Sırasına göre, haram helaldan üs- Sonra da Yahudiyi omuzlarından ite-

kat hanımla, Takvordan ve Yaseften şeyler yapma. Kurbet diyarında, ada- du. ıtündür. Haydi, .şu kemikleri çantana rek, avucuna sıkıştırdığı para ile bera· 
mürekkep bir meclis kurdu. Bunları mı, sorgu sual sormadan ipe çekerler, - Bunları al. Benim yerime git, yerleştir, Takvorla birlikte caddeyi her sokağa attı. 
hep bir araya getirince de kendilerine Allah vermesin! diye nasihatta bulun- oyna! tut. Toriğin şerrinden yılan İfakat ha · 
şu ifadede bulundu: du. Koca karı irkildi: Takvor demindenberi susmuştu. Fa- mm.la Takvor, korka korka kazinodarı 
- Ey anne hanım! Ve ey Takvor ahpar - Öyle ise, dediğimi yapacaksın! - A .. a .. aaa! Töbe yarabbim! Bu ya- kat iş bu kerteyi bulunca. itiraza kal- içeriye girdiler, rulet oynanan tarafa 

la Yasefaçi bazirgan!. Karşınızdaki bu - Elimden gelen bir şeyse başım üs- şıma geldim, haram nedir, bilmem. kıştı: gittiler. 
can, ömründe ilk defa, dünyanın en a- tüne. İstersen gidip kanyı bulayım .. Şimdiden sonra günaha girip de zorla - Dediğin zor iştir, Torik.zadem. (Arkan wr) 



4 EylUa 
SON POSTA 

1 Abdülhamid 1 

Kırık· iiiiClilya. 
Ycan: A. R. 

"Leyli ile aramızdaki mesafe uza yor!,, 
Ben - Bölüğün tilim devresi, sene

de kırk beş gün devam ediyor, değil mi, 
yüzbaşım? .• 

O - İşine göre .. tarlalarda iş çok o
lursa, uşaklar da fazla kalırlar. 

. ·? 
- Anlamadım yüzbaşım, ne ışı· ... 

Efradın tarlalarla ne münasebeti var? 
, w 

- Kurban! .. Senin anlıyacagın, şu.·· 
Bizim uşaklar, tfilim etmezler. Buna. 
lüzum da görmezler. Çünkü, at.la k~v~~ 
ağacına çıkarlar. Martin ile pıreyı go
zünden vururlar. Talime ne lüzum var? 
Onun için, tiliın zamanı ben onlan top
larım. Bizim çiftliklerin tarlalarına yol
larım. 

- Sonra? ... 
- Sonrası, böyle... Talim zamam 

geçti mi, derhal senedlerini, mazbata
larını yaptırırım. Nahiye meclisine tas
dik ettiririm. Tahsisatlarını alının. 

- E .. bu tahsisatı n e yaparsınız? .. 
- Ne mi yaparım? •. 
Emin ağa, dik dik yüzüme baktı. 
- Be herif! .. Ne bu.dala adamsın. 

Sana, iyi bir hikmet dersi de v~rdik. 
Anlamadın mı? .. 

Diye, bağıracaktı. Fakat, bağırmadı ... 
Yalnız, gürültülü bir kahkaha attı. 

- Allah, ecelden ilmim versin .. vak
ti gelsin de .. tahsisatın ne yapıldığını 
anlarsın. 

Diye, mınldandL 

• Muhterem miralayım! .. 
Farkındayım. Şu mektubum, ~traz 

kadın dedikodularına benzedi... Ihti
mal ki bu mektubu okuduğunuz za
man: 

- Bir mektubda, bu kadar şahıslar 
üzerinde durmakta ne mana var? Aca
ba gurbet ve hicran, Zekinin şuurunn 
biraz halel mi verdi? .. Yoksa yalnız o
nu bu boş sözleri söyletmeye mi mec
bur etti?.. . diyeceksiniz. 

Ne o ne öteki; aziz miralayım ... 
' Size verdiğim şu tafsilat, lüzumsuz 

Yanıma Laz kıyafet.li bir adam yakl.a§tı. . 

· h edil ekmiş Didei enverleriniz- 1 - Ben, bahriye çavuşu idim .. Yeni 
ım a .. dec . ·gwlum ] terhis edildim. Memleketime gelır gcl-
:len pus e erım, o · .. ·· k ld kt koşa koşa 

Z k. b · b' denbire çılgınca bir me- mez, uç gun a ı an sonra, w 
e ı eyı ır 1 · · ·· · ldim Daha dog-

rak sarmıştı. Titreyen ellerile der ha buray8:, sızı gormıye g~ w. b "lü-ün-
:arfı açmıŞ' ve okumıya başlamıştı. rusu, Istanbulda, Bekı~. ~g~ Ao gf _ 
' ' de mevkuf bulunan mulazım sa e 

Erzincandan fendi tarafınrlan gönderildim. 

Bu sözleri işitir işitmez, adamcağızı 
Muhterem oğlum, Zeki bey. daha tenha bir kö~eye çektim. 
Mektub yazmak hususunda, pek ten- _ Anlat bakalım, evlad. Asaf efen-

belim. Onun için, birinci mektubunuza dine halde?. 
forhal cevab veremedim. İkinci mektu- Dedim. 
':>unuz geldikten sonra, artık ~kisi.n~ Bu adam, uzunca bir hikayeye giriş-
birden cevab vermek mecburıyetını ti. Ben, bu hikayeyi ihtisar ederek ay
ııissettim. Ve tam yazmıya başlıyaca- nen naklediyorum. 

ıım zaman, ~deta ı;ıu~ize . kabilinde .. ~ Efendim; mülazim Asaf, Leyla hanı
mhur eden bır vak a uzenne, ?r:tık ~ mm yalısından çıknrak Kandilli iskele
;ilcn si~e şu .satır~arı yazmak ıçın bır sine gelir gelmez, kanunlar tarafından 
'necburıyet hıssettım. . tevkif edilmiş. Adı Sürmeneli Hakkı 

Evvela, vak'~~an ~~~.s~deyım:. . ~avuş olan bu adamın idare e~tiği bir 
Dün, bir iş 1çın muşurıyet do.ıresı~e bahriye sandalına bindirilmiş, Istanbu

gitmiştim. Avdet ederken yanıma Laz la getirilmiş. 
kıyafetli bir ada:n yaklaştı.. . . . ? Fakat Asafın gençliği ve bu -tevkif 

_ Miralay Kazım bey sız mısınız · · hadisesi Hakkı çavuş üzerinde o kadar 
Diye mırıldandı. acı bir tesir husule getirmiş ki Asafa 
- Evet. .. bir iyilik yapmak istemiş. 
Der demez, saga sola baktı. · . . . ld arka cebinden 
_ Sizinle uzunca görüşeceğim. Ge- Ilk ıy11ık.. Asaf yo a, nın-

Sayfa ! 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : ---- --1 - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi ıçın 
ıartnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda font boru 
ve listesinde müfredatı yazılı hususi ak.samı kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 1875 
liradır. 

III - Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün Levazım ve Mübayaat Şubesiyle 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 7 gün evve
line kadar fiatsız fenni tekili mektub ve kataloğlarını İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olnıı,Yanlar münakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci maddede yazılı Tn~ 
Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde verılmesi lazımdır. c60lh 

Cinsi Mikdnn 

Sigara makine 
kolası 15.000 Kilo 
Sigara paket 

~ 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L . K. L. K. 

20,70 3105.-

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

232.87 

Eksiltmenin 
saati 

10 

kolası 13,550 • 20,70 2804.85 210.36 10,30 
I - 5/ IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edHen 15000 kilo sigara makine ve 

13550 kilo sigara paket kolasının ~ksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün tem
did edilmiştir. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında ya. 

zılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde.ki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şub~n alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenmb 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6105ı 

~ 

I - İstatistik, bil~nço ve sair mümasili işlerde kullanılmakta olup tipometn 
ölçüsü esasına göre hazırlanmış oian ve mikdar ve eb'adı listesinde yazılı bulu
nan 3420 adet Garnitür nümuneleri mucibince eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 800 lıra ve muvakkat teminatı 60 liradır. 
III - Eksiltme 7 /9/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü snat 11 de Kabaşat

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği g:bi 

nümuneler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saatte % 7,5 güvenme para· 
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfm olunur. c5717> 

• ••• ••••••• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes ~r. 

• - • lcabı•da günde 3 kaşe alınabilir. - - • 

gibi göründüğü halde, içine karıştığım 
korkunç macerada, bütün bun1arın mü
hinı birer rol sahiblerl olduklarına ka
naat getiriyorum. Ve şayed, ihtimal 
verdiğim hA.disat zuhur edecek olursa 
bunlara mukavemet edebilmek için siz
den manevi yardım bekliyorum. 

"e gene buralarda buluşalım. usullacık bir mb.et~t~brroçeı~::1~~ ~=ktu-
, · kl t daki kanun za ı ı go • · Dedıveun qı. k t ek~bsuyat~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Geceyi iple çektim. Ve ayni noktada \m denize atmış. Fa a m bu mektubu 
Şuna eminim ki, Yıldız sarayının 

hışmına uğnyan hiç bir sürgün, benim 
kadar bedbaht .. ve benim kadar tehli
keli bir vaziyette değildir. 
Başka birisi olsa, belki aklına şu ge

lebilir: - Derhal bir ata atlamak.. de
releri, tepeleri aşmak.. hududlardan bi
rinin öbür tarafına geçmek ... 

Fakat ne yapayım ki, sizce de m:ı-
10.m olan sebebler dolayısile, bunu yap
mıya muktedir değilim... Onun için, 
bu zorlu maceranın beni sürükliyeceği 
son noktaya kadar mukavemet edece
ğim. Bakalım; ayinei devran, ne suret 
gösterecek? .. 

İstanbuldan, bir haber aldınız mı? .. 
Leyla ile aramızdaki mesafe gittikce u
Eadığı jçin artık ondan ümidim gittikce 
azalıyor. Fakat zavallı Asaf, o fedakar 
arkadaş acaba nasıl oldu? .. Kurtulabil
di mi? .. Lfıtfen vaziyetten beni haber
dir ediniz. 

En derin hürmetlerle, ellerinizden ö-
perim efendim. 

Yüzbaşı 

Zeki 

İKİ MEKTUBA, BİR CEV AB 

Mardinde bulunan alay· kumandanı
nın, katırcılarla gönderdiği resmi evra
kın içinde büyücek zarflı bir de mek
tub zuhur etmişti. Alay kumandanı, bu 
mektubun kenarına, üzerinde şu satır
lar bulunan küçük bir pusla iğnelemiş
ti: 

[Bey oğlum! .. 
Erzincandan, husust bir vasıta ile al

dığım şu mektubu derhal size gönderi
yorum. Bu mektub, ehemmiyetine bi
naen, kıraat edildikten sonra, derhal 

bu adamı bekledim. mas etmeden, Hakkı çavuş 1 İstanbl!l Belediyesi llanları 1 
Geldi. Ve beni hayretler içinde bıra- almış, saklamış. (Arkası. var) 

1<an şu sözleri söyledi: Tamir atölyesine lüzumu olan ve 1250 lira bedel tahmin edilen bir tane plan• 

SATIŞ ILANI 
İstanbul İkinci icra Memurluğundan: araya mukabil ipotek faz 

Emine Safiye tarafından Cemalettin Rıza Rufaldenllrnboırç alınban kpere eWlvukuf tarafından 
· ı k .. e tamamına haciz vaz'ed ş ve u 

!asına şamil o ma uzcr l l E lnönü kazası dahlllnde Mollafenarl mahalle -
(2000) lira kıymet takdir edllm ş2o5 an i ~O No lu hanenin satılma.sına karar veril • 
sinde Camilşerif sokağında eski yen · 

miştlr. rmer döşeli bir taşlık 
ı:v af ve mcsaıhası a a~ula yazılıdır: Zemin katı: Zemini me t ş.l ğ 

"zerin~e bir kömürlfik blr hela ve zemini maltn döşell 1kincl bir taşlık olup bul a .. ı ın 
u l k t d i i kırmızı çini bir av u uze -da sokağa ayrı bir kapısı \lardır. Gene zem n ~ ın a zem n bir mutfağı 
rinde üç kömürlük blr kuyu ve zemini malta doşell Mi ocaklı ve sarnıçlı 
vardır. Bu kattan asma katına çıkılır iki merdiven mevcuddur. n ılmı 

Asma kat: Blr koridor üzerinde iki oda ve bir camekan ve ahşab bolme ile ayr ş 
diğer blr odaya çıkılır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heHi.dan ibarettir. 
İkinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heladan ibarettir. • 1 katların Umumi evsafı: Bina ahşab ve muhtncı tamir bir halcledlr. Blrlncl ve lkinc _ 

,okak kısmına şahnişleri vardır. İçinde elektrik t.esisatı mevcud ve odalar kısmen yüklu 

ve dolabhdır. 
Hududu : Kadastronun 122 kütük 253 ada ve 3 parseli ile tesbit edilmiştir. 
l\I ~bası : 79.50 metre murabbaı olup bahçesi yoktur. h _ 
Kıe.meti: Blnaın tarzı inşası ve mütehammil olduıtu bedell icar ~~vkl evsaf\ vet :dl 

Y mlfık alını ve satım piyasası göz önünde tutularak ona gore kıyme a r 
Uhazır e 
edildiği: - t a konmuş o -

Y k ıda budud evs~f ve m~ahası yazılı gayrimenkulun açık ar ırmay. iki i 
u 1~r 938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 dan 12 ye kadar Istanbul ne 

lup 51 1 ir izde açık artırma lle satılacaktır Artırma bedeli muhammen kıymetin 1 

icrodak-l da ~mğ takdirde gayrimenkul en çok ~rtıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
% 75 lni bul u ~rtıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün müddetle 
takdirde e~ so~ 20110/938 tarihine rastlıyan Perşembe gi.inü saat 10 dan 12 ye kadar 
teındid edıle~ed ikinci artırmada gayrimenkul en çok artıranın üzerine ihale edilecektir. 
gene dairemiz d~ Artırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 'A> 7,5 u nisbetlnde 

Satış peş n i i veya mllll bir bankanın teminat mektubunu lbraz etnıelerl lAzımdır. 
pey ~ki~~ ve;:;;1~:rıe belediyeye aid tenvlrlye. tanziflye, ve ,delltiliye resimleri ve vakıf 

B~ t ş bedelinden tenzil ed!llr. 20 senelik taviz bedeli müşteriye a.lddir. 
ıcaresl sa ış ralı icra ve mas kanununun 126 ıncı mnddesinln 4 üncü fıkrasında bu 

2oo4 nu~. erinde ipotekli alacaklılar Ue diğer alakadnrnnın ve lrUfak hakkı s:ıhib
gııyrimenku u~ ve hususile :faiz ve masrafa dair olan lddlalnrını bu ıırmın neşrl ta.
ıerinln bu hıık arı~~ gUn içinde evrakı mUsbltelerlle bildlrllmcsl icab eder. Aksi h~ 
rihinden itibaren snblt olmadıkça s:ıtış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve 
hakları tapu sıc::t almak isteyenlerin 24/fJ/938 tarihinden itibaren herkesin görebil -
daha :fazla mal 1 d rulacnk olan artırma şartnameslle 36/ 2630 numaralı dosyasına 
mest için açık bu un u 
müracaatları na.n olunur. 

ya makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünd• 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 93 lira 75 kuruşluli 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/9/938 Cuma günü saat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. c5757> 

. Y[N i T~SliMAT 
iLMüJ.IABE~LEQiMiZ 



"'' ......................................................................................................... ·-·-·-
f Niğde tahrirl!-t kaleminde başlayıp lstanbulda ~ 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 
Müşür Arif Paşa içeriye girerken: "Başımıza yeni bir iı çıkh, dedi. Evlerinde 

muzır evrak bulunan birkaç zabitle bir iki sivil genci. tevkif ettirdim 1., 
Mürefteye gittim. 1 
Az sonra da Dedeağaç mutasarrıflığı

na tayin olunduğum vilayetten telgrat
ia tebliğ olundu. 

Vali vekili Arif paşa, bir sene kadar 
evvel rütbemi Ula sınıfı evveline terfi 
ettirmişti. Şimdi de maaş ve mertebece 
terfi demek olan bu mutasamflığa ta
yin ettiriyordu. Fakat, benim, bu hu
susta açıkca veya zımnan anlatılmış 
hiçbir arzumun rncdhali yoktu. 

Fakat, müşarünileyhin, iğbirarı mu
cib olmıyacak bir şekılde, beni vali mu
avinliğinden uzaklaştırmak istemesi 
pek tabii idi. 

Çünkü, Arif paşanın vali vekilliği
ne intihabına, adlıye nazın Abdurrah
man paşa, evvelce de yazdığım vechile, 
vükela meclisinde: 

- Arif paşa muvaffak olamaz, fakat 
şimdiki vali mua\'İni memuriyetinde Edirnide Sarayiçi parkının 
kalırsa olur, diye itiraz etmişti. 

Bu yüzden Arif pasanın, benim hiç- kimlere aid olduğunu bilmiyorsak da, 
bir muavenetirn olmaksızın kendi ken- benimle Tevfik beyin tedkik edeceği -
dine iktisab edeceği muvaffakiyetlerin miz .kağıdların Mehıned Şeref Beyle za 
hep bana isnad olunacağından dolayı, bitlerden birine aid olduğunu ilk ba -
beni, yanından tatlılıkla uzaklaştırma- kışta anladık. 
sı anlaşılmaz bir şey değildi. Zaten en iyi, ateşli yazılar Mehmed 

Silah vesaire kaçakcılığına nihayet ~ref .. Beye aiddi. Zabitlerden galiba 
verilmiş, pratika meselesi de kat'i ira- bır yuzbaşı tarafından yazılmış olan 
dei seniye ile yoluna konulmuştu. bir mektubda şöyle deniyoı.-du: 

Fakat, birkaç gün sonra Edirneye dö- «Yağlı kemendler boğazımıza geçi -
nerek Dedeağaca gittiğim için kaçakcı r~ldiği ~ir anda dahi _!ıürriyet! Hürri -
konsolos - ajana ve ihma Heri fiilen sa- nyet! dıye haykıracagız!> 

40 yıl evvelki görunü.şü 

na bir jurnal da göndermiş. Bunun 
müsveddesini tahrirat müdür muavin
liğile Edirneden getirttiğim Şerif Efen
di, selefinin yazıhanesi içinde bulmuş, 
bana göstermişti. İşte, Mehmed Şere -
fin dileğini yerine getirmememin ikin
ci saiki de bu idi. 
Manastır ve Bağdad mektfıbi kale -

mi mümeyyizliğinde vesair birçok me
muriyetlerde iyi hizmetler ifa etmiş 
olan mezkur Şerif Efendi, elyev İstan
bulda, Veznecilerde küçük bir dükkan
da tütün satmaktadır. 

-49-
bit olan gümrük memurlarına, nizama Bu mektubu ve Mekıned Şerefın en 
mugayir pratika verenlere mercilerince muzır sayılacak yazılarını birer birer 
ne dendiğini bilmiyorum. ceblerimize indir.dik; nöbetleşe abdest- Geliboluda Namık Kemal merhumun 

Fakat iki sene kadar sonra bir iş için han~ye gid~p o~arı YI;t~:k, attık! .. 
uğradığım Edirnede Loyd vapurlarının E0 er, ~i.f Paşa~ın ~nune tcsaduf ~
Tekirdağ ajanına rastgelmiyeyim mi? den ve hır kısmı şıfrelı olarak yazılmış 
Mumaileyh, sanki aramızda hiçbir ma- bul~~an mektub da ~aşanın n~zarı .dik
cera geçmemiş gibi beni hararetle se- :~nı celb~tm?seydı, ehemr_nıyetl~ ve 

mezarı 

Edirne vali muavini iken silAh vesa
ire kaçakçılığını tahkik için TeKirda -
ğma gittiğim sırada Geliboluda bir kaç 
gün kalmıştım. 

(Arkan vur) lamladı, konuştuk Avrılırken: Y1 mucıb hır şey elde edılmcmış o-

.l\
1r 1 d'h • T k' d .., lacaktı. • ••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••.•••.•.••••••••••••••• 

- ıa paro e onneur, e ır agın- . . . 
daki kaçakcılık me.:.elesınden haberim . Şım<l~. ~~mırde bulun~n ve oraya git-
yoktu dedi tıkçe goru~ekte oldugum Necib Bey 
Be~ de: · bu mektubunda, elifba harflerine ikişer 
_ Tabil tabii. bu işi sizin maltlma- r?kamlı birer numara koyarak basit bir 

tınız olmakstzın kavasin yaptığı anla- Ş1fre yapmış. Bunu, altındaki, üstünde
şılıyordu, ce ·ahını verdim ve dostca ~ sözlerin delaletile de halledince şu 
müsafaha ederek avrıldık. ıbare meydana çıktı: cYıldız sarayı, er-

- 48 _ babı zekanın kasaphanesi olmuştur!• 

l\luzır rcvrak mesc'esinden (folayı Mehmed Şeref, kağıdları içinde en 
tevkif olunan Talat Efendi (Müstak- çok korktuğu yazılann zuhur etmediği

ni anlamakla beraber, benim ve Tevfik 
bel Sadrazam) ve arkadaş.lan 

1896 senesinde, vali muavinliği oda- Beyin kendisine bakışımızdaki himaye 
eserini takdirde hiç de gecikmedi. 

s~nfdpa meşgul iken vali vekili müşür A- Talat Efendinin (Sadrazam Talat 
rı aşa: P ) ·ı b" kt:. • d h ·• 

B . b' . kt d' aşa yazısı e ır agı ın zu ur ettıgi-- aşımıza yenı ır ış çı ı, ıye - . h 1 
k · . . d' p . d 

1 
nı atır amıyorum. Onun postanede bu re ıçen gır ı. aşayı, Jan arma a ayı 1 . . 

K d M h . M 'f M""d" .. unmasına mebnı, Avrupadakı genç 
uman anı u ilS, aan u uru T .. kl · ·· d d'kl · ba 

T f .k D ft · H.k • M""d" ·· M"f'd ur erın gon er ı erı zı gazeteleri ev ı , e erı a anı .ı: u uru u ı b k' . 
B ı ı .1.. t t .. R b. M" azı unselere vermesınden başka bir ey er e vı ayc ercumanı o er ız- su kt 
Tabi Efendi takib ettiler. Söze paşa baş E~ yoAriuf.sanıyorum. 
ladı: ger · Paşa merhum gaddar bir 

adam olsaydı, Necib Beyin şifreli rnek
- Bu gece aldığım emir üzerine, ev-

tubu kendisile beraber arkadaşlarının 
]erinde muzır evrak ve gazete bulun- da uzak menfalara, belki de Fizana 
duğu ihbar olunan zabitlerden birkaç gönderilmelerini mucib olabilirdi. 
kişi ile altı sivil gencin evlerini taharri 
ve kendilerini tevkif ettirdim. Evrakı Bu tedkik hey'eti, idari nefi cezasına 
birlikte tedkik edelim, dedi. Sonra ya- meydan vermemek için, meseleyi, ka-

d .. k nun dairesinde muamele görülmek ü-
vere onere : "d ld • hk · 

B . · d d k " k .. • d t b 1 zere aı o ugu ma emeye tevdıe ka-- ızım o a a ·ı agı or a an ge- d' 
t . . . . . d' rar ver ı. 
ırınız, emrını ver ı. . .. • 
Getirilen torba 1ar birer ikişer, öbek Kısa bır ~uddet ~onra da Dedea~aç 

öbek halının üstüne boşaltıldı. Paşa ile mutasarrıfhgıı;a t~~n olu~arak E~ır. -
Muhlis Bey, benim ile Tevfik Bey, Mü- n~den aynldıg1;111 1çın, galıba h:psının 
fid Beyle Mizrahi Efendi ikişer. ikişer bırer sene. ~ap:s ~ezasına mahkum ol
bu küçük, büyük yığınları tedkike baş- duklarını ışıtmıştım. 
ladık. Mehmed Şeref ceza müddetini ikmal 

Tevkif olunan zabitlerin isimlerini edip hapishaneden çıkınca bana bir 
hatırlamıyorum. Fakat siviller şunlar mektub yolladı. Gördüğü himayeden 
idi: dolayı teşekkürle beraber münasib bir 

Edirne Merkez posta müdürlüğü ka- memuriyetle Dedeağaca gelmek arzu
tiblerinden Talat Efendi, Nüfus müdür sunu izhar etti. 
Iüğünde pasaport katibi Faik ve Meh- Mehmed Şeref gibi zeki bir yazı ar
rned Şeref (Şeref ve Faile beyler el - kadaşına ihtiyacım vardı. Fakat, evvel
yevm Edirne saylavıdırlar) ve ne işle ki makalelerimde de temas ettiğim veç
meşgul olduğu sorulunca gururla ce - hile, glıya İzmir Maarif Müdürü Emrul 
vab veren bir genç vesaire... lah ile arkadaşlarının benim tahrik ve 
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SOLDAN SAÖA: 
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1 - İstanbul hastanelerinden biri 
2 - Birdenbire - Ayakta olarak. 
3 - Kökten - Mihrace. 
t - İhsas etme - İnleme. 

-• -

-
-

ı - Daire ölçmek için kullanılan aded -
Yed. 

8 -Örnek. 
7 - Mektub. 
8 - Beş lot'adan biri - Geçirmek. 
9 - Hayret nidası - Arzulu. 

ıo - Yed - Beyaz - İlave. 
YUKARIDAN AŞAÖI: 

ı - Cezbeden - Gölge. 
2 - Herkesten fazla emin olan - Yanya

na bağlanmış ağaçlardan yapıimıt 

deniz nakil vasıtası. 
3 - Yalvıırmak. 

4 - Can alan. 
5 - Mukavele. 
8 - Evet yerine söylerler - Nefer - Ver -

mek. 
7 - Kuşkulanmak. 

8 - iztırab nidası - Biiyilt derelerden ay
rılan küçttk dereler. 

9 - Bir şeyden yılmıyan - Aruz vezninde 
kısa heceyi uzatmak. 

ıo - Adet - Bir meyva. 
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Maarif Müdürü Tevfik Bey, dayısı tertibim üzerine Avrupaya kaçtıkları 
merhum Midhat Paşanın fikirlerine, hakkında Yıldıza jurnal verilmiş oldu
huylarına tevarüs etmiş bir zat oldu- ğundan, onun bu arzusunu terviç, he
ğundan, bu gençleri itham ettirecek r.im için tehlikeli idi. Ayni zamanda 
mahiyette görülen kağıdlan birer su- Dedeağacın sabık mutasarrıfı azlolu -
retle heyetten gizlerniye onunla karar r:arak yerine tayin edileceğimden kork
vermiştik. Diğer arkadaşlarla Arif Pa- tuğu için, Jön Türklerin en ileri gelen-
şanın önlerine tesadüf eden kağıdların lerinden olduğuma dair Yıldız sarayı- Evvelki bulmacanın halledilmiı ıekli 

Güreşcilerimiz Finlandiy~ 
takımını 4 - 3 yendiler 

Güreşlerde Başvekil ve Vekiller bulundul 
Pehlivanlarımız göğüslerimizi kabartacak kadar gÜzf 

oyunlar gösterdiler. Güreıler çok heyecanlı oldu 

(Baştarcfı l in.M sayfa.de.) Londra (Hu.swıt> - Bütü.n İngiltereyi 
Celru Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti ge- lAkadar eden lig maçlan bu hafta başla 
nel sekreteri Şükrü Kaya, Nafia Vekili G~zeteler bu mn<'ı<t,. hakkında sütun süt 
Ali Çetinkaya, Ziraat Vekili Faik Kur • mutalealar yür duruyorlar. 
d - .. t . . . Ligde en favod .ıkım lig şc&mpiyonu 
oğlu, Gümrük ve nhısarlar Vekilı Ali sena! olduğu için bu maçı diğerlerine ter 

Rana Tarhan da hazır bulunmuşlardır. ettim. 
Müsabakalara başlamadan önce Türk 

ve Finlandiya milli marşları çalınmış ve 
güreşçiler sahaya çıkarken halk tarafın
dan §iddetle •alkışlanmışlardır. 

Çok heyecanlı devam eden müsabaka
ların neticesinde ekipimiz 4/3 galip gel
miştir. 

Telaıik neticeler §Wllardır: 
56 kilo: 

Kenan, Kiloda Kanku'ya sayı hesabile, 
61 Kilo: 
Ahmed, Pihliyamski'ye tuşla. 
66 kilo: 
Yahya Kalkan Koskelaya hükmen 

yenilmişlerdir. 
72 kilo: 
Celal, Kinunen'i sayı hesabile. 
79 kilo: 
Ahmed, Pikkosan'a sayı hesabile. 
87 kilo: 
Mustafa, Herme'ye sayı hesabile. 
Ağır siklette: 
Çoban, Mellavo'ya sayı hesabile ga

lib gelmişlerdir. 
Yarın saat 16 da ayni stadda iki 

milli takım arasında serbest güreş mü
sabakaları yapılacaktır. 

Portsmouth - Arsenal 
maçı nasıl geçti ? 

Stadyomda bfiyük kalabalık var. Stadı 

ac;ılt ve ayakta durulan yerinde her dakll 
bir insan bayılıyor, sıhhiye teşk.llAb lmda 
dına koşuyor, 1yll~tlrmeğe çalışıyordu. 
derece izdiham, fakat aynı r;amanda o de 
ce de intizam vardı. 

Tam saat üç buçukta oyuna başlandı. Tı 
llhlınize meşhur Bastln tam önde oynuyo 

Oyun baştan sona kadar bat döndürüc 
bir sfrr'at ve ayni zamanda blzlm takımla 
rın tahammül edemlyecett bir tlddet 
sertllkle cereyan etti. Buna muk.abll hat 
üç defa favul çaldı. Oyuncular kadar hat 
de mükemmeldi. 

Ne bir itiraz, ne bir i~e. ne blr kilfüı 
Mağlllp takım bile gallb kadar n~·eıı ı 
gayretli idi. 

Oyunun on beşlncl dak1ka.suıda Bast1 
iki kardeşlerin ktiçütil Joe lle mllkemm 
bir · akın yaptı ve oldukça zor blr yerden .ı;~ 
bir şüt attı. Top direğe vurup geri gellrke 
kaleyi doldurmak için lt~an sol mQdafl 
zını alamadı. Kendl kalesine topla bera~ 
girdl Bizdeki efbi ne kafasını dövdü, ne a.ı 
kadaşlarından küfür yed!, ne de penaltl Te 

.sinler diye yerlere yattı. Gol ne kadar 
atll olduysa, top o kadar sür'atle ortaya ı 
d1 ve oyun yeniden baf}adı. 

o ana kadar Pommouth hafif tertlb hı 
kim iken ondan sonra Arsenal azdı. 

Arsenalln meşhur merkez mubaclml Drı 
ke mükemmel. Fakat dedlklerine. göre ealrl 
sine nazaran çok dü.fülanü.f. Dk hafta 
böylece bitti. 

İkinci hattaymın on beflncl dalı::lkasın 
Drakeden aldığı mükemmel bir pası yerde 

42 oyundan ibaret olan İngiltere ltg maç- ve köşeden sıkı bir şütıe sol iç içeri attı. o 
farı başladı. İki aydanberi istirahatte olan yunun son on beş dakikasında Pommou 
klüpler yeni mevsim maçları için uzun ha. _ vaziyete Mkim oldu. Arsenali oldu~ mü~ 
zırlıklar yapmışlar ve yeni mevsimde ta • kül vaziyete düşürdü. Fakat blr tarlü gol ç 
lihlerini ortaya koyacak oyunlara pek hızlı karamadı. 
bir şekilde başlamışlardır. Her hafta mun - Arsenalln kalecisl fevkallde idi. Bu su 
tazam blr surette mühim oyunlan, Londrada retle oyun çok zevkli ve §lddetll cereyan ed .. 
bulunan arkadafllD.lZ cemıı Reıtd bize ya - ret 2-0 Arsenalln gallb!1etlle blttL 
zacaktır: Cesmf ReŞlcl 

Hapishane binasına aid dosya dun akşam 
adliye Vekiline verildi 

(Bqtarafı. 1 inci scyfadcı) 
umumi ve diğer adliye erkAnı ile görüş
müştür. 

Vekil dün adliyede kendisile görüşen • 
bir muharririmizin sorduğu muhtelif 
suallere, aşağıdaki cevablan vermiştir: 

c- İstanbul hapishanesinin vaziyeti 

hafifletmiş, adliye makinesindeki zait o 
lan yükleri azaltmıştır. 

Bu suretle tahkikatı çabuk ikmal ed 
len işlerde, anasır ve deli.il, zaman geç 
meden toplanabilmekte ve tam kana 
hAsıl edecek bir şekilde mahkemelere se 
kedilmektedir.> 

hakkında komisyonlann tedkiklerine ve Adliye Vekilimiz, bugün Ankaraya h 
verdikleri kararlara aid dosya, bugün ba- reket edecektir. 
na verilecektir. Bunlan tedkik edeceğım. - ---------
Lüzum gürürsem, yeniden tedkikat ya- Gelibolunun meşhur havuzu 
pılmasını istiyeceğim. Bu hususta kat't temizlettiriliyor 
netice yakında takarrür edecektir. 

Yeni cürmü meşhud kanunundan ah - Gelibolu, (Husus!) - Asırlarca n · 
nacak neticeler hakkında esaslı bir ka - vel yapılarak şimdiye kadar tonajlı bh 
naat edinmek için, tatbik devresinin biraz çok yelkenli gemileri fena havalardı 
daha uzaması llzımdır. Ancak bugüne barındıran havuz, zamanla dolarak l· 
kadar alınan netice, ıayaru memnuni - deta kullanılmıyacak hale gelmiştir. 
yettir. Havuzun ehemmiyetini gözönünde bu· 

Ağırcezalık suçlar, bazı defa tevsii tah- lunduran .ali.kadarlar, temizletme işf. 
kikat v.s. dolayısile cürmü meşhud ka - ne başlamışlardır. Bu sayede, şimdiye 
nununun hududundan çıkıyor. Bu hu - kadar olduğu gibi bundan sonra da bil 
susta, ilerde alınacak neticeler lüzum çok yelkenli vasıtalar bu havuzdan is· 
gösterirse kanunda tadilAt yapılabilir. tifade edeceklerdir. 

Bir cürmün, meşhud olup, olamıyacağı 
üzerinde, verecekleri kararda, gerek müd 
deiumumt, gerekse hikimlerin hakları 
muhafaza edilmiştir. Çünkü, en büyük 
hakim, vicdanın tam kanaatidir. 

Kanun, tahkikat hAkimlerintn işlerini 

isparta ötretmenlerl Diyarbalurda 
Isparta öğretmenleri yurd gezilerine devam 

etmektedirler. Adanaya varan öğretmenler O• 

rada birçok yerleri gezip fabrika ve müeMe· 
seleri ziyaret ettikten sonra Diyarbakıra ha
reket etml§lerdlr . 

Hava Seferleri 
Devlet hava yollan Umum Müdürlüğünden : 

$imdiye kadar Cumartesi günlerı Ankaradan İstanbula saat 16 da yapılmakta 
olan hava seferleri 3/9/938 cumartesi gününden itibaren saat 8,30 da yapılncaktır. 

Bu vaziyete göre pazardan maada her gün saat 8,30 da An'karadıın ve İstan
buldan birer tayyare tahriki suretile Ankara • İstanbul arasındaki hava seferle-
rine devam edileceği ilAn olunur. c607h 



BOK POS'l'A 887fa ıs 

Hikiye: Noel Yortusunda Hal~ın.~kuma ihtiyacını 
(Ba§ tarafı 12 nci saytada) Şimdi bu alışkanlık ordusu, bu mobilya- temın ıçın kutuphaneler 

-----
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI -----

buyum. Evliyim .. karım ve . çocuklarım nın üzerine, bunların kıymetile müt_ena- açılıyor 
var ... Ben çocuklarımı severım ... Evim- sib kimselerin aelip oturmMUU istiyor. 
de çiçeklerim, kitablarım, tablolarJm Ve hakikaten bu mobilyalarm tistGDde o
var .. bütün bunların hepsi benimdir ... turmağa layık birçok insanlar geliyor.> 

ISTANBUL haberleri, ertesi ıunün proil"amı. 23: 8Mj 
Ayarı. 

t Eylil USI Paaar 
Mu MBIJB.İYATI: * 
12 30 PlAkJ .. H il Erhll 1938 Cunarteel . : ~ a Türk mus1klsl. 12.50: ava- ÖÔI.E NEŞRİTATI: 

Hepsi ... Bunlar ne güzel şeylerdir. Evim Müfettiş, bir kadeh votka yuvarlıyarak 

Ankara 3 (Hususi) - Ankara Halit 
evi şehir dahilindeki kahvelerle ceza
evinde ve çalışma sahasına dahil 130 
köyde palkın ve köylünün okuma ihtiya
cını temin maksadile iki yüzer kitablık 
birer daimt kütübhane tesisini karar -
laştırmış ve hazırlıklara başlamıştır. 
Şimdilik bu kütübhaneler iki yüz ka -
dar olacak ve otuz kırk tanesi önümüz
deki aylar içinde tesis edilecek, müte
bakisi de iki sene zarfında tamamlana
caktır. 

dls. 13,05: Pllkla Türk musiklsl, 13,30: Kadı-
köy Halkevl namına: Keman konseri, İaken- 12·30: Plakla Türk mu.slklsl, 12.50: Bav 
der Ardan. Piyanoda Rana Seven. dıs.ı3.os: PlA.kla Türk musiklsl. 13.30: Muh rahat ve sıcaktır. Evimdeki bütün bu gü- sözüne devam etti: 

ze1liklerden siz de faydalanabilscniz!.. c- Bunların hepsi de Rus edebiyat 
Bütün bunlar uzun bir zaman için sizin çayırlarının yavan ve tatsız ~tlaril_e bes
yemenize içmenize kafi gelebilirdi ... Tıb- lenmiş fedakAr inekler. Kelli fellı, yarı 
kı sizin hayatınız domuzdan farksızdır· ölü in;anlardır. Bunların yanında bulun
siz ayyaşsınız!. Halbuki ben, şu dakika~ mak beni fena halde sıkıyor, sözlerinin 
da sarhoş olmama rağmen ayyaş deği- kokulan beni adeta boğuyor.·· Ben, on
lim .. fevkaliide canım sıkıldığı için bu- ların bütün söyliyebileceklerini önceden 
gün ben sarhoşum .. çünkü bayramlarda biliyorum .. heyhat!. .. Sonra, daha canlı, 
benim dalına canım sıkılır .. siz bunu anlı- daha geçici bir hale gelebilmek için hiç
yamazsınız!.. Bu bir iç yarasıdır. Bu be- bir şey yapamıyacaklarını da biliyorum .. 
nim hastalığımdır.> heyhat! .. Bunlar kaba ruhluluklan bakı-

Bcn onu büyük bir merakla dinliyor- mından korkunç adamlardır ... Bunların 
duın .. ben, büyük ve sıhhatli bir adam hepsi de ağır ve büyük adamlardır. Bun
gördüğüm zaman daima bunun bir bed- ların sözleri de taş gibi ağırdır. Bunlar 
baht olduğunu düşünürüm .. çünkü hayat, insanı ezebilirler .. bunlar bana geldikleri 
büyük ve sıhhatli adamlar için değildir.. zaman, adeta etrafıma tuğladan bir du
hayat, küçük, zayıf, takatsiz, sefil ınsan- var örüldüğünü, diri diri duvarların ara
lar için yapılmıştır. Mesela mersin balığı- sına hapsedildiğimi sanırım.. ben onlar
nı bataklığa salsanız, yaşıyamaz, ölür: dan nefret ederim .. fakat ben onları ko-

Bu suretle Ankara Halkevi halkın 
ve köylünün okuması için ayağına ka
dar 40 bin cild kitab götürmüş olacak
tır. 

Erenköy kız lisesi mUdUrU 
Ankara, 3 (Hususi) - Ankara kız lı~e

si felsefe muallimi ve müdür muavinı İf
fet Erenköy kız lisesi müdürlüğüne ta
yin edilmiştir. 

AKŞAM NEŞRİYATI: telif pllk ne§l'lyatı. 
18.30: Dans muslkMil (Plt\k). 19: Konferaruı: AKŞAM NEŞRİYATI: 

Fatih Halken nıı~a. Suad .İsmail Gürkı n 18.30: Daruı musikisi (Plak). 19: Prof. sa 
<Diş etlerinin dlıhr üzerindeki ehemmiyeti). lib Murad: Fen müsn.habelert. 19.30: Şehre 
19.30: PlAk dana mıısik.1.sl, 20: Eaat Ll 1 n: mini Hnlkevl musiki kolu tarafındıı.n konse 
Grenviç rasadbaneslnden ıt..aklen. Su - 19.55: Borsa haberler!. 20: Saat Ayan: Gren.ıı 
a:ı Gün ve arkadaşları tarafından vJç rasadhaneslnden naklen. Necmeddin ~ 
Türk mu.siki!! ve :!ıalt tarkıla _ za ve arkadaşlıı.n tarafından Türk musı 
n, 20.40: nava raporu. :o.ta: ö:ner ve halk şarkıları, 20.40: Hava raporu. 20.•s 
Rıza Doğrul tarafından arabca soylev. 21 : Ö~r Rıza Doğrul tarafından arabca söyl 
Saat. Ayarı. Orkestra. 21.30: Nezahat. ve ar- 21. Saat Ayan. Orkestra. 21.30: Nihal ~ 
kadaşları tarafından Türk musltıaı ve halk ve arkadaşlan tarafından Türk muslkisl .,.. 
şarkılan. 22.10: Keman konseri: Konserva- halk şarkıları. 22.10: Halk türküleri: Osma 
tuar profesörlerinden Au Sezin, Piyanoda ~hllvan t~ra~ından. 22.50: Ajans haberle '! 
Rana Seven. 22.50: Ajans haberleri, ertesi ' ertesi gunün programı. 23: Saat Ayar1ıı 
gunün programı. 23: Saat Ayan. ~ 

5 EyliU 19: Pazartesi A N K A R A 
ÖliLE NEŞRiYATI: .H"' 4 Eylül 1938 Pazar programı 
ı2.30: PlAkla Tilrk musikisi. 12.50: Hava- "'-1LE NEŞRİYATI: 

dls.13.05: PlAkla Türk musikisi. 13.30: Muh- _ 12·30: Karışık Pllik ne§rlyatı, 12.50. 
tellt plAk neşrtyatı Türk musikisi ve halk aarkıları 13 15· AJa 

mutlaka ölür. Halbuki kurbağalar, sülük- vamam; çünkü ben onlardan korkarım.. • .................................. -··-···· ............... -
AKŞAM NEŞRİY~TI: ha:;l~J. · . . . . 
18.30: Dans musikisi (PlAk). 19: Konfe- l8~0:u NEŞRiYATI: 

raruı: Kadıköy Halkevi namına, hı.san Rıfat mustklsl Karışık plAk neşriyatı, .lil.l5: Tür 
(Unlverslte ve yubek tahsil çağında ..erem). at l an ve halk P-rtılar.ı <Handan). 20: Sa-. 
19.30: Dans musUdsl CPl§.t). 19.55: Bor.sa ha- si~ ve ~ arabca neşriyat 20.15: Türk mu
berleri. 20: Saat Ayan: Grenviç rıısadhane- yolonael so~ ~artıları (Ballh~ddin), Si: v11.o 
sinden naklen. Hamiyet Yüceses ve arkada§- Oeo Ma :· Edib Sezen), P1yanoda; Prol, 
ları tarafından ~k mus1kls1 ve halk §arkı- trası rg 

22
. ~ovits. 21.15: Studyo Balon orkes-. 

ları. 20.40: Hava raporu. 20.U: Ömer Rız.a 22_15·: y~ns habetleri ıve hava raporu, 

ler, ve bunlara benzer diğer haşerat te- evime onları cezbeden ben değilim .. çün
miz ve akıcı bir suyun içinde yaşıyamaz- kü ben siıkiıti ve asık suratlı bir adamım .. 
lar .. bu hıçkıran, bu inleyen adam beni onlar, sadece koltuklarıma, sandnlyeleri
levkalfıde alakadar ediyordu.. me gömülüp oturmak. için gelirler .. fakat 

Nihayet herifi bizim oturmakta oldu- ben mobilyalarımı, sandalyelerimi de 
ğumuz mahzene getirdik. Bu hal, mah - kaldırıp atamam .. çünkü karım bu mobil-
7.en, sahibi kocakarıyı fevkalti.de korkut- yaları pek sever. Karım, vallahi münha-, 
tu.. o, bizim, bu adamı soymak kasdile sıran bu mobilyalar için yaşar, esasen 
buraya getirdiğimizi sanmış, batt~ geniş kendisi de odunlaşmıya başlamıştır.> 
omuzlarını, uzun boyunu, kemikli elle- Müfettiş, sırtını duvara vererek kahka
rini, buna karşılık da bizim cı1ızlığımızı ha ile gülüyordu .. müfettişin bu fcryad
nazan itibara almasını ileri sürerek ko- !arından fevkalade sıkıldığını tahmin et
cakarıyı teskin ettik .. o, yorulmdaan, hat- tiğim Yaşka, bu fasıladan istifade ederek: 
ta terlemeden, bizi de kocakarıyı da öbür «- Efendimiz, siz bu mobilyayı karı-
dünyaya gönderebilirdi.. nızın kafasında parçalamalıydınız!. dedi.> 

Biraz sükunet bulan kocakarıyı hakka- «- Neeeee? .. :. 
la gönderdik; biz üçümüz masa başına c- Yani... Demek istiyorum ki ... Bü-
geçerek oturduk.. tün bunlan sokağa atsaydınız!.> 

* Küçücük inimizde oturuyor, ve noel 
Yortusunun şerefine hafif tntib çekiştiri
yo~uk .. misafirimiz, kürkünü çıkarmış, 
sadece bir gömlekle karşımızda oturuyor 
ve bize şunları söylüyordu: 

c- Siz her hald birer yankesicisiniz; 
ben bunu anlıyorum ... cDilenciyiz!.> de
mekle yalan söylüyorsunuz!. Çünkü di
lenci olmak için henüz daha çok gençsi
niz!. .. Sonra, çok küstah gözleriniz var .. 
fakat ne olursanız olunuz, benim için hep
si birdir. Yalnız benim bildiğim şu ki, siz 
bu dünyada alnınız açık gezebilirsiniz!. 
Mesele burada .. halbuki ben; alnını açık 
gezemiyorum.. işte ben bunun için evden 
kaçtım .. > 

İşte böyle efendicağızım .. bazı insanlar 
vardır ki cDaürrakis> denilen tuhaf bir 
sinir illetine mübtelAdırİar .. bu illet on
ların vicdanını kemirir durur. Anladığı
ma göre müfettiş de bu cins insanlardan 

biri idi.. 
Ufak bir aralıktan sonra müfettiş sö-

c- Abdal ...... :. 
Müfettiş, sarhoş kafasını salladı; sonra 

göğsü üzerine bırakarak 
«- Bütün bunlardan iğreniyorum, de

di. Ne kadar yalnızım .. yarın yortu ... Ev
de bulunmak istemiyorum. Buna taham
mül edemiyeceğim!., 
Yaşka: 

c- Bizde kalınız!.> 
Teklifinde bulundu. 
c- Sizde mi kalayım?. dedi.:t 
Odamız is içinde ve fevkalade kirli i

di. Müfettiş bir göz atarak sözüne devam 
etti: 

«- Sizin burası da çok iğrenç .. . Fakat, 
şeytanlar, bana bakın ... Biz hepimiz ote
le gidelim .. olur mu? Yann, orada adam
akıllı kafaları çekeriz. İster misiniz? Hem 
bol bol d:üŞünürüz. Hayatımızı nasıl tan
zim edeceğimizi düşünürüz.. nasıl oldu 
mu?. ValJahi gidelim ... Hem artı'k şu 
muntazam, derli toplu yaşayışa bir son 
vermek lazım .. bunun sırası geldi.. maa
mafih siz birer yankesicisiniz, bunu anla-
mazsınız!. 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan eczaneler tunlar -
dır: 

istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: <Eş 

ref Nefet), Beyazıdda: <Haydar), Ba -
matyada: CErofilos), Eminönünde: 
<Mehmed Kil.zım), Eyubde: (Hikmet At
lamaz), Fenerde: <Husameddin), Şehre
mininde: <Hamdi), Şehzade başında: Cİ. 
Hııkkı), Karagümrükte: <Fuad), Kuçük
pazarda: <Hulfısl), Bakırköyünde: (Hl -

11U). 
Beyotıu cihetindekiler: 
İstlkl1U caddesinde: (Kanzuk), Dal -

rede: (Güne.ş), Topçularda: <Sporldls), 
Taksimde: (Nlzameddln), Tarlabaşmda: 
(Nihad), ŞlJllde: (Halk), Beşiktaşda: 

(All Rıza). 
Botaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üskudıı.rdıı: <İskele başı>. Sarıyer de: 

<Asaf), Kadıköyünde: <Büyük, Üçler), 
Büyükadıı.da: (Şinasi Rıza), Heybelide: 
CTanaş). 

Size tamamen kafa dengi olabiliriz.. biz 
basit, fakat akılsız insanlarız .. sonra bJz 
de, mobilya vesair süsleri sevmiyoruz. 
Hem bunların ne lüzumu var?. İnsan san
dalyede oturmak için doğmamıştır. Siz 
bizimle arkadaş olunuz!.> 

Müfettiş: 

c- Ben mi?.> diye sordu. 

Adeta birdenbire ayılmış gibi idi .. 

«- Evet, siz. Biz yann size hayatın 

öyle sırlarını anlatacağız ki...:t 

Müfettiş birdenbire ayağa kalkarak 
Yaşka'ya: 

c- Şu Jqirkümü getir!> emrini verdi. 
Ayaklan üzerinde gayet sağlam olarak 

durabiliyordu .. 

Ona: 

Doğrul tara tından arabca eöyleT. 21: saat Program. 
ayarı. Orkestra. 21.30: Fasü saz hey'etı: İbra * 
hlm Uygun ve arkadıı.şlan tarafından. 22.10: 
Konservatuar profesorlerlnden Muhittin Sa
dak, viyolonsel konseri piyano refakatlle. 22. 
50: Ajans haberleri, ertesi gunün progrıı.mı. 
23: Sant 1l.ynrı. 

* 8 Eylul 1938 Salı 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: PlAkla Türk mU8ltlsl. 12.50: Hava

dls.13.05: PlWa Türk mU&l.k1sl. 13.30: Muh
telif plak neFfyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

. S Eylıil 1938 Pazartesi prorramı 
ÖliLE NEŞRİYATI: 
.1uo: Karışık pltlk neşriyatı. H 50: PlAkla 

Tiırk musikisi ve halk şarkıları. lS.15: AJanı 
haberleri. 
AKŞAI\f NEŞRİYATI: 
18.30: PlAkla dans muslklsf, 19.15: Tilrlıt 

mu.cı1klsl ve halk şarkıları (Hikmet Rızıı.) 
20_: Saat Ayarı ve arabça ne§rlyat, 20.15; 
Turk musikisi ve halk §arkıları <Handan) 
2l: :Plak De§riyatı, 21.15· Studyo .salon or ; 
kestrası, 22: .Ajans habertert ve hava .rapol'llır 
22.15: Yarınk1 program. 

* 
18.30: Dans musikisi CPlftk). 19: Konfe

rans: Eminönü Halkevi namına, Muallim İb
rahim Kongar <Mekteblerde dlslplin mesele-
si). 19.30: Dans musikisi (Plak). 19.55·. Borsa 

6 
EyIUJ 1938 Salı Proıramı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
haberleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhn- 14 3 
nesinden naklen. Suzan ve arkadaşları tara- · O: Karışık plA.k neşriyatı, 14 50: Ttlrt 
tından Türk musikisi ve halk şarkıları. 2o. ~~~!!~ ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ha· 

40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
tarafından arabca söylev. 21: Saat flyarı. ıs 30· Karı ık fl 
Orkestra. 21.30: Cemal KAmll ve arkadaşları musıkısı" ve h ~k pl k~ neşriyatı, 19.15: Türk 
tarafından Türk muailda1 ve halle ıarlnlıın d a ıar ı arı (Makbule ve arlr.:&-
22.10: KJtar aolo: Flarder. 22.50: Ajana ha ~ ~f5•.n~::m~~!yarı ve arabca ne§rlJ&t, 
berlerl, erteaı günun programı. 23: Saıı.t Aya- lAhaddf k ve halk §artıları (Ba -n. n ve ar adaşları>, 21: Keman 9010• 

(Prof. Necdet Atalı:), Piyanoda; Prof. 0eori * Markovits, 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 12• 
7 .,... 1111 ~ AJaM haberleri ve hava raporu. 22JS· Ya 

ÖÖU: JIEŞUYAD: nntı program. · • 
12.30: PUk.la Türle mwıUcllL ı2•: Han- * 

clls.ı3.05: Pllkla Türk muaWIL ısa: Muh-
teııt plAk neşrtptı. Ö 7 a,ifil Dl8 Çal'JUllla programı 
AKŞAM NEISİYAD: ÖLS NEl&fYAn: 
18.30: Dana mwdtiıd (P.11.k). 11: Koııfe- -r:~•: =k P1Ak nCfl'fyatı. 14 51: Plltıa 

rans: Eminönü Halkevl namına. Dr. Hilmi baber:'rı. ve .balt tarkıJan. U.U: Ajana 
Ziya Ülken (Efsanelerde Türk tefekkürü). AKŞAM NEŞRİYATI: 
19.30: Dans musikisi CPlAk). 19.55: Borsa ha- 18.30: PlAkla dans 

züne devam etti: 
c- Evimdeki her şey derin bir inti

zam içindedir. Böyle gayet muntazam, 
gayet tertibli bir yapyış tarzı sürmek 
benim fena halde sinirime dokunuyor. 
Svin içindeki her şey, hiç değişmemek ü
zere, ebedi olarak yerli yerine yerleştirH
miştir. Evin içindeki eşya, - sandalyeler, 
masalar, karyolalar, etajerler, levhalar -
yerlerine o kadar alışmışlardır ki bir zel
zele bile bunları oynatamaz.. bunlar, A
deta, hem döşemelere hem de karımın 
ruhuna kök salmışlardı. Bu cansız ve tah
tadan nesneler, hayatımızın içine karış
mışlardı •. bunların iştiraki olmadan, ar
tık ben yaşıyamaz bir hale geldim.. anJı
yor musunuz?. İnsan, bütün bu tahta ıvır 
zıvıra o kadar alışıyor .ki, kendisi de o
dunlaşıyor.. bunlara alışıyor, bunlarla 
meşgul oluyor, ve bir merhamet bile 
duyrnıya başlıyorsun!. 

Müfettişe dönerek: c- Nereye gidiyorsunuz? 
c- Ne demek istediğinizi çok iyi an-

diye sor-

berleri. 20: Saat Ayan: Grenviç ra.sadhane- r.ıuslklsf ve halk mu.slltlsl, 19.15: 'I'ilrt 
alnden naklen. Faide Yüdız ve artadaşlan tada.şlan) 20 . 8 şarkıları <Mukadder ve ar
t.arafından Türk musltL!l ve halk §artıları. yat, 20.15:' TUrk a:ıt ayarı ve arabca ne§l'i .. 
20.40: Hava raporu. 20."3: Ömer Rıza Doğ- (H. Rıza) 21 . Sıhh;ısl.t.Jai ve halk ıarkılan. 
rul tarafından arabca söylev. 21: Şan: Bed- flk Vassaf) 2115. konu§ma: <Doktor Ve
riye Tüzfin, 8Uldyo orkeatruı refakatlle. 21. 22: AJaM ha~rl ·rl Studyo snlon orkestraG, 
30: Nezihe Uyar ve artadqlan tarafından Yarıntı progra e ve hava raporu. 22.1111 

Bu alışkanlık miıtemadiyen büyüyor, 
sizi tazyik etmeğe başlıyor; nihayet öy
le bir an geliyor kiJ odanın içindeki ha
vayı bile sıkıştınp atıyor: ve siz bu za
man, teneffüs edemez bir hale geliyorsu
nuz!. 

Şimdi ise bu alışkanlık ordusu, yortu 
münasebetile, süslenip püslenerek, ken
disine bir çeki düzen veriyor, elini yü
zünü yı ayarak pınl pırıl bir halde kar
şınıza çıkıyor .. fakat bu, insanı sinirlen
diren bir pırıltı ır. Sizinle adeta alay e
der gibidir. Evet! O, bir zamanlar bende 
ancak karyola, masa, sandalye gibi üç 
§ey olduğunu bilıyor. Ha, evet, bir de 
Gcrtscn'in portresi vardı... Halbuki §inı
di bende, belki yOz t6rlü mobilya var. 

lıyorum, dedim.> 
c- Sen?. Sen kimsin?. diye sordu.> 
c- Ben de bir zamanlar cferli toplu, 

kelli felli bir adamdım. Ben de, sessiz sa
dasız, saltin hayatın güzelliklerini tatmış 
bir adamını .. beni de hayattan dışarı fır
latan, hayatın uf ak tefek bir takım tefer
rüatıdır. Bu teferrüat, ruhumu, ruhumun 
içindekileri de silip süpürdü.. ben de 

' tıbkı şlındi sizin yaptığınız gibi ıztırab 
çektim.. nihayet sarhoşluğa başladım .. ay
yaş oldum .. kendimi tanıtmakla kesbi şe
ref eylerlın .. :t 
Müfettiş gözlerini bana dikti. Mahzun 

ve kederli bir sessizlikle uzun urun beni 
seyretti.. sık bıyıJdarmm örttnğü kalın 
ve kırmızı dudaklarının titrediğini far
kettim.. burun kanadları, hiç de hoşuma 
gitmiyen bir şekilde açılıp kapanıyorlar

dı .. 
Birdenbire: 
c- Hepsi bu kadar mı!.> <llye sordu. 
c:- Evet, hepsi .. > dedim. 
O, hala beni tedldk etmekte devam e

derek: 
c- Peki, şu halde siz kimsiniz?.> dedi. 
c- İnsan... dedlın. Her cins hergele

insnndır; ve aksi dava dahi sahihtir.> 
Ben eskiden vecize yumurtlamakta bü

yük bir üstad idim .. 
Müfettiş, gözlerini benden ayırmaksı-

zın: 

c- Mükemmel. .. Ali... dedi.> 
Yaşka da mütevazı bir eda ile JAfa ka

rıştı: 

c- Biz de otumuf lmaD1am.. dedi. 

dum.:t 
Türk musikisi ve halk şarkılan. 22.10: Darüt- m. 

•- Nereye mi?.• * İri ve ağır gözlerile bana baktı ve fişil
müş gibi titredi: 

talim musiki heyeti: Fahri ve artadaf}an. 
22.50: Ajans haberleri, ertesi günün progra
mı. 23: saat Ayan. 

* c- Eve gidiyorum .. > dedi. 

Uzamış yüzüne baktım ve 

bir şey söylemedim. 

başka hiç- 8 Eyli.I 1938 Pertembe 
ÖÖU: NEŞRlYATI: 

Müfettiş bu suretle bizden 

sokağa çıktı. Sokağa çıkınca: 

12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hava
ayrıldı ve dls.l~ .05: PlAkla Türk mu.slkisl. 13.SO: Mllh

uııt pllt neırlya tı. 

c- Arabacı!:t 

Diye haykırdığını işittik .. 

Muhatabım sustu .. ağır ağır ve yudum 

yudum birasını içti Bir duble yuvarla-

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Dans musikisi (PlAk). 19: Konfe _ 

rans: Etref Şefik, spor müsahabelerl. 19.30: 
Dans mualkl.sl <PlAk). 19.55: Borsa haberlerl 
20: Saat Ayan: Grenviç rasadhanesinden 
naklen. Bebna ve arkadaf}arı tarafından 
Türk mualkl.sl ve halk §artıları. 20.40: Bava 

dıktan sonra, bir ıslık tutturdu ve par- raporu. 20."3: ömer Rıza Doğrul tarafından 
maklarile masa üzerinde dümbelek çal- arabca aöylev. 21: Saat Ayarı. Orkestra. 21. 
mıya başladı IO: Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk 

· mllslldal Te balt tartılan. 22.10: Olga dö So-
- Peki, bundan sonra ne oldu? diye mogyl: Macar artistlerinden muhtelli tarkı-

sordum. lar. 22.50: AJans haberleri, ertesi günün 
programı. 23: Saat Ayarı. 

- Bundan sonra ne mi oldu?. Hiçbir * 
şey .• siz ne olmasını istiyordunuz?. 

- Peki, ya yortu •• 
1 EyliU 1938 Cuma 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 

1 81161 1938 Peqembe Pl'O&T&mı 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30; Kanpt plAt nqrJyatı. H 50· Pllkla 

Tilrt musikisi ve hallt şarkıları. ı5 ıs· A• 
haberleri. · · ,aDI 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18·30: Karı.şık plak neşriyatı, 19.15: Tür.k 

~uslkis1 ve halk şarJWarı CMa.ltbtale ve ar-
ad8fıları>. 20: Saat A.rarı ve araka neşri • 

1at, 20.15: :Rad,Jootonat t.emsU (Qeaçler gru
pu tarafından), 21: PJAlc ne§rlyatı. 2ı.ısı 
Stfldyo 11alon orke.strası, 22: AJan.s haberle • 
r1 ve hava raporu, 22.15: Yarıntı program. 

* 9 E;Jhil IB38 Cmna Pl'O&Tanu 
ÖÖU IUŞBİYATI: 
lUO; Karışık plAk ne§rlyatı. 14 SO: Pllk:. 

rilrk musikisi ve halk §arkıları 15 15. AJ 
haberleri. . · · · a U.i 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
18.30: PlAkla dans musikisi, 19.15: Türlı: 

musikisi ve halk tartıları <Mukadder) '>il• 
Saat ayarı ve arabca ne§rlyat, 20.15: Ti ~ 
musikisi ~e halk şarkıları (SalAhaddln), ~ : 
PlAk neşrıyatı, 21.15: Stüdyo salon orke.str • 
ıı, 22: AJans haberleri ve hava raporu, 22.ı 
Yarıntı program. 12.30: PlAtla Tilrt musitıaı. 12.50: Hava

- Ha, §U ıpesele mi?. Yortuyu tes'id dls.13.05: PlAkla Türk muslklsf. 13.3o: M h-
ettik .. müfettişin Yaşkaya para çantası- telif plAk neşriyatı.· u * 
nı hediye ettiı.ini size söylemeM unut- A.K.ŞAM NEIRİYATI: . ıo EJ'lil 1938 Clmna.riesl proıramı 

1§ 6 • 18 30 Da ÖÖl.E NEŞRİY.ATJ: 
tum. Çantanın içinde 26 küsur ruble pa- · S:ellmnsB musikisi <PlAt>. 19: Konfe- 13.30: Karl§ık pllt n•ftof..,atı. 13.5o·. Pl"k ., 

ktı T • rans: ırrı Tarcan <Tarla > .,,. • ., • • 
ra çı ... abli biz yortuyu tes'id ettik.. so: Dana musltW OPlt>. 19 .,.._ aıçBoarnıaı .haıa_. Türk musllda1 Te halt ıartııan. 1U5: AJn 9 

ı -.. haberleri. 
berler. 20: Saat Ayarı: Orenviç ruadhane- AEŞAM ~EŞRİYATI· 
sinden naklen. Vedia Rıza ve artad 1 ta • 
rafından Türk muallda1 .,., halt : an - lS.SO: l'lAt ncırlyatı, 19.l:J: Türk musık _ 
40: Hava raporu. 20.41: ömer ~ an. IO. il Te hal'lr tarkilan (Makbule), :)o: Saat ı.- -
tarafından arabca IÖJlff ıı. Dotruı n .,.. arabca netrlyat, I0.16: 'l'ürk mıuu 
Okestra. Jl.IO: Saz 11erıerİ· aeftıc ~~t~ ;ve balk fat'kıları (H. Rıza), il: Pl&k net: : 
ve artad&l)an. ıuo: Amaiör mandolin or- ~~~~r~!:ı5~:t~yo salon orteıtruı. 22: ..;\\ ~ 
keatraaı: Dömar~ Jclareainde. IUO: AJınajprOll"am. va raı>onı, 21Z.lS: Yar~ıA 

r.&R.INJd Mttmr•vnma: 

Bir gece ziyareti 
Çeviren: Fa.ile Bercmen 



16 Sayfa SON POS 'TA 

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra dişleri niçin 
temizlemek ıazımd1r ? \ ____ ,_ .. __ _ 

ÇünkO unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
· hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtnıa ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıttır. 
Temiz ağız, ve sağlam dişler urnumt vü
cut sağlığının en birinci şartı olmUftur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - Iaa..kal 3 defa - (Rad· 
yolln) di~ macunile fırçalıyarak sıhhati• 
nizi garMti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblıırı imha ederek dif'! 
lerinizi korumu~ olurıunuı. 

: 
ı 

r 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız 

TURK ANTRASITl'ni 
KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL 1 

TÜRK ANTRASiTi'nin 
kalori randımanı hiç bir Yakit kok randımanile muka) ese edilemez 

Son tecrübelerin bir daha teyid ettiği hakikat : 
•• 

TURK ANTRASiTi'nin 
Kok'a nazaran yfizde 40 faik bulunduğu bir daha ıabit oldu. 
Sahı merkezi : Galata Yolcu Salonu karşı.aında Tahir han 

5 inci kat Telefon: 44915 

SAÇ. EKSiRi KOMOJEN 
8açlar1 ltealer, kllklerlnl kuvveU .. dlrlr, dllkUhnealnl 

ll•ler, kepeklerl giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANR81 

Beroııu • latanbed 

DAiMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre ıtık veren 
1938 Modeli 

D iMO 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi lflk almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

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

markuma dikkat ediniz. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklanb mikrop
lannı köknndeu temizlemek için ( HELMOBLÖ) kullanınız. 

MEL L 
Babreklerin çah§mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklan
nı, eaki ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, ak aık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede buh:mur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarmızı temizliyerek mavileştirir. 

Vatıh 
Yatısız 

Ana, ilk, orta, lise sınıfiarile fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobüslerile naklolunur. Kayıd için bergtln saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul 

olunur. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

~ 
NDB A E 
J[qrşun Jtalem r•riltMıncla beı 

neri kalem imal edilmektedir. 

MfimaeW ecnebi kaleınler.lne çok 
faildir. 

Fiatlerl ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Sllperyör 
Timsahlı 

301 - 2 
1205 
Not 
1011 
99 

Mel<tebll 
Altı derece sertlikte 

Marangoz kalemi 
1'aşcı kalemi 
En lyf cını 

Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 • B 
701 - c 

Ulus 
Yumuşt\k 
Orta Sert 
Sert 

A B C En ıyi cins 
71 - . . . d ll uç erece 
702-A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 • A. B. Mavi- Kırmızı 

72 - A.B.C.D.E. Beş renkli iyi oins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 Renkli 
12 Renkli iyi cins 
24: Renkli lyt cins 

90 l Kırmızı • Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi cins 

• 24 Renkli iyi cins 
Dermetograr üç renkli kalem 
311 Gram v~ renkJi Minleo 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çeşitıerlmlzl her Jurtasiyeciden 

iste1inlz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Ban No. 1 • ı 

İlan Tarif em iz 
Telt sil.tun aantı.mı 

•alıile 400 lıuraı 
.alıil• 260 )) 

Oçiincü . •alıil• 200 » 
Olireüncü sahil• 100 » 
iç .alıileler 60 » 
Son .ahi/• 40 • 

Muayyen bir müddeı za.rfuı<Lı 
fazlaca mikdarda llAıi yaptıracak. 
tar ayYıca tenzillth tarifemizden 

iltif,ade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyYek sayfa illnJar için ayn 
bir tarife derpif edilmiştlr. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına 
aid işler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tııneıhk Kollektlf ŞlrkeU 
J[ahnm.aıı.ıade Ban 

Anbı'& caddesi 

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

Nefriyat Müdüril: Selim Ragıp Emtı 

... ırrhıııw .,...... s. Ragap EMEÇ 
SIUUC Mr4lıU ~ BlcTtM UIAKLlGU. 

Tedrisatın ciddiyeti, çocliklnra verilen asri ve hususi bir terbiye sistemi Ue 
emsali arasında temayüz eden ve gösterdiği muvaffakiyetler dolayısile Kül
tür BaI-anlığınca iki senedenberi resmi mekteblerle muadeleti tasdik buyu
rulmuş olan YENİ NESİL İlk oklunun ayrıca mükemmel bir de YUVA sınıfı 
mevcuddur. Okulda ecnebi dil tedrisatına çok ehemmiyet verilmektedir. Ka
yıdlara başlanrnı~tır. Müracaat hergün saat 14 den 18 e kadar. 

Kız, Erkek - Gecel, GUnael 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine ba.iıanmı§hr. l.teyenlere bahname gönderilir. 
~-... • ( Çarııkapı, Tiyatro Caddeai • Telefon: 20019) 4m _ _.,. 

" 
Ankara' da 

Avrupa Oteli açıldı 
Postahane Caddeai Yeni Hal arkası 

RADIO 
EDISSON 

MUeaaeaeal 

Emsali arasında en güzel ve oıt 
Mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlnnnın zen· 
gln çeşidlerl her yerden iyi p.rtlar 
ev ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Haaıaııkların 
Sirayeti 

~~ 
;p~, 

~ ~ , 
~ 
~ 

·~ 1aHıua Ü'fl
yetl ; •kl•rfJ• 
ılnelr,ılyrf ılDet. 
bit, pire •e rabca
lturuıu sU»I 11 .. 
t•relorin ıcblrll 

'J lfraııtı Ilı~ .... 
~ lıltlına retı dl dl 
~ ılıındıdır. 

~ ~ Bu toblltd .. 

Beyoğlu lstiklal caddesi No. 34 
~ _/L koruamaklçla• 
~ •• . • /~ kuvvetli " ea 

m!lıuır aııtrop 
•• hafar11 .5ldürucü bir mırı olu 
• L Y SOL• O munıaıamen kullaıuaıs 
BOtiia yuva ve sDrreıerlııl Utlindı~ 

~--1> Diş TABiBi ~-~ 
RA TiP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli maSL 
No. 26, Kat 1 de bergtln 02}eden 
sonra aaat 1' den iO 1• kadu 
hastalan kabul eder • 

11brıp ·eder. TaJtlitlerlnt · 
dlkktı ve ku111ıarınırı ıarı· 
kırmızı •rijınıl ambalajında ,._ İi! 
lırar ediniz. ~ 

,L sol"" Y. ... .._ .. ,.,, .. 
ICMUL .. 1 A MAT& A, e., M••-••e ••••111111 a. , .. oa ,......,._., ........ 


