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HataY. . kadınları da IBerlin Südet meselesinde 
yeni f edakirlıklarda 

~arşaflarını attılar bulunmıyacak mı? 
Hatagda bütün kalbler Atatürke HenlaynHitlerle yaptığı mülakat hakkmda 
-karşı minnet ve şükranla çarpıyor Ransimen heyetine izahat verdi 

Suriye ga~etecileri Atatürkün Hatay 
H_at~~da şahıd oldukları reisine telgraftan 
bırhgın hayranı oldular ------···-

Hltlerln Nllrnbergde mühim beyanatta 
bulunmasına ·tntlzar edilmektedir 

Belediyenin ınüsameresinde Türk askeri bandosunun 
caldığı HATAY marıı çok alkışlandı 

Ankara, 4 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatürk, Hatay devlet reisi Tay
fur Sökmen'in telgrafına aşağıdaki 
cevabı vermişlerdir: 

Bay Tayfur Sökmen 

Hatay Dev!et Re~ Tayfur Sökmen Ha.tay Meclü Reiri Abdülgam ~ürkmen 
ve Cevad Açıkalın1a birlikte Hatay köylüleri arasında. 

Antakya, 3 - Anadolu ajansının hu- bayramını kutladı. Bütün kalbler Hataya 
susi muhabiri bildiriyor: istiklilini temin eden Büyük Şefe karşı 

Dün bütün gün ve gece Hatay Milll (Devamı 5 inci sayfada) 

: Bir Suriyeli dün Mısır 
· kralına suikasd :f ap~ı 

Hatay Reisi 
Antakya 

Hatay Millet Meclisi tarafından 
Hatay reisliğine seçildiğinizi bildi
ren telgrafınızı memnuniyetle al
dım. (Devamı 11 inci sayfada) 

··--·············-···········-············ ............. . 
Harekede uzum bayramı 

' 
HitltT geçen sene Nürnberg toplantısında nutuk söyt81'ketı 

Paris, 4 (Hususi) - Çek.oslovakja me- nüz bir malUm.at elde edilememljtir. 
ı,.selest etrafında nisbl durgunluk bugün Diler taraftan, Prag'dan bildirildilfne 

1 
de devam etmi§tir. Hitler - Henlayn mQ.- göre Lord Ransimenin başlıca mesat ar-
llkatında verilen kararlar hakkında he- (Devamı 11 inci w.yfacla) 

lfilistinde vaziyet tekrar 
· kanlı bir safhaya girdi 

Dünkü çarpışmalarda yeniden 18 Arah öldü bir 
1:1'arıandiz treni devrildi, Yahudi dükkanları ;andı 

Silahtan çıkan kurşun krala isabet Paris, 4 {Husust) - Filistinde~ bu~ da vukua gelen bir çarpışmada on dört ' d • • •t J 2 k • • [ d buraya gelen haberlerde vaziyetın yem- Arab, münferid tecavüzler sırasında üçü etme ı,segırcı eruen lŞI gara an f Ba:rftma lftlrak eden imlarDlWI den .vahamet kesbettiği bildirilmektedir. Arab ve bL Yahudi olmak ·· d··n 
.. . (Ycızııı 4 üncU ıayfamızda) Ted)tl§cilerle hüktlınet kuvvetleri arasın- (Devamı 11 inci sa:::) 

0 

İskenderiye 4 - Röyter ajansı muha-ı Kral Faruk, Mısır yuzme ıampıyonlu- :r:==========:::=:::=;:::=:::=:::::::.=::=:t::=::::=.=:::=~==== 

~[nGü.reş takımımızın m;;H~ki;;.tj f Eliizığdakigeçid resminden. intıbalar] 
Güreşcilerimiz dün de 

Finlandiyalıları yendiler 
5 -2 galib gelen takımımız 10 bin sey~rci önünde 
· enerjik bir oyun gösterdı 

' 



Her gün 
-----··--

Hatay Ermenileri için 
Tarihi bir an 
- Yazan: Muhittin Bl.rrM 

Res 1m11 rv1 aka le : = Hayat degirmeni = 

IE5} en kendimi bildim bileli, yani si-

1,g) yaset hayatını içerden ve dışar
dan dikkatle takibe başladığım zaman
danberi Türkiyede ve Türkiye haricinde 
Ermenileri bilhassa bir davanın peşinde 
koşar gördüm: Demokrasi davası. Abd~l
hamide bomba atan Ermenilerin istedık
leri bu idi; bir gün ecnebi müdahalcs1~i 
harekete getirmek maksadile Galatada b~ 
isyan hareketi çıkaran Ermeniler de aynı 
şeyi istiyorlardı. Beni siyas:t ha~atın.a 
fiilen sokan 908 inkılabını muteakib, Cı· 
han harbine kadar hangi. Ermeni ile ko
nuşsam ondan daima ayni sözü işitird~: 
cDemokrasi isteriz; paşaların, beylerm, 
ağaların tahakkümlerinden bıkt1k, usan
dık. Bunlar bize zulmediyorlar.> derler
di. Bilhassa Kürdlerle karışık bir halde 
yaşıyan Ermeniler, Kürd feodalizmine 
karşı şiddetle hücum ederler ve :lym za
manda gerek Abdülhamid, gerek İttih~d 
ve Terakki rejimlerini bu pa~alara, bey
lere, ağalara müzaheretle itham eylerler~ 
di. Rusyada, traııda ve Türkiyede hangı 
Ermeni teşekkülünün programına baksa
nız, içinde ya sosyal~mıi yahud da demok
l'asiyi görürdünüz. Taşnaklar, Hinçaklar, 
bütün Ermeni fırkaları, derece derece, 
ya Ermenilere mahsus bir nevi milli bir 
sosyalizm.den bahsederler, yahud da .de
mokrasi idealini bayrak olarak taşırlar
dı. 

Bır ülke, içinoe oturanların müşterek sayi, müşterek 
gayretiı müşterek teşebbüsü ile yükselir, refah bulur, kuv

vet bulur, emniyet ve servet kazanır. Hepimiz bir değirmeni 

döndüren muhtelif çarklardan birine benzeriz. Birimizın va-

Hayat değirmenini döndüren kollar arasında küçük, b,.i
yük ayırd edilmez, hiç kimsenin diğerini eksik veya fazla 
görmeye hcıkkı yoktur. Hangi sınıfa mensub olursa olsun 
bütün insanların bir vazifesi, bir ehemmiyeti, bir faydası 
vardır ve ınsanın ilk vazifesi hayat değirmenindeki ışini 
yapmaktır. zifesini ~apmaması bütün mekanizmayı aksatır. 

Ermeni hareketini, ekseriya Ermeni 

Okuma yazma 
Bilmiyen Yunanlı 
Bir milyoner 

münevverleri ve Ermeni burjuvaları i- Geçenlerde Nevyorkta cPüro siga -
dare etmişlerdir. Bunlar pek güçlükle raları tüccarları> nın bir toplantısı ol
sosyalist olurlar. Bunların nüfuzla~ al_tı~- du Bu toplantıya Cavara isminde aslen 
da bulunup da kendilerini sosyalist ılan Yunanlı 'milyoner bir püro tüccarı ri -
eden fırkalar için sosyalizm iyi ölçülmüş, yaset ediyordu. Toplantı hitam bulup 
şuurlu bir içtimai hareket değil, belki de ta tutulan zabıtlar imza edileceği za -
yalnız bir demokrasi idealinden ibaret- man reis cebinden büyük bir mühür 
ti. Ermenilerin ağzından şu tarzda sözle- çıkarmış, zabıtları rnühürlemeğe baş -
ri kaç defa dinledim: lamıştır. Diğer tüccarlar reisin mühür 

- Biz Anadolunun ve bilhassa Şarki kullanmasına hayret edince Cavara 
Anadolunun eşraf ve mütegallibesinin a- söz alarak şunları söylemiştir: 
yakları altında çiğneniyoruz. Sultanların - Arkadaşlar, ben okuma yazma bil
siyaseti bizi bu suretle ezdirmek oldu. miyorum. Bugünkü mevki ve serveti
İttihadcılardan aksine bir siyaset bekler- mi de okuma yazma bilmememe med
dik, onlar da ayni şeyi yaptılar. Bir ara- yunum. Çünkü ben ilk defa Amerika
lık müfrit bir ittihadcı olan m~şbur ~o- ya geldiğim zaman mezar kazıcılığı ya
miteci Pastırmaciyan, 913 nihayetıne pıyordum. Bir müddet sonra okuma 
doğru, bir gün, bana şöyle söyl~di: yazma bilmediğim için vazifeme niha-

c- Sizinle bizi ayıran yegane ~ava yet verdiler. Ben de sokaklarda şurada 
demokrasidir. Biz İttihad ve rı:,era'!t:k~d:n burada püro satarak geçinmeğe başla -
demokrasi bekledik. Bulamadıgımız ıçın, dım. Nihayet en büyük püro fabrikası 
bugün artık onun aleyhindeyi~! ı> sahibi olarak bugünkü servetimi ka -

Bana sorarsanız, hakikatte Ermeniler zandtm. Eğer okuma yazma bilseydim, 
ne istediklerini az biliyorlar ve bu arzu- hala mezar kazıcısı kalacaktım.> 

Garib bir balık avcılıgı 
larını elde etmek için gidilecek yolu da 
hiç bilmiyorlardı. Bununla beraber, A
nadolunun eşraf paşalarından, beylerin
den, ağalarından şikayette haksız değil- YugoslaV?"anın Ü~küp şehrind~ h:U
lerdi. Yalnız ittihad ve Terakki rejimi, kuk mektebı talebesınden Petrovıç ıs
memleketi tutabilmek için meydanda minde bir genç bütün balıkçıları şaş • 
bunlardan başka kuvvet göremedi. Feo- kın bir hale getirmiştir. Bu genç tale
dalizmin kuvvetli olduğu yerlerde Erme- be hiç bir av aleti kullanmadan Ohri 
niler, İttihat ve Terakkiye, kütle halin- gölüne girip büyük küçük bir çok ba
de, emniyet veren bir müzaheret göster- lıklan avlayıp çıkmaktadlf. Talebe ba
mediler. İttihad ve Terakki de onlara em- lıkları nasıl avladığını gizli tutmakta 
niyet edemedi. ve kimse de buna akıl erdirernemekte

* dir. Bir hafta evvel göle girip on daki
ka kadar yüzdükten sonra yedi buçuk 

Bununla beraber İttihad ve T~rakld kilo balık avlayıp çıkmı~ır. Petroviç 
içinde demokrasi _hare~~ti kuvvetsız de- mütemadiyen avladığı balıkları tale -
ğildi. İttihadcılık ıdealinın bayrak~arı o- be klübüne hedi e edi or ve klübün 
lan Tanı·n memlekette demokrat bır nes- Y .Y 

• . lokantasında artık harıçten balık satın lin yetişmesi için, elinden gelen gayreti 
1 .

1 
. . 1 1 a ınınıyor. 

gösterirdi. Eğer Ermem er ıyı an arnış o - . ,. 
al d tttih d T kkiyi kuvvetli ol- Petrovıç ın bu masrafsız ve şayanı 

s ar ı, a ve era h t 1 w tm k · · h 
d ğu ·lk 1 d d v ·ı harice karşı ayre avcı ıgını seyre e ıçın er -

u ı zaman ar a egı , .. b" k klı · 1 ··ı·· k 
mü-cadeleye giriştiği harb esnasında da gun ır ço. mera ınsan ar go.un. e-
tutarlardı. İttihad ve Terakki de onlar narına gelıp toplanıyor, fakat ~ıç kim-
k d b Iki d 1 d d h f la de se de balıkların nasıl avlandıgını keş-a ar ve e e on ar an a a az - . 
mokrasi istiyor, ancak, imparatorluğu! =e=d=e=m=ıy=o=r=. =========== 
tutmak için meydanda eşraf ve mütegal
libeden başka yardımcı kuvvet göremi
yordu. 

dilirse, Türkiye, demokrasinin hakimiye
ti yolunda ölçülemiyecek derecede mü
him bir yol almıştır. Dava, rejim tarafın
dan açıkca meydana konulmuş ve onun 
hakimiyet hududu pek çok genişletilmiş
tir. Türkiyede feodalizmin '>On ocakları 
da son senelerde Uzak Anadoluda imha 
edilmektedir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

IS TER 

,, ........................................................... , 
~ liergün bir fıkra = 
: ~---~-

Ziyan edilmeyen 
tentürdiyot 

Hasis bir iskoçyalının oğlu parm.a- • 
ğını kesmişti. 1skoçya1ı bir pamuğa : 
biraz tentürdiyot döktü. Çocuğunuıı 
kesilen eline sürdü. Pamuğa baktı. 
Pamuktaki tentürdiyot daha bitme
mişti: 

- Fazla dökmüşüm, ziyan olacak! 
Dedi. Atmıya kıyamadı. Bir an dil

şündü. Cebinden çakısını çıkardı. 

Parmağının üzerini çakile kesti. Ten
türdiyotlu pamuğu çiziğin üzerine 
bastırdı: 

- Çok şükür, dedi, tentürdiyotl'I!., 
ziyan etmedim. 

- -''• ....................................................... -~ 
En mükemmel adam 

tngiliz boksörü Eddie Phillips dünya
nın en mÜkemmel adamı olarak telilli 
edilmektedir. 

Sarhoşlar, çıplak ayaklılar 
trene binemez/ 

Parasız elbise 
Tedarik etmenin 
Yeni bir usulü 
İtalyanın şimalinde fabrikalarda ça 

lışan 3 7 yaşında KarQl Stenker elbise
lerini çoğaltmak için şimdiye kadar 
görülmemiş tuhaf bir usul keşfetmiş -
tir!. Birgün çırçıplak zabıtaya müraca
at ederek ıssız bir sokaktan geçerken 
bazı hırsızların üzerine hücum edip 
üstündeki bütün elbiselerini altlıkla -
rını söylemiştir. Ertesi gün Karol yeni 
ve şık bir elbise ile görülmüştür. Ara
dan birkaç gün geçtikten sonra Pur -
man'a gidip ayni şekildeki OY1=JllU ile 
yeni bir elbise daha tedarik etmiştir. 
Fakat üçüncü defa müracaat ettiği po-
lis memuru Karol'ün anlattıklarına i -
nanmıyarak gene öyle, çırılçıplak ha -
pishaneye sevketmiştir. 

Hapishanede sinema ve 
kütübhane 

İngiltere mevcud hapishane sistemini 
değiştirmeye karar vermiş ve h82ll"ladığı 
projeyi adliye nazırı Sir Samoel Horun 
elile Avam Kamarasına tevdi etmiştir. 

Tasavvura göre her mühim şehirde ye
ni bir hapishane binası yapılacaktır. Bu 
binalara her mahkfuna mahsus bir oda 
bulunacak, haftanın muayyen günlerin
de sinema gösterilecek, jimnastik yapı
lacak mahk:Umlarm yalnızlıktan Blkıl

mam~ları için toplu bir halde çalıştırıl
maları temin edilecektir. Bunun haricin
de her hapishanede bir kütübhane bulun
durulacak ve her mahkfuna odasında is
tediği kadar kitab okumak imkanı veı-i
lecektir. 

Hakimin tavsiyesi 
Papur ormanlarında yaşayan bir ka

bilenin adamlarından ikisi düşman ol
dukları kabileden birisini hükfunet yo
lunda öldürmüşler ve yakalanmışlar, 
mahkeme huzuruna çıkarılmışlar. Ha
kim, uzun süren bir muhakeme safha
sından sonra şöyle demiş: 

- Sizleri asmak lmmdı. Fakat kan 
gütme davanız var. Onun için sizleri 
iki sene hapse mahkfun ediyorum. Bu 
da hükfunet yolunda adam öldürmeni
zin cezası. Bundan böyle düşmanları
nızdan birini öldürmek istediniz mi, o -

Romanya şimendiferleri idaresi son nu hükfımet yolunda değil, çölde, ova
çıkardığı bir tebliğ ile vagonlara sar - da öldürünüz.> 
boşların, pejmürde elbiselilerin, çıplak =============== 
ayaklıların girmesini yasak etmiştir. \•arakası ibraz edemiyenlerin 5 bin lei 
Ayni tebliğde her yolcunun üzerinde nakdi cezaya çarpılacaklan bildiril -
hüviyet varakası bulunması ve hüviyet mektedir. 

1 NAN, IS TER 1 NAN M A! 

Olanlar oldu. Cihan harbi, bütün dün
yada yaptığı gibi, Türldyede de demok
rasi hareketini kuvvetlendirdi. İstiklal 
mücadelesi ise bu harekete hakim bir 
kuvvet mahiyetini verdi. Bugün Türkıye
yi eşraf ve mütegallibe değil, Halk F1r
kası ve demokrat Türk devleti idare eder. 
Derhal söyliyelim Türkiyede tam demok
rasi bakim midir? Gerek içtima! ve gerek 
siyasi rnanasile eşraf nüfuzu ve tegallüb 
kAmilen kalkmış mıdır? Hayır. Fakat, 
hangi memlekette bu ruh tamamen kalk
mıştır ki? İngiltere ile Fransada, hattA 
bunlardan daha demokrat 'Amerikada 
içtimai ve siyasi nüfuz ve tegallüb, hiFt 
olmazsa para aristokrasisi şeklinde, hala 
yaşamıyor mu? Bu memlektlere kıy.as e-

Gazetelerimizden birinin başmuharriri diğer meslekdaşls.
rile birlikte İınralı ceza evini görmeye gitmişti. Geldikten 
sonra bir başmakale yazdı, orada edindiği intıbaları anlattı. 
Bu arkadaşın bu yazısının içinde şöyle bir cümle vardı: 

c- Her nedense katı denilen cinayet, ltanunlarımızla ya

sak edilmiş olmasına rağmen cahil halk tabakası arasında 

pek çirkin görünmüyor.> 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Eylül 5 

Sözün Kısası 

Kıg amet kopacakmış 

.. Talu 

re::=- h! Belalar mübareği!. Artıli 

U::. sonumuz yaklaşmış, kıyameti 
alametleri beliriyor, yahud ki belirmek 
üzere imiş. Gökyüzünde, belld de daha 
ötelerde 14 aydanberidir birçok tuhaflık· 
1ar oluyormuş ta, biz faniler farkında 
değilmişiz: Güneşte korkunç tegayyür .. 
ler, ayda değişiklikler, yıldızlarda bil· 
mem neler .. ve bütün bunların neticesi 
olarak tabiatte - bu tabir tuhaf düşmü
yor mu? - gayri tabiilikler, cenubda şi

mal fecirleri, kutubda dayanılmaz sıcak· 
lar ötede beride kan yağmurları, küre .. 
~ bir tarafı kuraktan çayır çayır yanar .. 
ken öbür taraf ta su baskınları, daha ne-

' ler de neler .. ne maydanozlu köfteler! 
Dünya alimleri bunun sebeblerini '4!"aş

tırmışlar. Öyle bir takım ahkam çıkar
mışlar ki, hülasası şu: Küremizin yetmiş, 
yetmiş beş yıllık ömrü kalmış, kalmamış
tır. 2000 senesine doğru, Kafdağının ar· 
kasında binlerce yıllardanberidir çulunu 
yamamakla meşgul olan deccal işini bi .. 
tirmiş olacak ve vazifesini görmek iızere 
insanların arasına gelecektir. 

Bütün diğer sayın arkadaşlarile birlik .. 
te bu güzel haberi bize veren Frankf ortı 
rasadhanesi müdürü, üstelik bizi paylı .. 
yor da... Diyor ki: 

- Behey gafiller! Siz ekonomik buh .. 
randan, işsizlikten şikayet ediyor, harb
den ve harbin fecayiinden korkup duru
yorsunuz. Bunlar ise, beşeriyeti bekli· 
yen akıbetin yanında latilokum şekeri 
gibi kalır. Yakında kürreiarz, üzerindeki 
insanlarla beraber kül olacaktır. Siz, ha
la gülünç endişelerle vakit geçiriniz! 

Ben bu müjdeleri okuduktan ve üzP· , 
rinde durup hayli düşündükten sonra, 
kendi kendime: 

- Eh! Ne yapalım? Elile gelen düğüı1, 
bayram! deyip, teselli bulmağa çalıştım. 
Yanımda, o esnada bir arkadaşını var· 

dı. Meseleyi ona da açtım .. 
- Adam, sen de! dedi; bunların lıepsi 

de masal! Senin heyetşinas dediklerin, 
daha hava un yarın naS1l olacağını, yağ
mur yağıJ yağmıyacağını kestirmekten 
aciz kims(Ler. Kıyametin ne zaman ko· 
pacağını nereden bilecekler? 

Ona da hak verdim .. ve Nasreddin Ho-
cayı hatırladım .. 

Hani ya, rahmetliye sormuşlar: 
- Hoca, kıyamet ne zaman kopacak? 
- Karım ölürse küçük kıyamet, ben 

ölürsem büyük kıyamet kopacak.. ceva
bım vermiş. 

Ve gene bir gün, ona: 
- Dünya altüst olacak.. demişler de, 

o da: 
- Bırakın, olsun! demiş .. belki de al

tı, üstünden iyi çıkar! 
Bu köhne dünya değil mi? Hiç kork· 

mayın! O daha bizim gibi birkaç yüz, 
birkaç bin nesil eskitecektir. 

E. Talu 
··-·························································· 
Balkan Tıb 
Kongresi 
Balkan Tıb Kongresi yarından sonra 

Yıldız sarayında açılacaktır. Bu seneki 
kongreye Balkan milletlerinden Bulgar· 
lar iştirak etmemektedir. Bugün Yugos· 
lavya murahhasları, yarın ve öbür gün 
Rumen ve Yunan murahhasları §ehrimi• 
ze gelmiş olacaktır. 

Kongreyi Sıhhiye Vekili namına, mfuı· 
teşar Asım açacaktır. Dört gün devam e .. 
decek olan kongre bittikten sonra mu .. 
rahhaslar üç gün kalmak üzere fuar mü
nase betile İzmire gideceklerdir. .........................•.................................... 
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Hereke üzüm bayramı 
çok neş' eli geçti 

Kocaclinin bütiin köylüleri milli kıyafetlerile bayrama 
iştirak ettiler. Üzüm müsabakasını Sivritepeliler kazandı 

Kocaeli üzüm bayramı dün Hereke
de yapıldı. Vilayet dahilinde ilk defa 
yapılan bu bayramda bulunmak iste -
yen köylüler gece yarısından sonra 
köylerinden hareket etmiş, panayır y~ 

rinde yer alınıştı. . 
Pendik, Tavşancıl, Gebze, Izmit ve 

civarından toplanan halk, motör, taka, 
sandal ve şarpilerle Hereken:in sahil -
!erini kaplamışlardı. 

Hereke baştanbaşa defne dallarile 
donatılmış, bayraklarla bezenmişti. 

Motör, taka vesair deniz vasıtası bula
nuyanlar, trenlerle panayıra dökül -
müşlerdi. İzmit vilayeti, saat sekizde 
Haydarpaşadan kalkan Adapazarı tre
nine bir vagon ilave ettirmişti. Mek -
tebli ve köylü kızlar, köylü kıyafetle -
rile toplu bir halde gelenleri karşıla -
mak üzere istasyonda yer alınışlardı. 
Misafirleri, İzmit ve İstanbuldan ge -
tiren her tren Hereke istasyonuna gir
diği sırada armonik çalan bir mualli -
min nezareti altında çocuklar vilayet 
üzüm türküsünü söylüyorlardı. Niha -
yet, davetlileri bayram mahalline ge -
tiren son tren de Herekeye vasıl ol -
duktan sonra çocuklar önde, davetliler 
arkada olduğu halde Hereke sokakla -
nndan geçilerek panayırın kurulmuş 

olduğu Çamlıbahçe'ye gidildi. 
İzmit Valisinin davetlisi olarak He -

rekeye gelenler arasında İzmit Say -
lavı Salah Yargı, Hasan Hayri, Zon -
guldak Saylavı Halil, İzmit komutanı 
General Mürsel, Amiral Fahri, İzmit 
alaylarının yüksek rütbeli sübaylan, 
İzmitin vilayet, parti, belediye erkanı, 
kadınlı, erkekli ve irili ufaklı binlerce 
kasabalı ve köylü bulunmakta idi. Bu
rada davetlilere Çamlıbahçe'de üzüm 
ikram edildi 

Kocaeli vilayetinin hemen her kö -
yünden getirilen üzümler yeni usulde 
ambalaj edilmiş şekilde hususi ayrılan 
bir yerde teşhir edilmekte idi Müsa -
bakaya iştirak eden bu üzümleri mü -
tehassıs bir hey'et 'birer birer tedkik 
etmiş, en iyi üzümleri sırasile tasnif et-

Adliye Vekili dün 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bulun
makta olan Adliye Vekili Şükrü Saracoğ
lu dün akşamki ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Adliye Vekili Haydarpaşa istasyonun
da Cumhuriyet Müddeiumumisi Hikmet 
Onat, adliye erkanı ve birçok dostları ta
rafından uğurlanmıştır. 

Milteferrik: 
K<>ylerdeki devlet arazisi k6ylfinün 

ihtiyad arma bırakılıyor 
Köylünün salına yükünü hafifletmek 

için köylerin manevi şahsiyeti adına te
sis ve tapuya bağlanmasının temini ev
velce Dahiliye Vekaletinden bildirilen 
bahçe ve tarlalar için milli araziden de 
istüade edilmesi vilayetlere tebliğ edil
miştir. 

Sırurları içinde müsaiıd milli arazi bu
lunan köyler mevcud kanunların hüküm
lerinden istüade suretile örnek tarlalar, 
bağ ve fidanlık gibi ihtiyaçlarını bu ara-

• zilerden temin edeceklerdir. Devlete in
tikal etmiş olan veya Türk mübadilleri 
istihkakları bakiyesine karşılık tutulmuş 
bulunan Rumlardan metruk arazi ve çift
liklerden mer'a, harmanyeri, mekteb ve 
benzerleri gibi köyün umumi ihtiyaç ve 
menfaatine tahsisi icab edenler de köy 
manevi şahsiyeti adına ayrılacak ve ta
puya tescil edilecektir. 

Bir bekci kansı sütten zehirlendi 
Üsküdarda Fıstıklı Namazgah ma -

hallesinde oturan bekçi Rasimin karı
sı Aliye kalaysız kaptan içtiği sütten 
zehirlenme alaimi gösterdiğinden Nü -
mune hastanesinde tedavi altına alın -
mıştır. 

miştir. Tasnif işi devam ettiği sırada 
çocuklar davetlilere şarkılar söylemiş, 
İzmit askeri bandosu muhtelif havalar 
çalmıştır. Köylü ilk defa gördüğü bay
ramdan pek memnundu. Köylü çocuk
ları kalabalık arasında dolaşıyor, kendi 
üzümlerini yedirmek için davetlilerin 
kucaklarına koşuyordu. Adeta uzum 
yağmuruna uğrayan davetliler Çamlı
bahçede istirahat ettikten sonra Vali 
tarafından yemeğe davet edildiler. Al
man İmparatoru Vilhelm İstanbulu zi
yaret ettiği sırada Herekeye de gitmiş
ti. İmparatorun istirahat etmesi için 
o zamanın padişahı deniz kıyısında gü
zel bir köşk yaptırmıştır. İşte davetli -
lere öğle ziyafeti bu tarihi binada ve -
rilmekte idi. İki yüzden fazla davetli -
nin etrafını çevirdiği masalar, içinde 
üzüm şerbetleri bulunan bardak ve 
sürahilerle donatılmıştı. Yemekte baş
ka içki kullanılmamış, misafirlere halis 
üzümden taze şıra ikram edilmiştir. 
Çok neş'eli geçen öğle yemeğinden son 
ra davetliler tekrar bayram yerine gö-
türülmüştür. Bu esnada üzüm müsaba
kası neticelenmiş, Sivritepen:in üzüm -
leri birinciliği almıştı. Her sene en iyi 
üzüm yetiştirmekle iftihar eden Tav
şancıllılan bu karar hiç de memnun 
etmemişti. Öyle ya!.. Birincilik elden 
gittiği gibi bundan sonra herkes Sivri
tepe üzümü arayacaktı. Tavşancıllılar 
matem içinde, Sivritepeliler sevinç i -
çinde idi Bir Tavşancıllı üzümlerini 
şöyle methediyordu: 

«-Tavşancılda üzüm yapılmaz, re
sim yapılır ... Fakat, hakem hey'etinin 
verdiği karar, değişem.iyecek karardı. 

«- Müsabakada derece alanlara ik
ramiye ve takdirname verilecek.• ha
beri duyulunca binlerce kişi tarafın -
dan dolan Çamlıbahçe1de bir hareket 
başladı. Herkes mükafatların dağıtıla
cağı masanın etrafında toplanmıştı. Va 
li Hfunid, birer birer köylüye ikrami
ye ve takdirnamelerini dağıttı. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Rüşdü Aras dün 
Ankaradan geldi 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüşdü 
Aras dün sabah ekspresle Ankarachın 

şehrimize gelmiştir. Hariciye Vekili Hay
darpaşa istasyonunda birçok resmi zevat 
ve dostları tarafından karşılanmış Pera
palas oteline inmiştir. İtalyanın y~ni An
kara sefiri de dün Ankaradan §ehrimize 
gelmiştir. 

Şehir işleri: 

Bahçıvanların ve bağcıların 
vergi muafiyetleri 

Maliye Vekfileti bağcılar, bahçıvanlar 
ve ziraat işlerile bahçelerde çalışanlar 

hakkındaki vergi muafiyetlerinin tatbik 
şekli hakkında alakadarlara yeni bir ta
mim göndermiştir. 

Bu tamime göre bu gibilerden serbest 
bir şekilde çalışanlar kazanç vergisinden 
muaf tutulacaklardır. Kazanç vergisin
den muafiyet, hizmet erbabı vaziyetinJe 
bulunanlara şamil olmıyacaktır. 

1.ktısadi buhran, müvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergileri yalnız 

hizmet erbabının itihkakları üzer ine 
mevzu olduğundan bu vergilerdeki mua
fiyetlerden de yalnız hizmet erbabı züm
resinden olan rençberle ziraat işlerinde 
çalışan işciler istifade edeceklerdir. 

Bağcılık ve bahçıvanlık işleri haddiza
tında ziraatin bir şubesi olmakla beraber 
mali mevzuatımızın bu işlere zirai işlerde 
çalışanlar tabirinin medlıllü haricinde 
kabul edildiğinden iktısadi buhran mü-, 
vazene ve hava kuvvetlerine yardım ver
gilerindeki muafiyetler bunlara şamil ol
mıyacaktır. 

Fener, Unkapanı ve 
Cibalide yangın 

tehlikesi 
Dün idarehanemize Fener, Unkapa

nı ve Cibalide oturan birkaç okuyu -
cumuz geldi ve bize, şu derdlerini an
lattılar: 

«- Belediye nizamnamesi sarihtir. 
Odun ve kereste depolarının evler a
rasında değil, geniş arsalar ortam.nda 
yapılması lazımdır. Bu da, herhangi 
bir yangın esnasında muhiti korumak 
için düşünülmüştür. 

Fakat buna rağmen bizim muhiti
mizde evlerı.mızıe yanyana bir çok o
dun ve kereste depoları vardır. O ka
dar ki, bu depolar kerestelerini bah -
çemizln duvarlarına, evimizin yan ta
ranarına dayamakta bir mahzur gör
mezler. Geçen seneler içinde Keres -
tecnerde büyük bir yangın oldu. Bir 
çok dükkan ve ev yandı. Bundan evvel 
de Fener, Unk.apanı ve Cibalideki 
meşhur yangınlar hep de bu depola
rın açıklık bir yerde bulunmayışı yü
zünden vuk~a gelınişti. 

Yeni felaketlere sebebiyet verme -
mek, evlerimizi yangın A.fetinden ma
sun bulundurmak için belediye ni -
zamnames!n!n bu husustaki madde -
s1n1n tatbik edilmesi IA.zıındır.• 

Bu üç büyük ııenıtln selfı.metı na -
mına belediyemizden alAka bekliyo -

Bir çuval hırsızı suç 
üstünde yakalandı 

Zahire borsasında bir 
_.,. 

haftalık vaziyetin hülisası 
Hafta içinde Sovgetler mühim mihdarda yapalı 

mübayaa ettiler , piyasa sağlamlaştı 
Geçen bir hafta içinde piyasada mü- ton kadar nohud satılmıştır. Ufak tane

him bir çleğişiklik görülmemiştir. Buğ- li nohudlar 5.35-6, iri taneliler de 6.35-7, 
day ofisi Anadolunun muhtelil mınta- kuruştan muamele görmüştür. 
kalarından buğday mübayaa ettiği için Kuşyemi satışlarında gene işsizli]j 
buğday fiatlan daima bir karan mu- berdevamdır. Bu sene elde edilen bol 
hafaza e~tir. Bu seneki arpa rekol- mahsule rağmen dış memleketlerden 
tesinin noksanlığı yüzünden ufak tefek istek olmamaktadır. P iyasa ismen 5. 1 o. 
spekülasyonlara tesadüf edilmektedir. 5. l 5 para aralarındadır. 
Bakla ve nohud satışlarında göze çar- K eten tohumu ü zerine ecnebi nlıcı.• 
pacak derecede faaliyet vardır. Gene lar bir dereceye kadar alaka gösterdili• 
bir hafta, on gün içinde Sovyetlerin mü !erinden bu mahsul üzerine az çok işler 
him mikdarda yapak mübayaa ettikle- olmaktadır. Bunun haricinde yerli ... ab• 
ri ve piyasanın sağlamlaştığı görülmüş- rikaların da kışlık yağ ihtiyaçların te .. 
tür. min için mübayaata başlıyacakları n!i-

BUGDAY: Bir hafta içinde şehrimi- min edilmektedir. 
ze Haydarpaşa limanı vasıtasile iç A- KOZA: Yaş koza mevsimi geçti.!:, ıv. 
nadoludan ve diğer limanlardan den piyasa sakindir. Ecnebi alıcılar a-. 
3500 vagon kadar buğday gel- ğustos ve eylfil iptidalannda işlerim 
miştir. An.adolunun birçok yerlerinde tatil ettiklerinden bu vaziyet tabii adde4 
buğday ofisi muntazaman mübayaatta dilrnektedir. Memleket dahilindeki faöı 
bulunduğundan fiatlar sabit k~tır. ri~alar .da bu aralık mübayaatı . ~es. 
Amerika visi mikyasta buğday ihracı- mışlerdır. Bu se~b:~ ge~en ay ıçıı::d• 
na başladığından piyasamızda ihracat f 15 O kuruş olan ıpegın kılosu s~:ı g~J:l) 
için iş olmamakta ise de Almanya ve !erde f 100- l 120 kuruşa kadar duşmuş 
diğer bau memleketlerden sert buğ- tür. Kur": kozal~r üzer~e de iş olmaı 
daylar üzerine bazı işler yapılmıştır. mıştır. Fıatlar ısmen kilosu 240-25~ 

Ekstra Polatlılar 6.05-6.10, Ak.şehir, kuruş aralarındadır. .. . . 
Ilgın ve bu ayar dokuz, on çavdarlılar, ~APAK: So~ on gun ıçınde Sovye~ 
ekstra Aı:tadolu sertleri S.2S, Trak- lerın yapak mub~~aası 10.000 balyay: 
ya sertleri 5 Trakya ve Anadolu kızıl- bulmuştur. Bu mubayaat 5 3 kuruştal 

Hırsız iki ay hapse mah- caları 5.12 p~dan satılmıştır. yapılmıştır. Bunun haricinde yerli falı 
. ri.kalar kıvırcık ve bu ayar ince yapa~ 

kum oldu ARPA: Son zamanlarda ihracatın mübayaa ettiklerinden piyasa istek~ 
Evvelki gece sabaha karşı Sütlüce so- durmasına rağmen arpa piyasası sağ- olarak kapanmıştır. Trakya cinsleriniJ 

kaklannda dolaşan mahalle bekcisi Na- lam gitmektedir. Bunun sebebi ise bu fiatı 60-64, Çanakkale, Gelibolu, İzmir 
il, bakkal Hakkının dükkanı yanındaki sene rekoltesinin son tahminlerden bile ayarı mallar 55, Ankara, Konya gill 
ardiyesinin meçhul bir şahıs tarafından daha noksan olmasından ileri gelmek- orta Anadolu malları .f 6 kuruştan sa 
kurcalandığını görerek bir tarafa gizlen- tedir. Bu son vaziyeti nazan dikkate a- tılmıştır. 
miş ve etrafı tarassuda başlamıştır. Bi- lan bazı spekülatörler mübayaatta bu- Tiftik üzerine ehemmiyetli işler o] 
raz sonra adam kapıyı açmış, içeri girdik- lurunaktadırlar. Anadolu arpalan dök- duğu duyulınamıştır. 
ten sonra tekrar kapamıştır. Bunun üze- me olarak 4-4.o3, Trakya mallan çu- Krrkım malları üzerine keçi kılı işlen 
rine bekci Nail koşa 'koşa karakola git- val1ı 4 .05-4.07 para aralarında satıl- olmaktadır. Fiatlar 50-52 kurus aralaı 
miş, yanına bir de polis memuru aldıktan maktadır. nndadır. Debağ malları 26-27 • kuruşı 
sonra ikisi birden ardiyenin kapısından BAKLA: Son günlerde İngiltereden tan muamele görmektedir. · 
içeri girdikleri zaman bir adamın boş şe- bakla üzerine talebler çoğalmağa baş- DERİLER: Keçi derisi mevcudu kalk 
ker çuvallarını toplıyarak başka bir çu- lamıştır. Kısa bir müddet içinde İngil- madığından yeni gelen mallar hemeıı 
val içine doldunduğunu görmüşler ve hır- tereye 1500 ton bakla satılmıştır. Bu- satılmaktadır. Çiftinin fiatı 160 - 16~ 
sızı suç üstünde yakalamışlardır. nun haricinde gene İngiltereden İngi- kuruş aralarındadır. ' 
Doğruca cürmü meşhud mahkemesine liz tonu t 20 şiline Londra teslimi Ban- Oğlak derilerine fazla istek olduğuro 

teslim edilen hırsız, isminin İsmail oldu- dırma mallarına talebler vardır. dan piyasası gayet sağlamdır. Bunların 
ğunu, Sütlücede oturduğunu ve seyyar Yeni sene mahsulünden nohud satış- ağırlığına göre çifti '25-135 kuruştall 
sebzecilik yaptığını söylemiştir. lan başlamıştır. Geçen hafta Bandır- satılmaktadır. Kuzu derilerinin çifti 

Dün asliye dördüncü ceza mahkemesin- rna mallarından natürel halinde 600 135-150 kuruştan aranmaktadır. 
de duruşması yapılan İsmailin suçu sabit 
görülmüş ve Türk ceza kanununun 
492 nci maddesine göre bir sene hapsine, 
ancak suçu nakıs teşebbüs halinde kaldı
ğından bu cezanın dörtte biri tenzil edi
lerek 8 ay hapsine, fakat çaldığı çuvalla
rın kıymeti ancak 480 kuruş tuttuğu ci
hetle bu cezanın da üçte biri indirilerek 
2 ay 20 gün hapsine karar verilmiş ve 
derhal tevkif edilmiştir. 

15 inci yıl bayramında 
Ampul buhranına 
Meydan vl!rilmigecek 
Beş sene evvel Cumhuriyetin onuncu 

yıldönümü şenliklerinde yapılan fazla 
tenvirat yüzünden ampul buhranı başgös 
termişti. Parti Genel Sekreterliği alaka
darlara bir emir göndererek Cumhuriye
tin on ·beşinci yıldönümünde böyle bir 
buhranla karşılaşılmaması için §imdiden 
icab eden tedbirlerin alınmasını bildfr
miştir. 

Gümrük tarifesinin 505 inci pozisyonu
na dahil bulunan elektrik ampullerinin, 
bedelini kleringle ödemek suretile ser
best olarak Almanya, Belçika, Finlandi
ya, Holanda, İsveç, İsviçre, Macaristan, 
Sovyetler Birliği ve J aponyadan idhal 
etmek mümkündür. İtalyadan senevi 11 
ton, Polonyadan 50 ton idhali caizdir. Bu 
iki ülke umuırll idhalat kontenjanına ta
bidirler. Cumhuriyetin on beşinci yıldö

nümünde ampul buhranı başgöstermeme
si için birçok ampul sipariş edilmiştir. ............................................................... 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

1 
Bu akşam 

lzmir Fuarında 

~ intikam maçı 

Poliste: 

Beyoğlunda bir lokantada 
• yangın çıkb 

Beyoğlu İstiklal caddesinde Adalar 
lokantasının mutfak bacasındaki ku -
rumların ateş alması neticesinde yan -
gın çıkmıştır. Yangını vaktinde haber 
alan itfaiyenin sür1atle yetişmesi ile lo 
kantanın çatısı kısmen yandıktan son
ra söndürülmüştür. Yapılan tahkikat 
neticesinde bina ve mobilyesinin 4000 
liraya Ünyon sigorta şirketine sigorta
lı olduğu anlaşılmıştır. Zabıta tahki -
kata devam etmektedir. 

Bir otomobil de bir çocuğa 
ağırca yaraladı 

Şoför Hüseyinin idaresindeki 2234 
numaralı otomobil Beşiktaş tramvay 
deposu önünden geçerken Beşiktaşda 
Salkımsöğüd sokağında oturan 13 ya -
şmda Kemale çarparak vücudünün 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya -
ralamıştır. Yaralı Şişli çocuk hastane
sine kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Bir motosikletle bir otomobil 
çarpıştı 

Şoför Mehmedin idaresindeki 3484 
numaralı otobüs ile Yorgi tarafından 
idare edilen 334 numaralı motosiklet 
Şişli Halaskhgazi caddesinde çarpış -
mışlardır. Otomobil ve motosiklet e -
hemmiyetli surette hasara uğramış, nü 
fusca zayiat olmamıştır. 

Bir kamyon bir adamı yaraladı 
Şoför Cemilin idaresindeki 396 7 nu 

maralı kamyon Galatada Necatibey 
caddesinden geçerken Cavid isminde 
bir şahsa çarparak bacağından yara}' 
mış, şoför yakalanmıştır. 

imar işleri: 
Gülhane hastahanesi önllnde 
bir tren istasyonu tesis edildi 

Devlet Demiryolları dokuzuncu işlef.ı 

me müdürlüğü evvelki gündenberi Flor• 
ya hattı üzerinde yeni bir istasyon tesis 
etmiş bulunmaktadır. Ahırkapıda Gülha• 
ne hastanesi önünde tesis edilen bu istas.. 
yon civar halkın son derece memnuniye .. 
tini mucib olmuştur. Buralarda oturan• 
lar Floryaya veya Bakırköye gitmek için: 
ya Sirkeci istasyonuna veya Kumbpıya 
kaıdar gitmek mecburiyetinde idiler. Şim• 
di banliyö trenleri burada durmakta va 
yolcu alıp indirmektedir. 

Toprak mahsulleri ofiıi umum 
m6dürü 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdüJ.'lıı 
lüğüne tayin edilen Hamza Osman E~ 
kan dün akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 1 

Hamza Osman Ankarada yeni kurul• 
makta olan toprak mahsulleri ofisi test~ 
satı hazırlıklarile meşgul olacak ve bu 
hususta alakadarlarla temaslar yapacaJr:., . - -· .... 
tır. 

iki ıarho~ kavga ettiler 
Balatta Karabaş mahallesinde Ho~ 

kabaz sokağında oturan Nişan oğlu 
Nesim ile ayni sokakta mukim AvraJII 
oğlu Yako arasında sarhoşluk yüzün • ' 
elen çıkan bir kavgada Yako bıçağını 
çekerek Nesimin üzerine hücum etmiş 
ve onu yüzünün muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın• 

~, suçlu bıçağile beraber yakalan • 
of.ı-r 



Hereke üzüm bayramı 
çok neı' eli geçti 
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Sayfiye dOnüşU 
S okakta gördüğünüzi renksiz, yah olduğu için fazla pudra alıyorlar. Bu 

sıska adamı, hastaneden yeni yüzden elimdeki bütün parayı pudraya 

çıkını§ bir zavallı zannetmeyiniz. Safa- yatırdım. 

* 11m sürmek üzere gittiği N7fiyeden, ce
fasını çektikten sonra dönenlerden biri Hamallar, bot apartımanın önündeki 

kamyondan eşya boşaltıyorlardı. Mahal
leli pencerelere üşüştüler: 

dir. 

* Mahallede kiralık apartıman var - Sayfiyede imişler. 
- Nasıl aile bunlar, yataklarının ,Oz. mı? 

Sualine, leri bile yok. 

- Bu mahallede hiç kimle apartıma
nını m2 kiraya vermez! 

Bir taksi otomobili kamyonun arta
sında durdu. Dallı basmadan entariler 
giymiş üç kadın taksiden indiler. Cevabını alanın, kira vermtyen, yahud 

da apartımanı barab eden bir fena kira
cı olduğuna hükmetmeyiniz. Onun yega
ne kabahatı, mahalle komşularını sayfi
yedeki evinde bir aydan fazla alıkoymak 
istememi§ olmasıdır. 

Pencerelere \lşüşenlerden biri gllldil: 
- Yatak yüzlerini kendi tırtlaruıda 

getirdiler. 

* - Bizim eski komşular, aayfiy1 dönü-
şü sizin mahalleye ta§ınmışlar. 

* Apartı.man pencerelerine baka baka - Acaba hangileri? 
- Kızlan var .. adı NeclAI yürüyen genç erkeği, sakın bir çapkın 

.zannetmeyiniz. Apartımanını bopltıp 

aayfiyeye giden ve §imdi felıirde boş a
partıınan keşfine çıkan evsizlerden bi
ridir. 

- Buralara Necll adlı kızı olan aımse 
taşınmadı. 

- Nasıl olur, karşınızdaki apartıına

nın üçüncü katını tutmuşlar. NeclA, IRT1 

saçlı, uzun boylu. 

Bakkala: 
- Pirinç veri 
Dedim. 
-Yok! 
Dedi. 
- Şeker veri 
Dedim. 
- Yok! 
Dedi. 

* - Anladım. İsmini dellştirmif olacak
lar. 

- ????? 
- Onu şimdi Necli diye delil. Helo 

diye çağırıyorlar. 

* Açıkgözün biri bağıra bağıra sokak-
larda dolaştı: 

- Sermayeyi kediye mi y(lkledin? 
Dedim. Rafta sıra sıra dizilmiş pudra 

- Çadırlardan perde yaparım, mayo
lardan iç fanilası yaparım entarilerden 

' 
yastık, yatak yüzü yaparım. Kadın pan-

Jrutulannı gösterdi: 
- Mahalleye, sayfiye yerlerinden dö

nen sekiz aile taşındı. Vücudleri simsi-

talonlanndan erkek pantolanlan yapa
n.m, plaj pijamalarından gecelik pijama-
lar yaparım. ismet Hultai 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
lngilterede maarif ~aziyeti 

İngilterede se -
nede (5,495,000) 
çocuk mektebe gi 
der. Bunların ya-

Parşumen neden yapıhr ? ... 
Parşürnen yalnız koyun, ve öküz 

derisinden yapılır. Başka maddeden 
yapılmaz. 

tı 5 ile 14 arasın- lere devam eden talebe arasında 
dadır. 14 ile 17 a- (52,411) kör, sağır ve kusurlu çocuk -
rasmda bulunan lar vardır. Bütün muallim mikdarı 
mekteb talebesi • ( 170,908) dir. 
ııin adedi (426) . İskoçyada 2909 ilk mekteb vardır. 
bindir. İngilterede 619 hususi mekteb - Buraya 607,346 talebe devam eder. 
-········--··························· .. -···················· .. ·····················-··································· 

Gene o, zilmrild 
Anka meseleal 
Bu sütunu devamlı surette okumak 

JQtfunda bulunanlar elbette hatırlıya. 
caklardır: Bir müddet evvel bir erke~ 
okuyucum almak tstedili genç kızda 
aradığı vasıfları anlatmıftı, aradığı ti .. 
pi kendi Ubirile czibnriid anka, ad
dedecek kadar nadir bulunur sanıyor• 
du. Fakat mektubunun çıkması üze
rinde sağdan, soldan öyle cevablar gel
di ki ben aranılanın czümrüd anka• 
olmıyacağına zahib oldum .. 

Bugün, bu gençten yeni bir mek
tub alını§ bulunuyorum, meselenin son 
safhasını anlattığı için size de okuta
caiım: 

cHanıın teyzeciğim; 

1 - Mektubum gazetenizde intişar 
edeli bugün tamam bir ay oldu. Bu 
müddet zarfında ben yalnız bir genç 
kızın annesile muhabere ettim ve fU 
noktalar üzerinde durdum: 

Genç kız annesinin ifadesine n~
ran: 

A - Sinema ve romanda esrarengiz 
feyleri severmiş. 

B - Her genç gibi dansı, sinemayı, 
müziği, denizi severmiş ve anlaşıldıl1.· 
na göre biraz fazlaca düşkün. 

C - Alman mektebine devam eı.. 

mek istiyormuş. (Tahsili orta birind 
sınıfı bitirmiş). 

Benim üzerinde durduğum noktalar: 
A - Genç m henilz 17 yaşına bas

mış bulunuyor. Yani hayatının en COıf
lrun demlerinde. Bu vaziyette kendi-
8lnin herhangi bir kaprlae kapılıruw 
Dıtimal dahilindedir. 

B - Tahsili 7anmdır. m JU1117U 

görmek istedim. Annesi gönderdi, gör. 
düm. Güzel ... Düzgün, fakat bu yazıyı 
(Artistlerin hayatına) müteallik bir 
fıkradan kopya etmiş. 

C - Şimdiki arzusu Alman mekte
bine hiç olmazsa bir sene devam et
mekmiş. 

Binaenaleyh bu bayana da zanne
dersem Bayan E. R. ye verdiğim ceva
bı vereceğim. Tipi itiba!ile şartlarıma 
uyuyor. Fakat bu birkaç nokta beni 
düşUndürüyor. Zannederim ki beni 
siz de haklı bulacaksınız. Belki onla
rın esrarlı şeylere inhimakleri bu mü
racaatlarına yol açmış olabilir. Fakat 
bir esrarın düğümü çözülmesi için ben 
bir Ömrü acılarla doldurmak istemem.:. 

Bütün bunlardan sonra, başınızı ağ
rıttığımı bildiğim halde affedilerek, 
bir noktaya daha temas etmeden ge
çemiyeceğim. 

2-8-38 de intişar eden mektubumda 
aradığım tipten (zümrüd anka) diye 
bahsetmiştim. Birkaç gün sonra ver
diğiniz bir cevabda: Bu gencin aradı
ğı her halde zümrüd anka olmıyac:ık 
ki dediniz. 

Fakat hadisat maalesef beni hakh 
çıkardı. Sizin haklı çıkmanızı çok is
terdim. Lakin şunu inkar edemeyiz ki 
eski evliler ve sevgiler artık tamamen 
tarih olmuştur. Herkes sevgiyi ve 'ev
liliği çok başka cihetten düşünüyor ve 
kabul ediyor., 

* Bu gencin mektubu burada bitiyor, 
ümid ederim ki evlenmek ist.iyenler
den bir kısmının düşünceleri hakkın
da okuyuculanma iyi bir fikir vermtı 
olacaktır, 

'l'EYZB 

~ 1 Satıllk nişanll kızlar I 
Çizgi!i ~umaşt~n Avrupada Balkanlarda 
mevsımlık tayyor ' 

Bu koyu çizgili açık renk tayyorun sa
de olduğu kadar sevimli bir biçimi var. 
Yarma, yuvarlak cebleri, dar, klhik ya
kası, dümdüz eteği §irin ve genç. 

Hele içinden, çizgilerinin renginde ko
yu bir bluz giyilir, bir de modeldeki gi
bi renkleri tayyörün rengini tutan benek
li bir kravat takılırsa fevkallde ıık gö
rünür. 

Ôrgü ile çerçevelenmiı 
başlar 

Başın üstünü örgü ile çerçevelemek 
genç kızlarla, genç kadınlara çok yaraşan 
bir kuvafürdür. Yüze saf ve tatlı bir ma
na veren bu kuvafür, saç modası ne şekle 
girerse girsin, gözden düşme;ı;. Kısa saçlar 
uzar, yeniden kısalır, enst?ler açılır, ör -
tülür, kulaklar bukleye, dalgaya gömü -
lür, meydana çıkar, hasılı diğer kU\·a -
fürler türlü hale bürünür, bu şekil hiç 
değişmez. Her modada kendine mahsus 
yeri alır ve sevilir. 

Bu demode olmak bilm'yen kuvafür 
§Öyle yapılır? 
Il Saçlar alından boyun lı:öküne !.~dar 

bir yivle ikiye ayrılır. (A ve B arasL) 
1 Sağ ve sol her iki k1s1m yukarı doğ

ru ayrı ayrı gergin birer i5rgü örülür. 
Ill Bu örgüler başın üstür.de birbirine 

geçirilir. Birinin ucu öbürünün altında 

gizlenir, firketelenir. ön saçların ilci ya
nı hafifçe alnın üstüne çekilir. 

Bu kuvafür başın biçimini tamamfü: 
meydana çıkardığı için baş!arının ~ekli
ni beğenmtyenlere tavsiye P.dilemez. Be . 
ğenenler için pratik ve çok hoş bir tarz
dır. 

Çocuklarda ayni kuvafür kısa saı;Jara 
şu şekilde tatbik edilir. Gene bir yiv saç
ları ikiye böler. Fakat yalmz ön saçları ... 
Arka, olduğu gibi bırakılır. Gene önün 
iki yanı yassı birer dalga gibi alnın üstü
ne çekilir. İki yanlarda birer örgü örü _ 
lür. Yalnız saçlar kısa olduğu için hu ôr 
güler başın üstüne götürülmez. Kulak _ 
ların üstüne bırakılır. Ve ufak birer toka 
ile oldukları y~lere tutturul:ır. 

aşk pazarları kuruluyor 
•Aşkımızı kazanmağı biliniz, erkek 

olan evlenir, evlenmesini bilir,, 
Balkanlardiki aık pazanndan her biri 15,000 franga 

abn alınan üç kız Londra1a •ötürüldü 
• Geçenlerde Fransız gazetelerinde fU 

havadis intipr etmişti: 
c Yugoslav Makedonyasmda cOstruga• 

köyü pazar yerinde kurulmut olan cNi
pnhJarı pazannda üç İngiliz delikanlıp. 
üç kız aatm almışlar ve İn&iltereye gö
türmü§lerdir,, 

Pazar yerinde toplanan köyün ve civa
rın en güı;el kızlarından hangisini ister· 
.eniz 3000 franga alabilirsiniz. önceden 
cicili bicili kostümleri ile alay eden İngi
liz delikanlıları az sonra kızların güzel
likleri ile fazla alakadar olmağa ba§la· 
mışlardır. Nihayet müzayede bqlamıJ, 

nPlikanlılar da müzayedeye iftirak etmif
lerdir. İngilizlerin müzayedeye i§tirakle
ri fiatlan derhal yükseltmif, bu vaziyet, 
köylü delikanlıların canlarını sıknu§tır. 

Nihayet İngilizler her birine 15.000 frank 
vererek üç Yugoslavyalı kızı tesahüb et
mişler ve alım satım muamelesini tescil 
ettirmişlerdir. Bu muamelenin tkmaHn
den sonra meydanda ziyafetler verilmif, 
Binbir Gece masallarında olduğu gibi dü
ğün yapılmıştır. 

Fakat cNişanlılar pazarı. Ve c.Aşk pa
zarı, gitgide tarihe karışmaktadır. Çün
kü bütün köy kızlarının gözleri açılınıf
tır. Ek.serisi nişanlıyı bulup çıkarmakta
dırlar ... 

Bun.dan başka Avrupada bir cNiıanlı
lar pazarı, daha vardır. Bu pazar Belçi
ka - Fransız hududunda senede bir Ecaus

' 

sines adında §irin bir Belçika köyünde A§k pazannda teıhi1' edilen Balkanlı 
kurulmaktadır. Pazar kurulunca civar köylü kızlardan. bir grup 
bütün bekar delikaıilılar bu köye akın 
ederler. Bu esnada Ecaıuıaineı'li aeng kız- beccel gayeyi tahakkuk ettirmekle ::neş-
lar milstakbel nişanlılarına ziyafet hazır- IUl bulunuyoruz. Bu mUbeceel pyey• 
ıamakla meşgul olurlar. Evlenmek arzu- herkes varmak istemektedir. Fakat kim
sunda bulunan kızlar tarafından tak!ar se bizim kadar açık alın ile bunu tahak .. 

k 1 Takı .. ind "rnl 1 kuk ettiremez ..• Gaye cAşk• tır ... cAşkıt uru ur. arın uzer e fU cu e er 
yazılıdır: ise ölüm nedir bilmez bir iWıedir... Bu 

cEcaussines'li genç kızlar belli kalını- ilihe uğruna fedayi cana hazırız.,.> 
Ya Yem·n tm m· 1 dir Bu nutuk şiddetle alkışlanır ve hemen 

ı e e ışer ···• , 
cA_şkımızı kazanınağı biliniz ... :. yemeğe ot~~· Bir neşe ~aynağı iç~n-
Erk k Olan evlenir V l . . b' de prablar ıçılir; bol bol vadler, yemın· c e e ev enmesını ı- .. . 

ler işitilir ... Koy tam manasıle aşk mey• lir ... , 
danı halini alır. 

* 
En güzel elbiselerini giymiş genç kız

larla delikanlılar hep birlikte sofralara 
otururlar. Romanya.da da Transilvania dağların-

Bu kızlarda sıkılganlık yoktur ı d. daki köylerde dahi büyük mikyasta cİZ· 
. z ıvacı eli l k l c· k"" 1 . 

ve aşkı olduğu gı"bi kab 1 e 1 ktedir- vac pazar arı, uru ur. ıvar oy erın 
u y eme ·· b" b" t" kı l G d ııı.. ler. Aşkı gayet tabii bir feY gibi telikk:i genç, gur uz u un . z arı . ayna ae; .. • 

ederler. Orada müstehcen bir k Um nın patikalarından at ile gelırler ... Bera
sarfedildiğini görmediğiniz gibi m:steh~ )>erlerinde çeyizlerini .dahi getir~ler ..• 
cen bir bakışa bile rastgelemezsiniz .•• Ta- Evlenme,!' için gelıniı ~~ delikanlılar 
biat olduğu gibi kabul ediJ.mi§tir. da ~~ı beraber getırırl~ ... Herkeı 

Çiftler yavaş yavq toplanır. Kimi 18_ servetini, malını meydana doker ..• 
ğa, kimi sola gezmeğe, konuşmağa çıkar- Çalgı ve danslar başlar ... Delikanlılar 
ıar ..• Yemekten sonra meydanlarda çal- dans ve aşk ile meşgul olurlarken ,analar, 
gılar başlar. Köyün sokakları dans ede babalar pazarlıklara bqlarlar ... 
ede dolaşılır. Böylelikle cnahi ·· d-_ Anlaşan çiftler çalgılarla, şarkılarla, 

ye mu u ' i "n.d k- 1 · d" 1 
rünün ve hükumet memurlarının:> bulun- ~!:!.~ ... ~? .... : ... ?.:..:~?.: .... ~~!:~.::: ............ .. 
dukları yere gidilir. Burada halk müs
takbel çiftlerin etrafını sarar. Kızların 
ana ve babaları ses çıkarmadan kızları-

Yeni balık ve havyar 
Fabrikaları kuruluyor 

nın seçtikleri delikanlıyı süzerler. , Hükumet, memlekette balıkcılık sana-
Genç kızların bir de reiseleri vardır. ylinin inkişafını temin için yeni tedbir

İşte tam bu sırada reise aşağı yukarı şu ler almıya .karar vermiştir. Bu maksadla 
nutku söyler Sinob'da büyük bir havyar fabrikası, ıs .. 

- Hazır bulunan erkeklere saygıları- tanbulıda, Trabzonda, Geliboluda ve İz. 
mızı sunmak bahtiyarlığındayım. Bu me- mirde de birer balık tuzlama ve kons~r
rasime iştirak eylediklerinden dolayı er- ve fabrikaları vücude getirilecektir. Ya
keklere teşekkürü bir borç bilirim ... Biz kında bu fabrikaların inşaat hazırlıkları
Ecaussines'li kadınlar, genç kızlar mü- na başlanacaktır. 

Bacaksızın maskaralıklar1 : Teniste 

• 
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Evvelki günkü güreşlerden bi1 ıntıbt:ı 

Güreş takımımızın muvaffakiyeti 
Güreşcilerimiz dün de 

Finlandiyalıları yendiler 
5- 2 galib gelen takımımız 10 bin seyirci önünde enerjik bir oyun gösterdi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada} j " ··'fr' 
stadını tahminler hilafına doldurmuş 
bulunan on binden fazla bir meraklı 
kütlesi önünde yaptı. 

Ekibimiz bugünkü karşılaşmalarım 

dünk. ·· müsabakalara nazaran daha e • 
u bl .. 

nerjik yaparak kuvvetli :a}ti erını 
gene 5 /2 gibi bir farkla maglup etm~ 
ğe muvaffak oldu. .. .. 

saat 16 da başlıyan serbest gureş musa .. 
bakalarından aıınan neticeler şunlardır: 

56 kilo: 
Türkiye serbest güreş birincisi Ahmed, 

rakibi Kil.ssll 15 dakikalık bir mücadeleden 
sonra sayı hesablle mağlüp ettı. 

81 kilo: d" 
R ıb bu kiloda karşl8llla çıkan ve unya 

ag ıan Pihlajamakı'ya 9 dakika 27 
şampiyonu o 
saniyede tuşla yenildi. 

66 kilo: 
S dık da dünyaca meşhur olan son o -

llmp~ad şa~piyonu olan hasmı Koskela •yı 
hükmen mağlup ettl. 

'12 kilo: ll tığı 
Bu giireşte de Celil, Kinmuen e yap 

Jı:arşılaşmayı hakem hey'etinln ittifakla ver
diği galibiyet kararile minderi terıretti. 

79 kilo: 
Çok değerli güreşcller1ntlzden Mersinli 

Ahmed müsabakayı rakibini de bayrette 
bıraka~ak bir çabuklukla ve Sl saniyede 
tU§la gallb geldi. u 

Mersinli bu muvaffakiyetll gureşinin ver-
diği baklı bir lftiharla radyoya gelerek ga -
Jibiyetini şu cümlelerle btzzat ilan etti: 

İlk hamlede yenerdim fakat minder dı
şı~a gitti. Sonra tayyare oyUllu~u tatbik et
tim ve yendim.> 

87 kilo: . 
Günün en güzel olaca~ tahının edilen 

Evvelki gün GTeko - Rumen güreşlere - çıkan rınıanciiya takı.mı 

Adalar arası yüzme şampiyonası dün yapıldı 
bu karşılaşma Mustafanın bir gün evvel ~a-
tından aldığı yaranın yeniden ~ııması yü - Beyoğlu Halkevl tarafından tertib edilen nalıdan İsmet 34,2, ikinci Büyükadadan 
zünden yarım kaldığından rakibi Herma, Adalar arası yüzme ıamplyonası müsabaka· Fetbl 
hükmen gallb üln edlldl sı dün öğleden sonra Heybellada plajı yüz - 4ıX50 bayrak: Büyükada. takımı B,S6,2, 

Ağırda: me havuzunda yapılmıştır. Müsabakalar ak- blr1nc1. 
Bu güreş Çoban Mebınedln hasmı olan şaına kadar devam etmiştir. Atlamalar: Heybelide,n Gorya 60 puvanla 

-.... 'ıs dakikalık bir mücadeleden birinci, Heybeliden Cavid B7 puvanla ikinci Mella vuo.,.. __ ,.., de spor me- Neticeler şunlardır: 
sonra yenme.sile netıceıe~e gelmişlerdir. 
raklılarını tatmin eder mahiyette olmamış- Büyükler: 100 metre serbest, Heybellada- Yarışların umunıt neticesi şudur: 
tır. Çoban da radyoda dtlnden yorgun ol~u- dan Bülend birinci 1,7,4, ikinci Heybeliden Heybellada 285 puvanla birinci, Büyilk • 
ğunu söyleme.lı:le vaziyeti itiraf etmek.en Hayatı. ada 50 puvanla. ikinci, Kınalı 16 puvanla Ü-
çekinmedl 200 metre serbest: Birinci Heybeliadadan çüncll, Burgaz l4 puvanla dördüncü gelmJş-

Finlandiyalı ınisaflrler 1k1 gün zarfında Bülend 2,43,5, iklnci Burga~dan Andon. .. lerdir. Kazananların madalyaları. verilmiş, 
izınire giderek orada da ayın sekiz ve doku- 400 metre serbest: Birincı Heybeliden Bu- yarışların sinema.~J. ıja g,Iınmıştır. 
zunda lld müsabaka yapacaktır. ıend 6,03, ikinci ~e~~eliden Fi~ret. .. . DÖRT TEK KÜREK MUKAVEMET 

100 metre sırtustu yarışı: Bırinci Buyiık- YARIŞINI BEYKOZ KAZANDl 

d dan Sami 1,24,4, ikinci Heybeliden Gor· İstanbul su sporları ajanlığı tarafından 
a a d- k ya tertib edllen mukavemet yarışı un Bey oz-

Sayfa 7 

Belgraddaki oyunlarda 
atletlerimizden bir kaç 
şampiyonluk bekliyoruz 

9 uncu Balkan oyunlarına iıtirak etmek üzere bu 
akşam Yugoslavyaya hareket edecek 

olan atletlerimizin hepsi bize ümid vericidirler 
Yazan: Ômer Besim 

Önümüzdeki pazar günü Belgradda ya- Bu mevsim tuttukları dereceler üzenn• 
pılacak Dokuzuncu Balkan Oyunlarına de iseler hem yeni bir rökor ve hem dı 
iştirak edecek olan milli atletizm takımı- parlak birer derece alınalan ümid edile• 
mız bu ~aın yola çıkacaktır. bilir. 

Mevsim zarfında yapılan müteaddidı Bu müsabakaların insanı şaşırtan sür'a. 
müsabakalarda dikkate şayan dereceler tine kapılınamak prttır. Avusturyalı Gö. 
elde eden atletlerimizin, bugün nasıl bir ringin beynelmilel iÖhretini biz Balkan 
formda oldukları, uzun zamandır müsa- oyunlarında ölçmek ve görmek istiyoruz. 
baka yapılmadığı için belli olmamakla Son haftalarda Kastamonuda yapılan 1 

beraber, devamlı bir surette idman üze- bir müsabakada gülleyi 15.20 metreye a .. : 
rinde bulunmaları, vaziyetlerinin pek tan Ateş İbrahimin buna yakın bir dere., 
düşük olmamasını icab ettirmektedir. ce ile birinciliği almaması için hiçbir se--

Belgrad oyunlarından l!akal kırk gün beb yoktur. 
evvel hazırlıklara başlanması ve seyaha- Yüksek atlamada uzun seneler Balkan 
te gidecek timin te.sbit edilerek dikkatli birinciliğini küçük farklarla kaybeden 
bir kontrol altına alınması şeklindeki talı- Polat, bu sefer de işi kaybedecek olursa 
minimizin tahakkuk etmemiş olması, al- artık onun talihsiz bir atlet olduğuna 
tı gün sonra Balkanlı rakiblerile doku- hükmetmek lazım gelecektir. Son gelen 
zuncu defa talihlerini tecrübe edecek haberlere göre Yunan, Yugoslav ve Ru
atletlerimiz hakkında uzun boylu ve kat'i men atletlerinin dereceleri de pek parlak: 
bir mütalea yürütmemize bir mani teşJdl değildir. 

etmektedir. Yunanlıların senelerdenberi muhafaza · 
Belgradda renklerimizi müdafaa edecek ettikleri birinciliği, Yugoslavların toprak

atletlerimizin başında gelen Fikret, Faik, larında yapılan bu harekette zaferi eiden 
Receb, Galib, Göring, Ateş İbrahim ve kaçırmamak için fazlaca gayret sarfede .. 
Polat'ın normal şartlar içinde cereyan c- cekleri aşikardır. 
decek müsabakalarda hatırı sayılır dere- Geçen sene Yugoslavları bile mağlub 
celer elde etmeleri lazımdır. 100 metrede edecek bir kuvvet ve varlık göteren Ro·' 
Fikretin İstanbulda elde ettiği dereceler, ınanyalıların aralarına katacakları Ma
bugün Balkan atletlerinin derecelerile carlarla bu arada nasıl bir rol oynıyacak· 
başbaşa vaziyettedir. Saniyenin onda bi- larını bilmiyorum. 
rinin rol oynadığı bu yarışta, zaferin pek Gönlümüz bütün bu korkuların alt(· ı 
küçük bir farkla hiç beklenmedik bir at- üstüne getirecek bir ıekilde atletlerimizir.. 
lete nasib olması ihtimali her zaman ha- gerek ferd itibarile, gerekse toplu bir hal .. 
tıra gelebilir. Sük1lnet ve itidal sür'at ko- de en yüksek dereceyi almalarını arzu 
şularmın en büyü.k esasıdır. etmektedir. 

Bu mevsim 110 metrelik manialı ya· Atletlerimizin yolları ve talihleri açılt 
rışta her zaman biribirinden güzel de- olsun!.. Ömer Besim. 
receler alan Failt, bütün nazarları üzeri
ne çekecek kadar iyi bir vaziyettedir. 
Yunanlı Mandikasın son günlerini ya

§adığı bu mesa!ede bu mevsim yaptığı de· 
receler çok düşüktür. 

Faik'm dikkatlice yapacağı bu müsaba
ka Yunanlı rakibile çekişmesi için kafi
dir. 

İzmir muhteliti 
Mısırhları 2 -1 yendi 

İzmir, (Hususi) - Bugün Mısırın En~ 
nadiyülehli takımı ile İzmir muhteliti 
karşılaştı ve 2-1 mağlub oldu. Mısırlılar 
ilk ve son gollerini birinci devrenin 7 nd 
dakikasında yaptılar. İzmir muhteliti çolt 
hakim oynıyarak ve Fuadın ayağı ile iki 
gol kazanarak maçı galib bitirdiler. 

Memleketimizde rakibsiz kalan Faik, 
son müsabakaya kadar birbirini kovalı
yacak, nihai metrelerde neticeyi elde e
decek raln"bler arasında bize en ;ıerefli 

yeri verecek bir haldedir. 
Uzun lilr'at ve ,yarım mukavemet ya- Bursada güreş birincileri seçildi 

rı§larının iki kuvvetli koşucusu Receb ve Bursa, (Hususi) - Ankarada yapıla~ 
Galib son senelerde bu mesafeyi beraber- cak Türkiye güreş ıampiyonluğu müsaba .. 
ce temsil ediyorlar. kalarma iştirak eden mıntaka birincileri, 

Rakiblert içinde bir iki istisnasile di- seçilmiılerdir. Bunlar 56 kiloda Enver 
ğerleri kendi Ayarlarında bile değildir. Kocaeli, 61 Niyazi Kocaeli, 66 Şerif Koi 
Yarıı esnasında isAbı en çok bozan bu caeli, 72 de Beslen Kocaeli, 79 Enver Ba· 

mesafelerde bilerek ve tempo ile koşmak lıkesir, 87 İbrahim Balıkesir, ağır (rakilı· 
daima birinci derecede rol oynamaktadır. siz) Şerif Balıkesir. 

( Şerefspor genç takımı Hahcıoğlu ile berabere kaldı ) 

. 200 metre kurbağalama yarışı: Birinci la, Moda arasında yapılmıştır. 
Heybeliden şerif 3,41, iklncl Heybellden Dört tek klasik tekneler arasında yapı -
Bedri. lan bu müsabakaya. Galatasaray, Fenerbah-

4X200 bayrak yarışı: Heybeliada takımı çe, Beykoz ekipleri iştirak etmişlerdir. 

13 dakika 51 saniyede rakibsiz olarak birinci Birbirlerini pek yakın bir şekilde .. taki~ 
gelmiştir. . eden dört teklerden Oalatasarayın dortıüğu 

ortalar: ıoo metre serbest; birıncl Hey - Üsküdar açıklarında battığından müsabaka 
bellden Mehmed 1,21, ikinci Heybeliden Sa- Fenerbahçe ne Beykoz arasında yapılmış -
d. tır. Neticede Beykoz eklbl birinci, Fenerbah

ı. 200 metre serbest: Birinci Heybeliden çe 1klnc1 olmu~tur. Dört tek birincisi Güneş 
d 3 ıı ıklncl Heybeliden Aleko. ekibi bu mi.i.sabakaya iştirak et.mem1ştlr. 

Mehme ' ' ·· t·· · Birinci Heybeliden ··················································•••••••••••• 100 metre sırtus u. 
1 51 ikinci Heybeliden Rauf. 

Ha;: dıetre kurbağalama: Birinci Heybe -
ilden Sebah l,67, Utlncl Heybeliden Hayim. 

4XlOO bayrak yar1§1Dda Heybeliada takı~ 
.:ı .. kika. 11 saniyede raklbsiz olarak bl-

nu 6 """ . 
rıncı ııeımıştir. · 

ıt~ükltrl 69 ~tre serbe.st: birlnel Kı -

Mari Valevska 
Romanımızı bugün 11 inci sayfada 

bulacaksınız 

Şerefspor genç takımı oyuncuları 

Son cŞeref levhası:t meselesi yüzünden Şere1spor genç takımı dün de Halıcıoğlu 
Beşiktaş klübünden ayrılan bir kısım ida- A ve B takımları muhtelitleri ile karşı
reci ve sporcuların teşkil ettikleri Şeref- }aşmıştır. Maç 2-2 beraberlikle bitmiştir . 
spor klübü spor hareketlerine devam et- Şerefsporun A ve B takımları da ya • . 
mektedir. Evvelce iki galibiyet kazanan kında faaliyete geçecektir. 



~"'n .. mu~ "Son Posta,, nın Hikayesi 
1 Bi.R GECE ZİYARETi l...uıı--ııııınııı...... Çeviren : Faik .Bercmen 
Jan, kırk yedi numaralı evin karşısına 

gelince duraklıyarak etrafı iyice gözden 
geçirdi Küçük, şirin ve yeni boyanını.ş 

bir sürü evler uzanıp gidiyordu. Bir 
bahçenin içinde bulunan, eski tarzda ya
pılmış ve soyulabilecek bir ev vardı, ki 
genç adam bunu görünce memnun mem
nun gülümsedi. 

Etraftaki sessizlik ve ıssızlıktan cesa
ret bulan Jan işin ilk safhasına başladı. 
Kendisine tabii bir eda vererek kapmın 
ziline bastı. Cevab yok, bir daha çaldL 
Evin hiçbir penceresinde ışık görünmü· 
yordu. Hafif hafif esen rüzgar Janın bur
nuna akasya kokusu getirdi .. derin derin 
nefes alarak hazla bu kokuyu içine çeken 
hırsız: 

- Haydi bakalım, diye mırıldandı. Ka
fes boş, davranıp kısmeti alalım .. 

Hemen parmaklıklardan atlıyarak bah
çeye daldı. 

Sessiz sadasız köşkün kapısına yaklaştı; 
tokmağı çevirdi. Kapı mukavemet etme
den açıldı. Bir taşlığa giren Jan cebinden 
elektrik fen erini çıkarıp karşısına ilk çı
kan kapıyı açtı. Burası köşkün dış man
zarasile kabili telif olmıyacak derecede 
tevazula döşenmiş bir yemek salonu idi 
Salonun bitişiğinde de mutfak vardı. 
Burası hoşuna gitmedi. Koridora çıkıp 

yukarı kata tırmanınağa hazırlanırken bir 
kapının altından süzülen •bir ışık gözüne 
ilişti. Korkudan düşüp bayılacaktı. Dur
du; bekledi. Ses yok. Hemen elini arka ce
bine götürerek silahını çekti; ve cesaretıe 
ışığın geldiği kapıya doğru yürüdü. 
Gördüğü manzara onu olduğu yerde çi

\•iledi. Eski kanapelerle, koltuklarla dolu 
olan bu odada ihtiyar bir kadın ayakta 
duruyordu. Jaru gören kadının gözlerinde 
korku ve hayretle karışık bir ifade belirdi. 

ne diye cevab vermedin de adamı böyle 
serbest serbest evin içine sokup tadsız iş
lerle uğraştırdın? 

Hiddetlenmişti; sesini perde perde yük
selterek devam etti: 

- Kapıyı çaldığım zaman cevab versey
din, yahud ışıkları yaksaydın ya.. şimdi 
ben ne yapacağım? Bağlı da olsa evde 
canlı birisi bulundu mu rahatım kaçar; 
hiçte çalışamam. Ne ise oldu olacak; ba-
ri eli boş çıkmıyalım! ' 

Hemen işe başlıyan Jan çekmeceleri, 
dolabları birer birer açarak karıştırdı. 

- Paran nerede? Söyle. Hem gözleri
ni döndüre döndüre bana bakma öyle .. 
seni öldürecek değilim; böyle şeyler be
nim harcım değil. Yalnız paran nerede o
nu anlat! Sen hasise benziyorsun! Yerne
d~klerini bana ver de bir işe yarasınr 
Hem sana .dua da ederim .. 

İhtiyar kadın çenesile kapıyı göster
di. Bu işaretin ne olduğunu anlıyan Jıın 
dışarı çıktı. Bir dakika sonra elinde, ay
nalı dolabın dibinde bulduğu ağırca bir 
altın torbasile göründü. 

- Bana altın ikram ediyorsun ha! Fa
kat ben bunları ne yapa~ köşeyi dö
ner dönmez bu ağır yükün yüzünden be
ni enselerler. Hem bu, en azdan yirmi 
sene evvel harcanması lizım gelen bir pa
radır. Ne haltetmeğe biriktirclin bunları? 
Heyecanını ve hiddetiıll yenmek üze

re gözüne ilişen bir konyak şişesini ağzı
na dikti. 

- Altın biriktirmek pek vatanperve
rane bir iş değildir nine! Senin canın de
niz, dağ, tepe, yeşillik görmek istemedi 
mi? Kotdazüre gidip oralarda bu para 
ile lor.d gibi yaşamak. aklına gelmedi mi 
senin? Şaştım aklına doğrusu. 

Buna pek esef eden J an durmadan 
konyak atıştırıyordu. İhtiyar kadl!l göz 
ucile Janm hareketlerini takib ediyordu. 
Dolabın üzerinde duran ve zamanla 

sararın!§ bir fotografı göstererek: 

de faydasız altın torban. Evet demiyo
rum; çünkü diğer odalardaki eşyalar tü
yü dökül.mü§ uyuz köpeklere dönmüş! 

Her taraf toz toprak içinde. Şimdi gidi
yorum ben. Allaha ısmarladık sevgilim! 
Şayed bir daha ziyaretine gelirsem, rica 
ederim, çaldığım zaman zile cevab ver de 
ona göre davranayım. 

Altın torbasını sürükliyerek dışarı çı
kan Jan enselenmekte gecikmedi. Fevka
lade sarhoş oluşu üstelik elindeki koca 
torba, bir de koca karının 'ihbarı bütiin 
emeklerini, zahmetlerini boşa çıkarmıştL 

Enselenmesi için pek ziyade yardımı 
dokunan koca karıyı Jan hoş görüyor ve 
affediyordu. Fakat affetmediği yegane 
şey vardı; o da kapı zilini cevabsız bırak
ması ve sağır olmadığı halde duymamış 
gibi davranarak Janın rahat rahat eve 
girmesine müsaade etmesiydi. 

Müddetini bitirip hapisten çıkan J an 
doğru köşke giderek ihtiyar kadını ziya
ret etmeği tasarladı. Ona fenalık yapmak 
için değil, sadece bu vak'ada noktai na
zarını anlatmak üzere gidecekti. 
Parmaklığın önüne geldiği zaman ka

pıyı kapalı buldu, kapının üstünde de: 
cSatılık köşk>. levhası asılı idi. 

Bu hali merak eden J an, köşkün yakı
nındaki bir fırına yaklaşıp akrabası imi§ 
gibi ihtiyar kadını sordu. Fırıncı: 

- İhtiyarı mı soruyorsunuz? Ha, Nise 
,gitti o .. evet Nise ... tİç beş ay evvel bir 
gece evlıie hırsız girmişti. İşte o vakit-1 

tenberi koca karı değişti; fevkalade neş'e
li bir hal aldı. Bana kalırsa o gece duy-
duğu heyecan ve korku aksülfunel yaptı. 

Bu izahata nezaketle teşekkür etlen 
J an, haddi zatında çok iyi kalbli bir ço
cuk olduğu için ihtiyar kadına kızmadı, 

billlis gülmeğe başladı: cZavallı kadın, 
elinde kalanlardan istüade etmesi lazım 
geldiğini anladı galiba! ... 

İnhisarlar 
Cinsi 

Sigara makine 
kolası 

Sigara paket 

Mikdarı 

15.000 Kilo 

.1:171w • 

u. Müdürlüğünden : 
Muhammen B. 

Bt>.heri Tutarı 

L. K. L. K. 

20,70 3105.-

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

232.87 

Eksiltmenin 
saati 

10 

kolası 13,550 • 20,70 2804.85 210.35 l\)130 
I - G/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilin edilen 15000 kilo sigara makine ve 

13550 kilo sigara paket kolasının eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün tem· 
did edilmi§tir. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 15{IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında ya· 

zılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergii.n sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gii.n ve saatlerde % 7.5 güvenmı 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6105» 

~ 

I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince 300 kiloluk 1 aded 
ve 500 kiloluk 1 aded ki cem'an 2 aded baskül pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
il - Pazarlık: 12/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10.15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen Şubeden alınabilir. 
iV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kataloğlarını mü

nakasa gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar ·Şubesine vermele
ri Uzımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 
lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5589> 

• ••••••••••• 

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

- • • İcabında gilnde 3 kqe alınabilir. • - • 

lstanbul Tramvay Şirketınden: 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1938-1939 mekteb senesi zarfında tramvay 

hatlarında tenzilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartların 
kaydına t 2 Eylfil 1938 tarihinden itibaren başlanacağını mek:teb ve üniver-

Vaziyeti çabucak kavrıyan Jan ihtiya
rın üzerine çullanarak onu bağlach; veba
ğırmaması için de elini ağzına dayadı; ve 
mendilile kapadı. Bu iş bittikten sonra ge
ri çekilen Jan, bir sandalyarun üstünde, 
eli, kolu bağlı, ağzı tıkalı ve korkulu göz
lerle kendisine bakan ihtiyar kadını şöyle 
bir süzdü ve omuzlarım silkerek y.izün
den sızan ter damlalarını sildi ve homur
dandı: 

- Bu pinpon kocan mı? Bu paraları 
biriktirmesi için kim bilir herife ne ezi
yetler etmişsindir! 

Biraz sustuktan sonra gene söze baş
ladı: 

- Seni bugün öldürmüş olsaydım eJi-

r.A.RINX! lfOsHAlıozDA: 

Tunç heykel 
Yazan: Remide Adil 

site talebelerine ilan eyler. 

1 

Alakadarlar, pazar ve bayram günlen haric olmak üzere her gün: 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13.30 dan 17,30 a kadar 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 13 e kadar. müsbit evraklarile beraber 

Galatada Söğüd sokağında (Tünel arkasında) Hareket kal:znine 1;!1Üra;aat 
- Ama da tuhafsın be! Kapıyı çaldık; me ne geçecekti? Mutfağın, kedin, bir edebilirler. DIBEKTORLÜK 

Orada, nisbeten tenha olan bir muştur. Ne edelim ki oyun paydoz ol· 
nıasanın başına Takvor kocakan~ o - SON DOST ANIN du. Yoksama bin oski işden bilem değil 

turttu. Kendi de E D E I? f Q Q fi\ AN \ idi. Şansın böylesine, Fransızlar «ven 
arkasına geçip a- dö kokü> derler. 
yakta durdu. - Ne demekmiş o? 

Oyun henüz - Yaniya, sözüm bundan dışarı, boy· 
başlıyordu. Krup- nuz1u şansı demektir. Kazanan kimse. 
yenin: nin karısı, ya ki kocası, o esnada ona 

- Koyun pa - YAZAN: Ercümend Ekrem Talu hiyanetlik ettiğinin elametidir sankim. 
ralannIZL. oyun İfakat hanım uyandı; Takvorun ye-
tamam! Takvor, hayret - - Nasıl oldu? De- ııinden tutup silkerek: 

Demesile, İfa • ten dona kalmış, 1- diğiın gibi davran - _ Ne dedin? Bir daha söyle! dedi. 
. . kat'hanun, ken - fakat hanımın ise Hınız, değil mi? Gö- Ben orada kazanırken ne olmuş?. 

dı hızasma tesadüf eden numaraya, far- adeta dili tutulmuş- ~yorsunuz ya: İşin Ermeni, devirdiği çamın şimdi far .. 
k~da olmadan, yüz lei birden atıver _ tu. Kendini zo:rlı ı.. tçınde kadın oldu kına varmıştı. Düzeltmeğe kalk.ı.ştı. 
d~: Num. aralı çukurun içinde sür'atle yarak, arkasına dön mu, ses çıkarını • F nkl .. 1 d 1 M" d b ı . .. - Yok! re er oy e er er. UB • 
onmıye aş ıyan toparlak bila durdu dü ve sordu: yor~ar. Ben s:ze soy- takil, kazanmak için bu şart değildir. 

Krupye ~ağırdı: . - Kaç para, bu - ledim. B~ gavurla - Kocakarı bu tevili dinlemedi. Elin -
- s.ekız! Kırmızı!. Çift ve pasf. nun hepsi? rın zulmu erkekle - deki ara dolu anta karyolanın üze-
V c If:ka~ ~anım, ne olduğunu değil - İki yüz elli lira re. Karılar da bunu . P ç yı . k ıkt 

anlamaga, ıyıce sezmegw e vakit bula - kıdar vardır. bildilkl . . . h rme fırlatarak, odadan bır oşu ç ı, 
erı ıçın, ep 'tf 

madan, önüne bir sürü ~in kürekle - Yeter! Kalkı - böyle voli çeviriyor- gı ı. 
sürüldüğünü gördü.. yorum ben artık. iar. Ey, anne hanım, Lakin, dönmesi bir oldu .. alı al, mo-

- A! Bunlar ne? Kimin bu kemikler - Divanesin? Böy- ne vurdun baka ... ru mor: 
böyle? ' le .şans ilen kalkı • yun? - Bizim papas herif meydanft.arda 
Arkasında duran Takvor. lır? Şu binliği de _ Ben bilmem. yok .. yatağı da bozulmamış! Tevekkeli 
- Al! dedi. Senin .. koyduğun numro sür bakayim. Ben sade topladım. önüme bu gece paralar su gibi akmadı? 

kazandı.. iki bin dört yüz lei birden! _ Hangi binliği? !Hisabını Takvor Frenklerin hakkı varmış .. Takvor efen· 
- Sahi mi söylüyorsun? _ Maytabın sı _ . _ efendi tuttu. di eyi söylüyor! dedi; Şimdi ben o kör 
- Zorbalığa hacet kalmadı.. topla, rası değil Nah, al - On bin dedik a? olasıyı nerelerde arayım? Hele dönüp 

sus ol! şmıu ortaa atıver. Kocakar~a bir yirmi dört bin daha sundular, deli olacaktı. Tam yüz tane oski gelsin; görür göreceğini! 
Krupyenin sesi tekrar yükseldi: Fiş, bu sefer de 24 numaraya gitti, ı laştı, dürttü. Torik gözlerini açtı: eder. Sen de o kıdar istemoor udun? Halbuki, zavallının günahına girl-
- Oyun tamam!. kondu: · - Ne var, ulan? Ne istiyorsun? Ha, - Hangi avalı tırtıkladınız? yorlardı. O bu dakikada, kansını ka-
Ve, bila çukurda dönmeğe başladı.. - Yirmi dört! Siyah! Çüt ve mank! sen misin? Ne yaptınız, bakayım? di- - Aval, maval değil? Bayan Gurabi zandıracak şansı - Takv<>run, Frenk· 
- Ay! Dur .. dur!. oyuncu başı!. Para- Kocakarıya bir yirmi dört bin daha ye sordu. bu paraları a1nının teri ilen kazandı. !erden naklen, iddia ettiği şekilde .. 

!arımı top1ıyamad1m!. sundular. Deli olacaktı. Heyecandan - Senin kaptırdığın para ne kı- Yaniya ki, şansı geldi. Hangi numroya arttıracak herhangi bir feı.ahatla meş-
Hakikaten, İfakat hanım kazancının tir tir titriyor, ensesinden, şakakların- dardı? koyduysa, o numro çıktL gul değildi. Bir sui tesadüf olarak, yol• 

hepsini çekmeğe vakit bulamamış, bin dan, alnından sel gibi akan terleri bo- -Ne bileyim ben? Otuz .. kırk .. elli.. - Haydi, be! Maytabı bırak! da karşı karşıya geldiği Yasefin peşin• 
leilik bir fiş, ayni numaranın üstünde yuna siliyordu. Takvorun nasihatini - Bir mislini daha verecek olursak, - Asvas hakkiçin yalan demoorum. takılıp ba'kara salonuna girmiş, orada 
kalmıştı. Onu almak üzere elini uzat- tutarak, sabahın saat üçüne kadar ye - kayilsin? Nah! Haç çıkarayim ki inanasın. Ben, ütüleniyordu. İlk önceleri azar azar 
r.1ak istedi. Sağdan, soldan itiraz etti - rinden kımıldamadı. Kah verdi, kah al- - Eyvallah! ömrümde böyle kiyak şans görmemi - iştirak ettiği halde, yutulduğu kadana 
ler: cOlmaz .. olmaz!> dı; böylece, rulet paydos oldukta, elli Takvor içeriye seslendi: şim. nı bir hamlede çıkarmak sevdasına dü.ş-

Bila durdu.. bir bin küsur leilik bir servetin sahibi - Bayan Gurabi! Buraa gel!. Şu - Ey, topu bu kadar mı aldınız bu tüğü için, cebindeki beşer yüzlük bank-
- Sekiz! Kırmızı!. Çift ve pas!. bulunuyordu. kazandığın on bin leiyi Torik beyimize kıyak şansla? notları birer birer sürmeğe başlamıştL 
Krupye, İfakat hanıma gülümsedi: Neş'e içinde pansyona döndükleri ver de kefi gelsin; ırahat uykulara da- Takvor gevrek bir kahkaha salıver- Oyunu layikile bilmediği cihetle, krup-
- Jö vu f elisit, madam! (Tebrik e- vakit Toriği derin bir uykuya dalmış lıp yaldızlı üryalar görsün. di: yeden ve oyunculardan arada sırada 

derim, bayan!) buldular. Saat bire kadar beklemiş, ni· İfakat hanım içeriye girerken de - Haydi, işin doğrusunu deyivere - azar da işidiyordu. Ve bunlar onu büs-
Ve elindeki kürekle, kadının önüne hayet ümidi keserek odasına çekilmiş, ona bir göz işareti yaptı. Yatağından yim altık. Bayan kız kardeşimiz, şöyle bütün şaşırtmakta idl. 

yirmi dört tane binlik banknot sürd<L. yatmıştL Takvor, usulcacık yanına yak- qağı atlıyan Torik istintaka girlfmiştl: böyle beş yüz, beş yüz elliyi doğrult- (Arkan tıar) 



1 Abdülhamid 
f 

Yazan: A • . & 

lstanbuldan gelen mektub 
Ikinci iyilik .. rnülazim Asafı, köprü Tatlı menekşe rengi kağıdlar üzeri- Leyla bu mektubda, birinci mektubu-

başındaki Aziziye karakoluna teslim ne yazılmış olan tam yirmi yedi sayfa- nun rnünderecatını tamam.ile teyid et
etrnişler. Oradan da Bekirağa bölüğü- lık bu uzun mektubun altında, Leyla- miş .. sevgisinin kuvvet ve derinliğini 
ne göndermişler ... Hakkı çavuş, uzak- nm imzasını görür görmez, az kalsın gösteren o satırlara, şu iki kelime ile 
tan uzağa Asafı takib etmiş. Bir iki heyecandan bayılacaktı. nihayet vermişti: 
gün sabretmiş. Vaziyetin biraz sükun Leyla, bu satırları ne derin bir şef- [Tahammül .. ve, cesaret ... ] 
kesbetrnesini beklemiş. Ondan sonra kat ve hassasiyetle yazmıştı. Hemen Zeki bey mektublara o kadar dalmış-
Bekir ağa bölüğüne giderek, Asafı zi- her kelime, Zeki beyin kalbine dünya- tı ki; Ali çavuş odadan içeri girerek: 
yaret etmiş: nm en tatlı teselli ve ü.midlerini veri- - Efendim!.. Bölük kumandanı gel-

. - Denize attığın rnektub, işte. Belki yordu. Gurbet ve muhitin vahşeti için- miş. Buraya uğramadan doğruca kona
sana lazımdır. Başka ne hizmette bu- de bütün varlığı sarsılan, ka1bi yarala- ğa inmiş. Zatınıza da haber salmış. Ge
lunabilirim?. nan, karanlık bir istikbalin meçhul a- len adam, aşağıda bekliyor ... Emrfniz?. 
Demiş. Asaf, bu iyi yürekli adamdan kıbetine doğru sürüklendiğini görmek- Dediği zaman ancak kendine .(!ele bil-

istifade etmek istemiş. Meseleyi ona kı- ten me'yus ve müteessir olan genç yüz- mişti. 
saca anlattıktan sonra: başının ruhu; Leylanm her sözü ve her 

- Acaba bir kolayını bulup bu mek· kelimesile ,yeniden can ve hayat bu-
tubu Erzincana gönderebilir miyiz? luyordu. 
Demiş. Zeki bey, bu satırları okurken, hum-
Hakkı çavuş da: malı bir hastaya benziyordu. İkide bir-
- Göndermiye ne hacet?.. Beş on de durarak: 

güne kadar ben te7.kererni alıp memle- - Ah Allahım!.. Bunlar, hakikat 
ketime gideceğim. Erzincan, bizim kö- mi? .. Yoksa, bir rüya mı görüyorum?. 
ye dört beş günlük bir mesafededir. Diye söyleniyordu ... 
Dir beygire atlar .. kendim gider, mek- Mektubun son kısımlarında, Leyla-
tubu teslim ederim. :rıın, büyük ve fevkalade fedakarlıklara 
Demiş. hazırlandığını ima eden satırlar, Zeki 
1.İçüncü iyilik.. Asaf, Leylanın yalı- beyin heyecanını büsbütün artırmıştı: 

sında bir ihanete maruz kaldığını, ve - Ne yapacak .. ne yapabilir? .. Allah 
bu ihanetin de her halde bahçıvan ta- vere de, bu at~le, kendisini bir tehli
;rafmdan yapıldığını tahmin etmiş. Hem keye atmasa ... Şayed müşkül bir vazi
kendi vaziyetinden ve hem de bahçıva- yete girerse, onu kim müdafaa edebile
na karşı hissettiği şübhelerden LeyJa- cek? ... 
yı haberdar etmek istemiş. Bunu da Diye mırıldanmıştı. 
Hakkı çavuşa havale etmiş. (2) numaralı mektub, çok kısa idi. 

• 
ÖLÜMDEN BETER BİR TEKLİF 

Yerliler, zaptiye çavuşu Tatar ağanın 
ikametgahına {Konak) diyorlardı. Ve 
böyle demekle de, hiç hata etmiyorlar
dı. 

Tıpkı, 0.sep Racinin ikametgahı gibi 
kesme taştan yapılmış ... her tarafı, maz
gallı duvarlarla muhafaza altına alın
mış olan bu bina, hakikaten koca bir 
konaktı. Ve küçük hükümdarın sarayı 
kadar kalabalıktı. 

Hükfunet dairesi, bir nalband dük
kanının üstündeki iki odalı küçük bir 
binadan ibaretti. Köylülerin çoğu, bu 
binanın hükıimet dairesi olduğunu bil
mezlerdi. 

(Ark<m var) 
Hakkı çavuş derhal bir sivil elbise ============:::::;1a=:================= 

E:~:~~~;r~~~~~E;~~f~:: ~ 
Bir aralık Leyla hanımı pencerede gö- BugUnko program 
rür görmez yalıya yaklaşmış: 

[Mülazim Asaf efendi, tevkif edildi. 1 S T A N B U L 
Fakat mektubunuz ele geçirilemedi. 
Gece 'beni bekleyiniz. Size söyliyecek 
mühim şeyler var.] . 

Diye yazılı olan pusulayı, pencereden 
içeri fırlatmış .. · 

O gece sessizce yalıya yanaşmış. 
Kendisini' bekliyen Leyla hanım ile 
karşılaşmış. Meseleyi olduğu gibi an
latmış. 

-Ben; üç gün sonra, tezkeremi alı
yorum. İki gün sonra da hareket edece
ğim. Mektubunuzu götürme~ için E~
zincana gideceğim. Hareketırnden bır 
gece evvel, tekrar gelirim. 
Demiş ... Ve, gitmiş. Leyla kendisine 

{2) numaralı mektub ile bir hayli pa
ra vermiş. Hakkı çavuş, parayı almak 
istememiş. Fakat Leyla hanım: 

5 Bylıll 1938 Pazartesi 
öt.LE NEŞRİYATI: 

12.30: PJU:la Türk mnstld.sl. 12.50: Hava
dis.13.05: Plakla Türk musildsl. 13.30: Muh
ıeur pllk nef11yatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans mu.sik1&1 (PIAk). 19: Konfe
rans: Kadıköy Halkevl namına, İbian Rıfat 
CÜnlversıte ve yüksek tahsil çağında verem>. 
19.30: Dans musikisi (Plak). 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat Ayan: Grenviç rasadhane-
sinden naklen. Hamiyet Yücesea Te arkada§
ları ıatatından Türk musikisi ve halk şarkı

ları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca eöylev. 21: ~aat 
ayarı. Orkestra. 21.30: Faaıl saz hey'etl: ibra 
bbn Uygun ve arkadaşları tanı.tından. 22.ıo: 
Konservatuar profesörlerinden Muhittin Sa
dak, viyolonsel tonseri piyano. retakatne. 22. 

50: Ajans haberleri, ertesi günün progranu. 
23: Saat Ayarı. 

ANKARA 

- Bu parayı size vermiyorum. Çün
kü sizin bu iyilik ve insaniyetinizi dün
yanın hazinesile satın almak mümkün 
değildir. Verdiğim para, yo~ masrafı i
çindir. Adresinizi veriniz. Icab ederse 
size daha pek çok para göndereceğim. 5 Eyliıl 1938 Pazartesi programı 

Diye, parayı zorla Hakkı çavuşa ka- öfiLE NEŞRİYATI: 
bul ettirebilmiş. 14.30: Ka1"14ık pll.k nefrlyatı. H.50: PJAkla 

Dördüncü iyilik .. Hakkı çavuş bana Tftrk muattlsl ve halk ıarlalan.. 15.15: AJan.s 
yalnız Leyla hanımın mektublannı tes- haberleri. 
lim etmekle iktifa etmedi: AKŞAM HqltİY&'D: 

_ Bey baba!.. Bir ihtiyar anamdan 18.30: Pllkla dana mn.s1t1al, 19.15: Türk 

d.. da k" k Le }"' ha musikisi ve halk p.rkılan CBikmet Rıza), 
başka, unya ımsem yo · Y 8 

- 20: Saat Ayarı ve arabça netr.lyat, 20.15: 

Nöbetci eczaneler 
Bu sece nöbetçi olan ecsaneler faD)ar
dır: 

İstanbul dbethadek.ller: 
Aksa rayda: (Ziya Nuri), Alemdarda, (E
sad), Beyazıdda: (Asador), Bamatyada: 
<Teot'llos), Erntnönünde: (Amln1ı3ya), 

Eyfibde: (Ar1f Beılr}, Fenerde: (Vltall), 
Şehremininde: {Nazım), Şehzadebaşın
da: (Asaf), Karagüınrükte: <Suad), Kü
çükpazarda: (Hikmet cemil), Bakırltö
yünde: (Merkez). 
Beyotıu cihetlndek.iler: 
Tünelba.şında: (Matkov1ç), Yük.sekkaldı
rımda: (Ving<ı1>ulo>. Galatada: (Mer
kez), Taksimde: (Kemal, Rebul). Şl§H

de: (Pertev), Beşlktaşta: (Süleyman 
Rıza>. 

Bopıiçl, .Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: 
(Osman>, Kadıköyünde: (Sıhhat, Ritat), 
Büyültadada: (Halk), Heybelide: (Halk). 

··········································-··········-······ 
Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bcl90AıJklutu ve ilıtilitlarına kU1ı pelr 
tuirli vo tuc aşıdır. Divanyolu Saltu 

Mabatud tiirbdi No. 113 

............................................................... 

rc~~!~!~~.!~!=~-J L ÇABŞııtAl'I TBAMV .&Y DURAÖI 

..................... ·-··········· ... ········-· .. -
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu geoe 

(Suadiye) pJ.Ajda 

KARMA KARIŞIK 
Vodvil 3 Perde 

nunın verdiği paranın yansını ona tes- Türk muslkJsl ve halk tarkılan <Handan>, 
lirn ettim. Onu, bir sene bol bol geçin- 21: Pllk neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon or -
dirir. Bu müddet zarfında, eğer iş~nize ke.o;trası, 22: Ajans haberler! ve ban raporu, 
yanyacak bir hizmette ~ulun~ca~ıma 22.15: Yannkl program.. 
illınn b~~~. ~hı~~~~==============~=========~===== 
memnuniyetle hazırım. Siyasal bilgiler okulu kabul şartlan 

Dedi. Siyasal bilgiler okuluna lise mezunları,, müsabaka ile alınır. Kayıd ve müsa -
Ben rnektubları aldım. Burada şüb- baka İstanbul yiiksek öğretmen Ankarad a siyasal bilgiler okullarında yapılır. Ka

beyi ~Ibetrnemek için onu derhal kö- yıd 25 ağustosta başlar, 25 eylrude biter ve yalnız pazartesi ve perşembe g-iinleri 
yüne yolladım. Fakat adresi, bende. mesai saatlerinde yapılır. Müsabaka 26 eylulde başlar. Fazla malümat almak 
Düşün, taşın evladım. Eğer bu adam- istiyenler An.karada okul •direktörlüğüne, . 1stanbulda Yüksek öğretmen okuluna 
dan bir suretle istifade mümkün ise, ve diğer yerlerde kültür ve ilse direktörl ilklerine müracaat etmelidirler. 
derhal bana bildir. c3493> . c6069> 

Gelelim, bana uzun uzun bahsettiğin, 
diğer meselelere.·-= .. ] 

Zeki bey, miralay Kazım beyin mek
tubunu derhal elinden bıraktı. Üzerle
rinde { 1) ve (2) numaralar bulunan 
zarflardan { 1) numaralı dolgun zarfı 
açtı. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Önümüzdeki ders yılında okutulacak ilk okul kitaplarının tamamen hazır

lanmış olduğu ve bugünden .itibaren Çen,berlitaşta Osmanbey M~tbaası altın4o!'"~ 
.Kültür Bakanlığı Ya~evI:D nde s~tı~ı?~ başlanmış bulundugu sayın çocUA 
velilerine ve alAkadar kitapçılara bildir ılır. c6106:t 

IZMIR PAMUK MENSUCATI 
· T. A. Ş. TARAFINDAN 

ôtedenberi sağlamlığile tanınmışı ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulitımız 

K A B O T BEZLE R I N iN 
ıstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış fiyatları 

aşağıda gösterilmiştir: 
4 No. 
4 > 

Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr. 
> > 75 > > > > 595 > 

5 > > Değirmenli 90 > • > > T59 > 
6 
8 
8 
9 
9 

> > > 85 > > > • 726 > 
> > Geyikli 85 > > > > '131 • 
> > > 75 > > > > 665 > 
> > Tayyareli 85 > > > > 875 :t 

> > > 75 > • > > 815 > 
11 > > Köpekli 85 > > > > 653 • 
. 1 - Satışımız İz.mirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Vur.andaki ı,atış 
fiyatlarımız as~ari bir. balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddir. 
3 - Yukarıdaki satış fıyatlanna % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgari olarak bir top satış yapılır 4 - İstanbul sa'-~ m haıı· Fi ı rd a, · ~·~ a ı: ncancı a a 

-,.-••••••••Mahmudiye hanında 12 numaradadır.4••••••" 

Nafıa Vekaletinden: 
10 Teşrinievvel 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti bina

sında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 2600 lira muhammen bedelli 
Haydarpaşada teslim şartile 10000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme prtnamesi ve teferrüatı Ankarad'a Nafia Vekaleti malzeme müdür

lüğünden parasız olarak alınabilır. İsteklilerin muvakkat teminat ve p.rtname _ 
sinıde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 15 de komisyonda hazır bulun _ 
maları lazımdır. (3219) (5676) 

Mamekide Seyyar Jandarma Piyade Alay Satu~alma 
komisyonundan: 

Mikdarı Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

kilo L. K. L. K. Cinsi İhale günü ve saati 
250000 37500 00 2812 50 Un 25/9/938 Cuma 9 60000 21000 00 \575 00 Et :t > 10 6500 6175 00 464 00 Sade yağ • • 11 
400000 24000 00 1800 00 i\rpa > :t H 250000 10000 00 750 00 .. Kuru ot • > 15 200000 7000 00 525 00 Saman > > 18 700000 7000 00 525 00 Odun > • 17 . 
Yukarıda cins ve mikdarlan ile muhammen bedel ve muvakkat teminattan 

yazılı yedi kalem erzak ve yem seyy&.r Jandarma alayının bir yıllık ihtiyacına 
karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin: 

1 - Kanuni şartları haiz bulunmaları. 

2 - İhale gününden ev·vel muvakkat teminat paralarını Pertek maliyeshıe 
yatararak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 

3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri. 
4 - Muayyen gün ve saatte cMame.Iti > kışlasında alay satın alına komisyonu-

na müracaatları ilan olunur. c6088> 

1 lıtanbtıl Belediyesi ilanları 1 
Be~ediye. atöl~e ve garajlar müdürlü,ğü marangoz kısmı için 1350 lira bedel · 

tahmın edilen ~ır tane kom~ın_e ~a~ansoz .. ~akinesl açık eksiltmeye konulmll§
tur. Şartnamesı Levazım Mudurluğunde gorulebilir. İstekliler 2490 No. lı ka-

nunda yazılı vesika ve 101 ll_:a .25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile 
beraber 7/9/938 Çarşamba gunu saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (5721) 

lstanbul Jandarma Satın alma komisyonundan: 
Mikdnrı 

Kilo 
Cinsi Tahmin bedeli İlk teminah 

L. K. L. K. 
8400 Yün çorap ipliği 23940 00 1795 50 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 kilo 
yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma satın alına komisyonunca 
16/Eylul/938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir 
veya bedelsiz aldırılabilir. 

3 - İst.eklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifahna göre tanzim 
edeceklerı kapalı zarf mektublarını eksiltme günü saat 10 a kadar makbuz kar. 
ftlığı olarak komisyona vermeleri. 

c5948> 

Pertevniyal Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Tahmini bedeli Teminah --------

Ders .sırası 100 12 93 lira 
S. Yazı tahtası 4 9.50 • 

Lisemize lüzumu olan yukarıda cim ve mikdan ile tahmin bedel ve ilk temi

natı yazılı eşya 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direlttörlütl 
binası içinde toplanan okul komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Bu işe girecekler bu gibi iş yaptıklarına dair resmi daireden alınmış 
vesaikle ticaret odasının 938 yılı belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı 
zarflarla 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde eksiltme saatinden bir ıaat evvel 
komisyon başkanlığına tevdileri. 

Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatınlacağı, prtname, okuldan gö
rülüp öğrenilir. c5900:a 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünde11: 

1 - Talebe kaydına 15/9/938 tarihinde başlanacak 15/10/938 tarihinde 
verilecektir. ... 

2 - İkmal imtihanları 10/10/938 de başlıyacak 15/10/938 de bitecektir. 
3 - Tedrisata 17/10/938 Pazartesi günü başlanacaktır. 
4 - Bu yıl yatılı talebe alınmıyacaktır. c5144> c282'1 • 
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20 ağustos tarihli 

bilmecemizde kazananlar 

Devlet DlmirJılları ve limanlın işletmesi Umum idarui ill11ları 

Sivas atölyesinde yapılacak elektrik tesisatı 14/10/1938 Cuma ıünfl IUt 15 
de kapalı zarfla eksiltmeye tonulmU§t ur. 

Eksiltme Umum Müdürlük binasında Malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 
uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif bedeli 185000 liradır. 
Bu işe girmek istiyenler 10500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayflı 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat qlerini bapracak fenni ehliyet ve bdreU 
olduğunu natık Nafia VeWetinden alınmış bir vesikayı ve teklifierini a,m 8'ln 
saat 14 de kadar komisyon reialillne vermeleri lhımdır. 

Eksiltmeye girmek isUyen ve böyle bir vesikası olmıyan talihlerin eblltme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafıa VekAletine müracaat ederek~
ka istemeleri llzımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltmeye iıtirak edemezler. 
Şartnameler 925 kurup Ankara ve Haydarpap veznelerinde satılmaktadlr. 
Nafia müteahhitlik vesikaları muteber değildir. (5851) 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral Ye aiyah olarak uçlara tabü surette iatenilen rengi ..tr. 

Sabittir, •hhl Ye zararnzdır. 

INGILtz KANZUK ECZANF.SI 
Beyotla - l.t•nhnl 



5 Eylül SON POSTA 

11Son Posta" n\11 tefrikası: 7 

Mari Valevska 
Na olyonun aşk romanı 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Napolyon Varşova sokaklarında 
Bana bir şey olmaz. Korsikalı kanıma 

mı borçluyum? Bunu bilmiyorum ama, 
çelikten yapılmış gibiyim. Haydi Alla
haısmarladık Mari. İyi uyu. Yarın se-

. ni Polin'in evinde gelir görürüm. Saat 
kaçta bilmiyorum. Sefirler heyetini 
kabul edeceğim, sonra hususi içtiınaun 
var ... Huzura çıkmak için sıra bekli
yenler de olacaktır ... Ancak akşam ye
meğinden sonra gelebilirim demektir ... 
Her halde sana haber verdiririm. 

- Haber yollamıya lüzum yok ki. 
Evden çıkmam, sizi beklerim. Benim i
çin bundan zevkli ne olabilir! 

- Hayır canım, çıkmalısın. Yoksa 
bu yanaklar, bu dudaklar solar. Ol
maz! Prensesle ata bin. Y ahud da ara
ba ile ormanda gezdirsinler seni ... 
Kadın çok şeylerle dolu gözlerini ona 

dikerek: 
- Sizi bekliyeceğim haşmetmeab! 

diye tekrar etti. 
İmparator bu gözlere, bu dudaklara 

uzun uzun bakarak gülümsedi: 
- Peki, öyle olsun bir tanem ... de

di. Sade, dur aklıma bir şey geldi Bir 
araba ile uşaksız filan bahçe kapısına 
gelip seni alayım. Sezar sever arabayı. 
Bizi kırlara götürsün, olmaz mı? Haydi 
şimdilik Allahaısmarladık canım yav
rum benim... dedi. 

Usulca elini tuttu. Parmaklannı sık
tı , sıktı ve kalkıp acele adımlarla sa
londan geçti. 

Yolundan çekilen birkaç kadına dal
gın bir selam verdi. Yanlarından geçer
ken imparatoriçe ile beraber ayağa kal 
kan Hortansa bir iki kelime ile iltifat 
etti. Jozefin kendine haklın olmak için 
bütün gayretini toplamıştı; fakat gene 
de muvaffak olamadı. Gözlerine yaş M ari V alevska ve kocası «Mari Valevska fibnindem 

doldu. lıkta b "t- lığıınl 
T d k k arasında kıs sız n yanan u un var a, ace- hayalini iyice aklında tutmak isteğile 

ac ar arı ocanın a le cevab beklı'yorum. d- - d'· ·· k b. . 1 > onup onup, i i defa arkasına balttL 
ır konuşma oldu. N O aralık Ma . sanki kalb' . J f' ? . • rı, ının çarpıntı-
- N ~n .var ?ze ın · Im para torun V arşovaya gelişi şere- smı durdurmak ister gibi ellerini öv -
- Hıçbır şeyım yok. Sade yorgu· fine prens cJosef Poniatovski:ıtnin ver- süne bastırırken Napolyon da yaı!n, g_ 

Sayfa 11 

Berlin Südet meselesinde yeni 
fedakarlıklarda. bulunmıyacak mı? 

(13aşt<ırafı 1 \nri sayfndal \ etmeğe devam etmektedirler. Onlara g-
kandaşlanııdan Astan Gavatkin, geceyi re bilfiltis her şey vakit kazanmak iste 
.Rotenbavz şatosunda Prens Maks dö Ho- yen ve işleri sürüncemede bırakan Pra 
henlohe'un nezdinde geçirdikten sonra hükUmetine bağlıdır. Bundan maada Çe 
Henlayn'in Aş'daki umumi karargahına koslovak arazisi dahilinde Südet Alman 
~~· Karargah, Bavyera hududuna larma muhtariyet verilmesi noktasında 
uç kilometre mesafededir. Henlayn ~le hiçbir fedakarlık kabul edilmemektedir. 
Gvatkin arasındaki görüşme bir buçuk Almanya tarafından meselenin hallin 
s~at devam etmiştir. Saat 13.30 da Gvat- doğru bir te~ adım atılmamış olduğu b 
kin, Prag'a. h~eket . etmiştir. Mülaket suretle anlaşılmış olmaktadır. 
hakkında hıçbır teblığ neşredilmemiştir. • Lo drad 
Fakat Gvatkin'e Henlayn tarafından Lord Lond . 4 (A An ) _ a L d H lif 1:-
R · • Hitl · . 1 v ra . . or a ar.ı:ı 
ansı.mene erın vermış o dugu ceva- Prag ve B ı· d ı h b ı 

b 
. . . er ın en ge en son a er er 

ın venlıniş olması muhtemeldir. tedkik etm k - Lo d d e uzere n raya av et et" 
Pragda mis tir. 

Prag, 4 (A.A.) - Hafta tatilini Prag ~ Südet Alman1an ne di ı ? 

b 
k M .. K , yor ar. 

aşpes oposu onsenyor aspar ın nez- Prag 4 (A.A.) _ Südet meb'usla ,. 
dinde geçirmiş olan Lord Ransimen gece rından Frank, bu sabah Ac:ı'd H ı . 
Pr • d" .. d h 1 B G kin" . ,. a en avn ag a onmuş ve er a . vat ı ıle Gvatkin arasında yapılmı ı · ·· _ 
k b 1 t 

· tir ş o an go 
a u e mış . rüşmelerde hazır bulunuyordu. 
Aş'.dan avdet e~ş olan bu zat ile Lord B. Henlayn, öğleden sonra hasad 

Ransıı:nen .. v.~ mesaı arkadaşı arasında u- şenliğinde hazır bulunmuştur. Bu nü
zun bır goruşme yapılmıştır. mayiş esnasında kazanın Südet Reisi 

B. Gvatkin, B. Henlayn ile yapmış ol- Nolner, şöyle demiştir: 
duğu görüşmelerin netayici hakkında i- Südet Almanlar meselesi ancak Hen 
zahat vermiştir. layn tarafından Karlsbad'da ileri sü .. 

Bitlerin nutku bekleniyor rülmüş olan. ve sekiz kalemden ibaret 
Berlin, 4 (A.A.) - Berhtesgaden mü - bulunan metalibatın kabulü esasına is 

Iakatı geçen hafta Çekoslovak meselesi tinad edilmek suretile halledilebile 
etrafındaki havanın gerginliğini biraz i- cektir. 
zale etmekle beraber meselenin mevzuun- Nürnberg kongresinde Çekoslovak 
da hiçbir değişiklik husule getirmemiş- mümessilleri 
tir. Mesele, Nürnberg kongresinin ari- Prag 4 (A.A.} - Başvekalet müşaviri 
lesinde mayıs ayındaki vahametini mu- Schmo .~anz ile hariciye müsteşarı Slom AJ.. 

haf ed
. man hukfunetinln daveti üzerine mensup 

aza etmekt ır. oldukları vek:.'etl i te . .. ... er msu etmek uzere 
Siyı:ı.si Berlin mahfellerinde Nürn - Nürnberg kongresine iştirak edeceklerdir. 

berg'de Hitlerin pek mühim beyanatta Fransız gazetelerinin 1nütalea1an 
bulunmasına intizar edilmektedir. Bu be- Parls 4 (A.A.) - Bu sabah çıkan bütün 
yanatında Üçüncü Reich şefinin alenen Parls gazeteleri Çekoslovak davasına kat .., 
cebhe alacağı muhakkak addedilmekte- lyetle müzaherete devam etmektedirler. 
dir. Epoque gazetesinde Domadien şöyle ya .. 

zıyor: 

Berhtesgaden mülakatı ile İngilterenin o:Beynelmllel vaziyette gerginliğin bir de-o 
Çekoslovak hükfuneti nezdinde yeniden receye kadar zan olması şüphesiz demokra .. 
uzlaştırıcı gayretlerde bulunacağına dair silerin cuyanma.sından> ve hayır demek za .. 
Londra'dan verilen haberler Berlin'd manının geldiğini anlamış olmalarından ne .. 

. . . . . e ri gelmektedir.» 
bıraz memnunıyet tevlıd etmış ısc de bu Ordre şöyle yazıyor: 
hal· Berlin zimamdarlarının tarzı hareke- cHitler harbe girişmek cinnetinde bulu -
tinde hiçbir değişiklik husule getirmemış- nacak olursa, tarihin şimdiye kadar kaydet.
tir. Bunlar her şeyin Almanyanın hüsnü roediği bir mağlubiyete duçar olacaktır. Bun 
niyetine bağlı oldug-una dair Fransada v dan blz:lm kadar_ o da emindir ve bunun için 

İn . . e dir k1 hileye mınacaat ediyor ve emellne 
gilterede ızhar olunan kanaati tenkid sulh yolile varmak istiyor.» 

Atatürkün Hatay reisine telgrafları 
num. Durakladı, dayanamadı: miş olduğu balodan dönüşte, bu hemen dakilerden birine: 

- Hem canı.mı sıkan bazı şeyler de okunmıyacak kadar bozuk yazılı kağı- - Kim bu kadın? diye sordu. (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) rlye Cunıhurlyetı ar~mda samimi dostl t 
var. . . .. .. dı, Mari evinde buldu. Göz gezdirir gez- e Bu kıymetli diyarın en yüK.sek makam mün~ebetıer!nin tesıs· ve idames1ııl kalb:n 
İmparator, bır an ~arı~ının yuzune clirmez de ateşe fırlattı. Napolyon, ne Polonyanın meşhur değil, fakat dört ve vazifesini ihraz ve der'uhde etmiş ol- arzu ettiğimi arzetmekle bahtiyarım. 

baktı ve omuzlarını sılktı. çeşid bir kadına hitab ettiğini sanıyor- beş asırlık b' 1 t lik b ı manızdan dolayı sizi tebrik ederken in- H tBu hgayeyt temın yolunda Ekselansınızın 
Ga et soğuk sakin bir sesle: ? ır asa e e ma u unan, . . a ay akkında. iyi kom.şu! k bisl · Y ' . du acaba. yalnız son senelerde paraca sıkıntıya kişafını daıma alaka ve muhabbetle takib hayırhahane m·· h u ermden ve 
- Sınat etmemeli. Mahzun alınama- Yatağına girdi ama, uyuyamadı. O uğramış Laczinska ailesindendi. edeceğim Hatay'daki faaliyetinizde mu- yuruıacağun ü~ee~=: ~~te~id bu -

lı. Sı:ı~amkalı. Ba:tb:l sıkıiıyo~- dakikada, «Korsikadan> nefret ediyor- (Arkası var) vaffakiyetinizi temenni eyler ve Hatayın ri!e~ refahı hususundaki s:~~r~e:e:u: 
yum. Bır ere va 1 u marn sı - du. Halbuki onu gözünde ne kadar hay- ··-••m•:-·· .. ·······~·······00 ............. . uo ......... yeni idare altında pek çok saadet ve re- nılenmin kabulünü rica ederim. 

ya. ranlıkla büyütmüş, adeta eşsiz bir kah- Lıg şamp·ıyonasına fahlar görmesini yürekten temenni ede-
Kadın cevab vermedi. Arkasından raman mertebesine 9Jkıarmış, geçişini rim. 

tehl~e~i bir c~vab. ?aşg?stermeden ne şöyle bir görebilmek için ta nerelere hazırlık maçları K. ATATÜRK 
oorabılır, ne dıyebılır ki? kadar koşmuş ve o payitahta girerken Antakya 2 - Anadolu ajansının hususi 

~~~~~--~~~ 

Bir Suriyeli dün Mısır 
krahna suikasd yapll Napolyon, kısaca bir karar fırlatır müdhiş bir soğuğa rağmen göğsü bağn İstanbul lig maçlarının yakınlaşması do- muhabiri bildiriyor: 

gı.b. lb il b Ik da · kl layı.sile dün Galatasaray ve Güneş takım - Hatay devlet reisliğine iDtihabı münase-
ı: açık bir e ise e a on n çıçe er ları arasında Taksim stadında hazırlık ek _ betile B. Tayfur Sökmen, Atatürlt'e, Fransa, (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

- Neş'eli ol Jozefin. Bana kendini au:nıstı! . zerslzleri yapılmıştır. Suriye ve Lübnan Reislcumburlarma aşağı- ğu mükafatını vermiş olduğu SportinJı' 
beğendirmek .. istersen yüzün gü.~II}eli. H;tta 0 da gözlerini kendisine kal - Gaıatasaray:3 _ Taksim Yeniyıldız: 0 dakl telgrafları göndermiştir: Klüp'ün yüzme havuzunu terketmekte 
Hele sakın aglamıya kalkı~ma. Gozyaşı dırmış, gülümsemiş ve kürklü bonesini Galatasaray rüzg~ altında oynamasına Ekselans Kemal Atatürk ı v ' 

sana hiç yaraşmıyor ... de.dı ve mektub- c.ıkararak, balkondan sarkan genç ka- rağmen hasını kalesini sıklştırma~a başladı. Türkiye Cu.mhqriyeti Başkanı .o dugu sırada kendisine bir el ateş edil~ · 
d 

On d miştir. Kral, sagv ve salimdir. Kral, bu'"yu··ui 
cusuna dönerek, seslen ı: . v. • dını uzun uzun selfunlaınıştı. uncu akikada birinci golii yaptı. Gala - Ankara a.1 

_ Mare, geç kaldık. Kayb_et~ıgı~ız 0 dakikada Mari .sevincinden bayıl- tasarayın bir hücumunda da Bülend 1k1nci Hatay Millet Meclisi tarafından bugün bir soğukkanlılık göstermek suretile . :ı-
k 1 

H d d 
1 

gol~ attı. Hatay reisURfne seçlldlğimt ve bu vazifeyi raya avdet etmiştir. 
vaktin acısını çı arma 1· a! ı gı .. e un. mak derecesine gelmişti. !kinci devrede Galatasaray oyuna tama- itaya b~adığımı yüksek huzurunuza arzey- . 

Kont dö Segür, Madam do Remuzoya Halbuki şimdi, işte şu bir kaç satırla, men hak1m olamamış Taksim takımı on beş lemekle şereflenlrim. Bu suıkasd hakkında alınan yegane 
eğildi, kulağına: suratına tokat yemiş gibi irkiliyordu. dakika Galatasarayı tazyik etmiştir. Türklyenin Ulu Önderi tarafından gös - .malumat, hükümdarın güzergahında, Su-

- Yandı şu zavallı Mare! Gene sa- Kendi kendine bir daha onu görme- Oy~~~n sonlarına doğru Sabri Galatasa- terilen yüksek alft.ka ve yardun sayesinde .riyeli olduğu zannedilen bir şahsın bir .. 
babı edecekler ... diye fısıldadı. rneğe yemin etti. rayın uçuncü golünü yaptı. Oyun Galata - istiklaline kavuşmuş olan Hatayın Ulu Şet denbire krala karşı rbvolverini doğrult .. 

b
.. ..k k l" sarayın 3-0 galebeslle bitti. Atatürk'e ve Büyük Millet Mecllslne karşı muş old v d S .k di h"' 

Napolyon, asıl en uyu. aş. ı, P ~n- 1807 kanunusanisi idi. Prusya fela- Güneş: 3 - Anadoluhisar: o beslediği minnet ve şükran ve bağlılık his - ugu ur. w .as yap~~ şa 1 

!arına, yazılarına, devlet ışlenne don- k tlerinden sonra parçalanan esar t Dün Anadoluhlsar takımile kar§llaşan lerini bu vesile lle de arzetmekle ıon derece ya~~a bul~nan b~ adam, sılahm r .,_ 
menin verdiği zevkle dudaklarının a- n:.h:k(ıın olan. Lehistan, kuriancıs:: Güneş takımı ilk devrede blrl penaltıdan ol- bahtiyarım. daht ıstikametini tebdil etmeğe muvafı '~ 
rasından bir şarkı mırıldanarak salon- karşılamak, onu alkışlamak. için adeta ma~ üzere üç gol yaptl. Vazifemin l!ası sırasında yüksek alfıka ve olmuş ve silahtan çıkan mermi iki se:, _ 
lardan çıktı. bı'r tek ses bir tek can kesilıllış· tı· w lklnci devrede rüzgar altırula obnasma lrşadlarınızın esirgenmemesi dlleğ.ile candan ciyi bacaklarından yaralamıştır. (A.A ) 

On h ıandıgv 
1 

kafasının en ra- , · ragmen Hisar takımı güzel oynadı. bağlılığımı ve sonsuz saygılarımı sunanm. -----·:..__ ___ _ 
unv en oş ,.. w ' v • Napolyonun karşısına, herhalde hiç Ekselans Albert Lebrun F·ı· ı· d . 

hat ettigi yer; kagıdlar, yazılar yıgılı lŞ bir fatihe nasip olınıyan şekilde bir Trakya muhteliti Yunanistana ·ransa ReislcumhUl'Pu.ris ı ıs ın e vazıyet tekrar 
odaSJdır. . b rı eğik milyon kişilik alayla çıktılar. gidiyor Hatay meclisi tarafından Hatay reisliğine ka ı b • fh • ,. ' 

. Orad~ ellen arkas:ndba.' yukaşı :ya do- o da nice siyası düşüncelerle meşgul Trakya muhteliti İskeçe Ve Gümülci- intihab edildiğimden bu suretle bana tevdi n 1 ır. sa aya gırc J 
bır vazıyette bir aşagı ır lm v t f h d . . .. olunan salahiyetleri ele aldı~unı Ekselansı-

k 
.. .. 

1 
Ve o asına ragmen, e ra mı saran ava- 'ne e ıki maç yapmak uzere Yunanistana ı; (B~ ta.rafı l inci sayfada) iaşara ' dburmadan soyler, soy aler ... da da milyonca kalbin adeta dindar bir gidecektir. nıza arz ile şeref duyarım. 

masaları aşında da ya Menev ya 
1 

t•t . . . h. tın kt v Yukarıki hususu Ekselansınızın ıttılaına 
Mare uyuşan parm~klarla durup din- h~u e 1 :e1yışDü~ı ıs~e e en dogma . ~~nci maç ?n bir eyl1lld: İ~ke_çe ile, arzederken bütün gayret ve ltlnaları bana 

d b v ' k n bır tahassus e roya. ıkıncı maç on ıki eylfilde Gumulcıne ile verilen vazifenin ifasına hasreyliyeceğinıi te 
l~nme . enal, t u dçaglıyan gibi taşıp a a - Düşünülmeğe değer bir millet yapılacaktır. min eylemek ve ayni zamanda derin şükran-
dıktenın m a yazarlar... v b ı d d" !arımın ve Hatay milletini astı Fransız mil-

MİrnösyÖ tdoorun· Se~ar'ün hakkı var. do~: ~Ü ep;~ns Jozefin davetinde E G E Ti y A T R OS U ıetlne bağlıyan samımı dostluk hislerinin 
para sasındaki şamdanlar 

1 
dı Takdim d T k .. Nuri Genç ve erkada~an teminatını Ekselansınıza beyan etmek iste _ 

bu gece şafak sök·· ' Mariye rasta . e ı ır en, o - ~ rım. 

kişi ölmüş ve biri Hayfada bir Yalı li 
gümrük memuru olmak üzere iki kiş ' ·a 
ağır surette yaralanmıştır. Birçolc Ya t 

ıdi dükk8.nlarında yangın çıkarılmışt ·• 
Lide ile Hayfa arasında bir marşanc :?.l 

treni devrilr.ıiştir. 

gene duracaklar... unceye kadar nünde eğilen bu genç kadına bir şey Bu akşam Suriye ve Lübnan Cumhurreisliklerlne 
yanıp • .. 1 di ama, o heyecandan, bunu işi - Beylerbeyinde gönderilen telgrafların sureti: Dunya bisiklet şampiyonu 

soy edı' bile Napolyon da yürümüş f 1 O 1• .p> Hatay millet meclisi tarafından Hatay re-
- 2 - teme · 8rffia0 1 8 1 isl.iğlne bugün seçildiğimi ve bu yük.sek ıva- Amsterdam 4 CA.A.) - 35 profesyonel b! _ 

_ MARİ VALEVSKA _ bulundu.. ....;ll"'ı renklerine bürünerek ... Hazretleri zıteyi ifaya başlamış olduğumu Ekselansını- ~.lkletcının .tştiraklle 21o kilometrelik mt> '} 
cYalnız sizi görd~~ Y~lnız size hay- Lehlenn uv • ·ı"'hi k d za blld~;kl~ şerefleninz:ı. uzerinde yapılan dtlnya bisiklet şampiy~ 1 ı"' 

ran oldum; yalnız sızı istiyorum. Sabır- giyinmiş olan bu narın, ve ı a a ının Sabriye Tokses var gu•a avuşmuş o an Hatay ne su _ 1 .:.rnı Belçikalı Marseı Kint kazanmıştır. · • 



l:l Sayfa 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra ditlerl niçin 
temizlemek llzımdır ? 

ÇOnkü 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, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam diŞler umumi vü
cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa: (Rad
yolin) diş macunile fırçaJıyarak sıhhati• 
n1ıi garrulti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Su suretle mikroblıın imha ederek diş
lerinizi korumu olursunuz. 

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

dişlerinizi fırçalayınız 

14 Eyliil ÇARŞAMBA Günü Çıkıyor. 
1938 RESiMLi AFTA 

32 • 48 Sayfa içinde bilbaaa kadınlan alakadar edecek yazılan, 
en güzel hikaye ve romanlan ihtiva ettikten baıka. 

10 O lim ile 
Kendi Kendine Italyanca. 

derılerini vermiye başbyacaktır, bu dersler ayrı bir kitap 
ıekline aokulabilecek tarzda neıredilecektir. 

Bütün manasile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini 
güden 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasını 

Yalnız 5 ·KURUŞA satın alabileceksiniz. 

Şimdiden bagilerinize sipariş ediniz. 
• fazla tafailAtı f.ttanbul poıta kutusu 7 43 den meyiniz. 

iZMiR FUARINDA 
TAR i Ş STANDINI 

Muhakkak 

Ziyaret ediniz. 
E:n Nefis Üzüm Ve incirleri 

Ta.rişte Bulacaksınız 
Oznm Kurumu - · 1. lnclr ve Oznm r. S. Kooperatifleri BirliğL 

BASUR Memelerini 

PATI İLE TEDAVi EDiNiZ~ 

SON POSTA .,. . 
. O 

W{;l:<.TORLO.~lLAl-<kTT t;N. 
KO~UYACAk'.PAt:<ANDI ~ • 

J'awrn 
' 
• 

U[Q A11N 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L İ G I N E K A R Ş 1 

H M iN 
Tabletleri her, .cıanede arayınız. (Posta kutun 1255 Hormobin) 

İlan Tarifemiz 
Tek .ııQtun aantımı 

Birinci ıahile 400 lruraı 
/irinci .ahile 250 » 
Vpu.ca ıalıil• 200 ,, 
Dördüncü tahil• 100 » 
ı, ıahileln 60 » 
Son ıalail• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfıncb 
fazlaca mikdarda illtı yaptıracak. 
1ar ayrıca tenzilAth tarifemizden 
utifade edeceklerdir. Tanı, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmlştir. 

Son Posta'nın ticari ilA.nlarınA 
aid ifler için fU adreae mürac11İ 
edilmelidir: 

tılneılak KolleldU flrlleta 
~ Ban 

ADbra cadd..a 

- Son Posta MatbaaSI 
································ Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

S. Ragıp EMEÇ 
SABİPLEBt: A. Ekrem UŞAKLlOlL 

SOLUCAN dediğimiz barsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocukların barsaldanna yapışarak kanlannı emmek llll'8tlle 

büyüyen ve tıreyen muzur hayvanlardır. Bunlar 

llAZlllSIZLIİA, IWWSIZLliA wı lllr 9* 
BASTALIKLABA . 

ıebeb olurlar. Kann fişmelerf, burun ve makad 1tqınmalan, llbal, 
oburluk, salya akması, baş dOnmesi ve daha bir çok eayritabll bal-

ler görQnQr. Bunun ll!cı çocuklara verilmeli pek kolay olan 

ismet Santonin BiskOiti 
dir. Aile doktorunuza danışınız. Kutulann içinde ıureti istimali ya11bdır. 
Okuyunuz, her eczanede flab 20 kuruştur. Yalnız iSMET ismine DiKKAT. 

Hava \Seferleri 
Devlet hava yolları Umum Müdürlüğünden : 

Şimdiye kadar Cumartesi günlen Ankaradan İstanbula saat 16 da yapılmakta 
olan hava seferleri 3/9/938 cumartesi gününden itibaren saat 8,30 da yapalacaktır. 

Bu vaziyete göre pazardan maada her gün saat 8,30 da An'karadan ve lstan
huldan birer tayyare tahriki suretile Ankara - İstanbul arasındaki hava leferle-
rine devam edileceği ilin olunur. dO'llt 

E 1 R t ., S C ·~ R A 
EVVELCE ZKVTINYA~l I 

~I MOI PALMOLIV• · 
........... ,.... 
-...,. ... lufe ... 
111 tort•, hlı autl 
Nftl .......... 
ııaıacllı . 

Cll••• IOI• f'allNllft 
Ajlnıl•l 111r1 .. t 
tltltl •• t 

.. ···- .......... . ......... ........ _. .. . 
Hlf •lr wull •• h~at ..... ..,. . ..., .......... . HerfÜD binlerce ltadıDlv, leJÜDJa• 

tınıD cıld iiaerindeki faideli tMiriai 
medediyorlar. Beyuler, an de ooler 

r.bi, .. beb ve ek..- PALMOUVE'ia 
ula kabar111ıt köpifil ile JisiaüıO, 

boyauDuzu ve omualanDıll masaj edi· 
Diz. Bilibera evveli aıcalr we eoara de 
eotuk ıu ile yıkayıDıı. Terlublndeki 
ıeytioyatı .. yaiDde PALMOUVE me• 
umeleri temizler, betenıfi pmuptır 
H tatlılaıtınr ve bittabi tea parlayıp 

• i'etıçlefir. -
PALMOLIVl: o bdar aeadur ld 

ek.eri lı:edıDlarf ,t>•• Jill •e buy• . 
içi• de kullaaır at. .... 


