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Su hümi 
1! 

tekrar h 

rinde n SO ra Çek! er M~caristan~ d~ i~i 
şehır verıyorlar, ıptıdaı 

b hazirliklari bir anlaşmaya varıldı 
Macarlar ayr1ca 500 kilometre uzunluğunda bir 
arazi parçasi daha istediler, Yugoslav gazeteleri 

Macarlar aleyhinde neşriyat yap1yorlar 
Çek - Macar müzakerelerinin yapıldığı şehir üzerinde 
uçan esrarengiz bir tayyara Slovakyanın Macariatanla 

Hillerin nu tk u Londragı ge ise düşürdü, "Almanlarla Pr•g ıo ,~::~mesi lehinde beyannameler atb 

dostluğa hazırlanan Ingiliz ricali hayret içinde, deniyor ~~=ar:ı:!ac!~ 

Sa brük nutkunun 
Avrupadaki akisleri 

Fransız g zeteleri "Münih sulhünün ne biçim sulh 
olduğunu zaten biliyorduk, diyorlar 

. 
Taetil olunacabı bildirilen lngiliz kabine linin 4.ralan ı-on buhrcın tmuınd4 

.M'ünihe giden Çemberiayni tenıi cıUrlerketı 

Londra 10 - Hitlerin Sarbrük nutku- cSarbrük'de aöylenilınlJ olan nutuk, 
ııun Londrada yaptığı tesir buradaki büyük bir itimadla İngili.a • Alman m;ı
Fr nsız gazetecileri tarafından Pari ıa- kareneti için ha:nrhklar yapılmakt~ olan 
ıetclerine §U şekilde blldirilmi&tir: (Devamı 11 fncl ıcıyfad4) 

Başvekil şehrimizde 
Celal Bayar Haydarpaşadan doğruca Dolmabahçe 
'iarayına 2itti ve Atatürk tarafından kabul edildi 

····················:·-· .. ·······:·-······· .. ···········... Macar müzakerele -

Münlhte ISpanya rinin. iptida: bir an-
l!l§Il'UYil müncer ol • 

kralhg'"' 1n1n i h ya dutu bildirilmekte· 
dlr. 

edilmesi de karariaşmlŞ . Bu anlafiJla muci • 
bınce, cenub hudu • 

ı ı dundaki Satoraja ve 
spanyada bulunan talyan lpolisag 1ehirıeri Ma 

fırkaları bugün halyaya carista~a terkedil .. 

d .. k .. mektedır. 
onme uzere vapura Macar murabbas. 

bindiriliyorlar ları, ayrıca Slovak • 
yada, Karpatlaraltı 

Rusyasında Bratis • 
Java ile Sevlijus ara· 
sında 40 kilometre 

lspanı~a tcıhıına getıril.eceği söyLetıtn kral 
Alfonstt.1ı küçük o~l1L Juan 

CYULSI 3 üncü sayfada) .............................................................. 
Kundura fabrikatörU 

Bata Çek 
Reisicumhuru oluvo·r 

geni~lığinde ve tak • Leh m.otÖTlü ~ıtaatı Teşcne girPr lerke" 
riben 500 kilometre uzunluğundıt bir ara. Her iki delegasyon, bu ilk temasın iki 
zi parçasını da istemektedlrler. memleket efkarıumumiyt!al üzerinde sü-

Çekoslovak delegasyonu, bu talebi ted- kftn hisıl edecek bir tesiri olacalı O.mi • 
kik edebilmesi için yarın ö~leden sonraya dindedir. 
kndar mühlet talebinde bulunmuştur. (Devamı ll inci sayfad4) 

lngi1tere Filistine yeni 
kuvvetler gönderiyor 

Londra gazeteleri Ingilterenin FilisHnin taksiminden 
vazgeçtiğini, şiddetle harekete geçtiğini yazıyorlar 

Londra 1 O - MüstemlekAt nezare - lis'tindeki askeri kuvvetler, 1 7 piyade 
tinin hir teblikinde Malta ve Mısırdan taburile iki süvari alayına ve bir top
Filistine yeni takviye kıtaatı l(>nderil- çu ve mitralyöz bahıryasına baliğ ola
mesinin kararlaştıırılınış olduğu beyan caktır . 
edilmektedir. Bu takviye kıtaatı ile Fi· (Devamı 11 inci ıaı~Jtıdtı) 

Alman İktısad N azı rı 
bu akşam· gidiyor 

Doktor Funk dün Taksim ibidesine çelenk koydu. 
müzeleri ve camileri gezdikten sonra motörle Adalara 

kadar 2iderek bir deniz tenezzühü yapb 

Doktor Funk Taksim clbide.itı. çel enk koyduktan sonra poıis müfrezerini 
BCI§vekil HcıycUırpG§C ga nndcın fı~tıktan ıonra Bcıta fabrikalannııı 2000 am6~ıi ıun tefti§ ediyor 

B~v~kil Celal Bayar muhtelit ka- Haydarp~ada Riyaseticumhur umu - buhran crncsınd4 hava müdafaaıı için Türkiye cumhuriyet hükumetinin r~:s- Bayan Funk dün sabah beraberlerindnki 
t&ı-a ekle~ husuısi vagonqa dün sa - mf kAti!bı Hasan R~'. Seryaver Celal, Mkeri tatıblkcıt görmlve gıdff'Zorken m! davetliıl olarak memle1uttimize eelen ı zevatla birlikte ve hususi trcnlc Anka -
bah saat ı 0,35 de şehrimize gelmiş, (Devamı 1l ıncı ıayfada) (Tuuı ıı lııcl •7fa4a) Alman İktısad Nuın doktor i'unk ve (D vam.ı 11 inci :rııyfada) 
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------------------------------------------------------------r Resimli Makale ı =Insanın kıymetini anlatan ölçü .. = 
Herıün ' 

--···-
Almanya· ile yapılan 
Son kredi anlaşması 

' y ua.n: llaldttlzı Blrt'ea 
ILJ1 ükfunetimizle Almanya İktısad 
Illi Nazırı arasında yapılan bir pren

sip anlaşmasına göre Alman hükümeti 
tarafından Türkiye lehine 150 milyon 
marklık, yani takri)>en on iki milyon İn
giliz liralık bir mal kredisi açılması ta
karrür etti. Buna aid haberler iki gün -
denberi gazetelerde neşrediliyor. İki 
memleket arasında ötedenberi rnevcud o
lan dostluk münasebetlerinin hem bir 

mahsulü, hem de yeni bir yardımcısı olan 
bu kredi anlaşması, Türkiye ile Almanya
nın ticari münasebetlerinde birdenbire 
bir yükselme kaydedilmesine yarıyacak
tır. Doktor Funkun ifadesine göre, daha 
bu seneden Almanyanın Türkiyeden ala
cağı mahsulün para ile ifadesi çeyrek :pıil
yar markı, yani yüz yirmi beş milyon 
Türk lirasını geçecektir. Türkiyenin ha • 
rici ticaretine büyük bir inki§af verecek 
olan bu hadiseyi memnuniyetle kaydet • 

Yaşadığınız cemiyetin içinde i§gal etmekt~ oldu~unuz 
ınevldle ehe.:nmiyetini anlamak istiyorsanız gÖrdüğünüz 
İ§in bir başkası tarafından ayni şekilde yapılıp yapılrunı -
yacagına bakınız. 

İnsan kendi muhitinde daima bir eleman oımıya çalıpnalı, 
h~r zaman tebdili kabil bir vasıta haline düşmekten çekln • 
melidir. Hayatta mamul maddenin ehemmlyeti o maddeyi 
yapan maki.nE'nJn ehemıniyetinden her zaman içi!ı azdır. 

rnerniz tabüdir. 

* Bundan evvel İngilizlerle yaptı~ımız 
anlaşmanın esasları ne ise bu anlaşma -
nın esasinn da takriben ayni §eydir. Bu
nun için bu hususta fazla izahat verme~e 
lüzum görmüyoruz. Tatbikatta göze gö
rünen yegnne fark şudur: İngilterenin 
bizden alaca~ maddeler, nevi itibarile, 
Almanların alacaklanndan daha mah -
dud, Almanlarm alacaklan Ise bu bakım
dan daha geniştir. 

Bu vesile ile §UOU da kaydetmeliyiz: 
Vaktile İngiltere ile yaptığımız kredi 
anlaşması dünya matbuatında tefsir edil
diği sırada bunun siya.st bir kredi oldu
~u ve Almanya aleyhine bir fımil kuvve
tini haiz bulundu~ söylenilrnişti. Hal • 
buki Türkiye siyasetinin kimse aleyhine 
mütevecclh olmaksızın herkesle dostluk, 
sulh ve ticaret gayesi güttüğünü bildiği
miz içln bu sütunlarda bu nevi tefsirlere 
karşı vaziyet almış ve mesela ayni tarzda 
bir kredi anlaşmasını Almanya ile de ya
pabilece~imizi söylemiştik. Bu yeni an • 
laşma, bir taraftan bizim o zamanki lza
hırnızın, Türkiye bakımından ne kadar 
samiınt bir görü§ tarzı oldu~nu göster -
miş, di~er taraftan da Türkiye siyaseti • 
nin kimse aleyhine müteveccih olmadığı
na kat'l bir delil teşkil etmiş demektir. 
Temenni edelim ki, evvelki anlaşma da, 
yenisi de İngiltere gibi, Almanya 
gibi iki büyük iktısad manzurnesila 
Türkiye arasındaki alış veriş mUnasebet
lerini ve dostluğu bir kere daha kuvvet -
lendirsln. 

Bu vcsile ile Tüı:kiyenin iktısadi kal • 
kınma hareketi hakkında da bır kaç söz 
söylememiz lazımdır. 

Bu işe, Türkiye hükftrneti senelerden -
beri en büyük himmetini tahsis etmiş bu

Biiyük bir tren 
Kazasının önüne 
Gecen kadın 

lunuyor. CelAl Bayann İktısad Vekili ol- İngilterede Broksbornda, tren istasyo
duğ'u uzun müddet zarfında baıılanmış ve nu civarında oturan bir kadın, müdhiş 
kısmen tatbik edilmiş olan kalkınına bir gürültü duyunca dışanya fırlamış ve 
programını CelAl Bayarın riyaset etti~i büyük bir telgraf direlfnin raylar nze
bükllınet daha ciddi bir ihtimamla ve rine dUştU~ü g8rmü§tür. Vakit gecedir. 
dört elle birden tutarak ileri do~u gö • Nerede ise akşam postası buradan geçe-

1 r ................................................. ---., 

1 Hergün bir fıkra 
j Markiz dö Sevinye ile 
~ muharrir Menaj 
• Muharrir Menaj, Markiz dö Sevin-

yenin peresti§klirlarından biri idi. Bir 
gün Markizle kar~laş~ı zaman onun 
elini kı!a bir müddet elinde tuttuktan 
sonra bırakırken: 

- Markiz, demişti, benim elimden 
çıkan eserler bazan güzel olabilir, si
zin elinizden çıkan eserlerin hepsi ga
zeldir. Fakat şu anda benim elimden 
çıkan eser kadar güzel bir eser, hiçbir 
zaman sizin elinizden çıkmamı§tır. 

'-··················································-··.) 
Istifa P-den 
Çeh Cumhurreisi 
Ne yapryor? 
İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Laneyde köy mezarlığında, kısa boy. 

lu, yoriUJl yü7Jü, kır saçlı bir erkekle, 
siyahlar giymiş bir kadın, etrafı tahta 
bir parmaklıkla çevrilm~ basit bir me • 
zarın önünde e~ilrnişlerdir. Kadın me • 
zarın üstüne kırmızı güllerden bir bu • 
ket, kocası da sarı ve beyaz krlzantem • 
lerden yapılmış bir çelenk koymuşlardır. 
Karı koca, bir kaç dakika süren bir 

duadan sonra aya~a kalkmışlar ve me -
zarlıJın dışansında kendilerini bekliyen 
bir otomobile binrnişlerdir. Mezar bek -
ç1si de oapkası elinde onları selAmlamış
tır. 

Bu karı koca, eski Çekoslovakyı cum
hurreisi doktor Ben eş ile karısı idiler .. 
Ve şimdi tarihe karı§lil!§ olan eski Çe • 
koslovakyanın kurucusu Mazarikin me • 
zarına giderek aleilde bir vatandaş gibi 
son veda resmini yaprnışlardı. 

Bugünkil 
Kostümler/e 
Oynanan Hamlet 

lngilterede tiyatro mevsimi Şekspirin. 
piyeslerile bqlamıftır. Meşhur Hamieti 
sahneye koyan rejisörlerden biri. pi -
yeste akt6rlere yeni koJtümler eiYdlr • 
miştir. Bunların eberisi ünifornıadır. 

Kadın artistler, uzun tuvaletlerla g6rün
mektedirler. Resmimiz buıünkü Hamieti 
gösteriyor. 

Sözün Kısası 

.. Talu 

V edi iklim dört kö~eden istiskal 

gördükleri halde, akıllarını 

başlarına almamakta ısrar eden bir taıoın 
insanların, en son sığındı klan bu bizitn 
diyardan Filistine altın aşırdıklarını ga· 
zete havadisi olarak okudum. 

Maliyemizin almış olduğu sıkı tcdbir~ 
lerden dolayı altını para olarak aşıramı
yan bu açıkgözler, akıllan sıra buna da 
bir çare bulmuşlar, o kıymetli madenden 
minimini süs develeri yapıyor ve hediye-ı 
lik biblo diye çıkarıyorlarrnış. 
Parayı deve yapmakta fıtri ve irsi ma• 

haretleri müsellem bulunan bu ırk men· 
sublarının kaçakçılık yaparken bile nük· ' 
te gözetmeleri zekAlannın keskinli~ins 
belki de delildir. Ancak, türkçe kültür1e· 
rinin biraz daha artmasına ve genişleme
sine biraz da ben yardım etmiş olmak 
için, halkımız arasında ve deve mevzuu 
etrafında daha ne gibi sözler, darbıme• 
seller rnevcud olduğunu bu rnOnasebctl& 
burada zikretmek isterim: 

- Deve adını satar, eşek odunu! 
- Deve boynuz ararken kulaktan ol· 

m~. 

- Deveden büyük fil var. 
- Deve ile u~aşan, kapısını büyük 

açar. 
- Deve Kabeye gitmekle hacı olmaz. 

[Hele Filistine, hiç!] 
- Deve gibi bir doğru yeri yok. 
- Develer gelir Mardinden, bak neler 

çıkar ardından! 

- Deveye hendek atla!ılmaz. 
- Deveye sornıuşlar: cİniııi mi sever· 

sin, yokuşu mu?:.; c Sırtırnda yOk olduk• 
tan sonra ikisinin de Allah belAsını ver .. , 
iln!:. demiş. 

- Bir tutarn ot deveyi yardan uçurur~ 
- Deve gitti .. yularını arar. 
Ve, en nihayet, oturduğu yerde tek 

durmıyan, l5rf ve 8detlere uymıyan, milJi 

1 
duygulara, mahaııt kanunlara, • müker· 

1 rer ilitariara ra~en - saygı gösterme· 
mekte ısrar edenler için söylenmiş meş• 
hur atalar sözü: 

eYa bu deveyi gütmeli, ya bu diyar· 
d'an gitıneli!:t 

E. Ta/u 
-··························································· 
Yedi ayhk. id hal At. ve ihracat 

yakOnu tesbit edildi 
938 yılının ilk yedi ayına aid idha 

lAt ve fhraca'tunız hakfkında lbir ista 
tistik hazırlanmıştır. 

Bu istatistiğe göre bu senenin ilk 
yedi ayında ihracat yekfuıu 60,130.000 
Tüıık lirası, idhalat yeklınu da 85, ll O. 
000 Türk lirasıdır. 

Geçen yılın yedi yaında ise ihraca~ 
tımız 59.880.000, idha1atımız da 58. 
5 77,000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu vaziyete göre bu yılın birinci ya· 
ruında idhalatımız ihracat'tan fazla .. 
dır. Memleketimizde büyük ihracatın 
temmuz ve ağtrstos aylarından sonra 
başlamakta dlduğuna göre, ylll sonun • türdü. Celal Bayar programının tatbika- cektir. Vaziyeti lAyıkile kavrıyarnıyacak Ç k 1 J b· ~ • 

tını deruhde eden yeni İktısad Vekili Şa- olan makinistin ufad: bir gafleti bütün oc u ıar arasın aa ır J acıa 
kir Kesebir, bu tatbikata aid şeyleri bu- yolcuları ölüme sevkedebiHr. Bunu anide Jahannesburgda, dört yaşında bir er-

~ h .. da elde edilecek ihracat rakamlarınırı 
ayyare ucumu manevra- çok daha kabarı:k olacağı muhakkak 

susi bir liyakatle sıraya koydu, tanzim v düşünen kadın, yafmura, fırtınaya ehem- kek çocu~u ile üç buçuk yaşındaki kız 
tertib altına aldı ve birer birer tahakkuk miyet vermeksizin d~ kalka, ayağına kardeşi, gene 3 yaşlarında bir zenci arka-

larının kurdukları yuva görülmektedir. 

ettirrneğe başladı. burka burka, istasyon memuruna gitmiş, daşlarile oynarlarken, zenci çocuk kaza Sutarnptonda bir eece, tayyare hücum-
Türkiye iktısadiyat sisteminin kutub meseleyi anlatmış, bu suretle büyük bir ile 4 yaşındaki erkek çocu~n gömleAini larına karşı korunma manevrası yapıl -

noktasını teşkil eden, pratik ve tecrübe- kazanın önüne geçmiştir. yırtrnış, buna kızan çocuk, yerden bir taş dı~ı sıralarda delikanlının biri, birisine 
lerile Türkiyenin iktısadt nabzını mu • kaparak, Arabın alnına indirrniş. Sonra, çarpmış, özür dilemek üzere başını kal-
vaflakiyetle elinde tutan Celftl Bayar bir Bernar Shov'un yeni piyesi baygın bir halde yere serilen zavallıyı dırrnış, bunun bir genç kız old~unu ~tör-
taraftan c~ hacmini arttırmak:. ·diye bir İngiliz edibl ve hfcfvclsı Bernar Shov, karde§ile birlikte sflrüyerek nehre at- müş, ve hemen dönerek: 
prensip koydu. Ve di~er taraftan da i§ yeni bir piyes yazm.ıştır. Vak'a eski de- mıştır. -Madem ki bu §ekilde tanıştık, o hal
hacmini mütemadiyen arttıracak şeyler virlerde geçmekle beraber, piyesin en Akşam, Arabın gelrnedjğini gören an- de rnanevrayı birlikte seyredelim demiş, 
yaptı. Kısa bir zaman zarfmda Türki - mühim şahısları Mussolini, Hitler ve nesi, oğlunu sorunca 4 yaşındaki çocuk genç kız da kabul etmiş. 
yeye barieden iki yüz milyona yakın bir Frankodur. ayağa kalkmış, şunları söylemiştir: Bu hadise, sık aık buluşrnalarına vesile 
kredi temin eden CelAl Bayar, bu para ile =============== - Onu öldürdün. Zira babamız, bütün olmuş .. gene bir gece, 'kol kola gezerler
programının tatbikatını çok sür'atle ileri kil şimdiden, bir sene içinde, memleketc zencileri öldürmeli, zira koyunlan çalı- ken birdenbire ışıklar sönmüş, delikanlı 
götürchilrnek fizere kendisine geniş im • çok §CY verdi. yorlar .. demişti. Ben de onu öldürdürn.. da fırsat bu fırsat diyerelt genç kıza ev-
kanlar temin etmiş bulunuyor. Onun bu Demek talih Türkiyeyi taktbde devam amma, gene bu işi yapmazdım. Başına lenrnc teklifinde bulunmuş. 
rnuvaffakiyctlerini çok yürekten gelen ediyor. Türkiye yürüyor, ilerliyor ve da- t~ vurunca yere düştü. Uyudu. Ben de Şimdi iki sevgili, dü~ün hazırlıkları -

bir takdirkarlık duygusile karşılamak ta =h;;;a;da;;;;;;~ç;;ok;i:;ler;;;;;;li~yec;;;;;;e;;k;;.-;;M;;;;;;uh;;;;;;it;;ti;;n;;;;;;B;;ir~g;;e;;n;;;;;;s;;u~y;;a;;a;;t;;tı;;rn;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;n;;a;;b;;aş.~la;m;ı~şl:;;ar;;d;;ır;;;;;;. ;;;;:;;;;;::;;;;;;;:;;;;;;;;:;;:~ 
bu memleket için artlk farzolrnu§tur. ~ 

Yakın zamanda Türkiyenin her tarafın
da işler yeniden artını§ olacakbr. 
Vatandaşlar her taraita bol iş bul.-
bileceklerdir. Artan bir takım işler de di
ğer bir takım işlerin artmasını Jntaç ede
c$ ve bu suretle Türkiyede inkişaf gün
den güne tırtan bir sür'at kesbedcbile -
cektir. Bilhassa Alınan anlaşmasından 
sonra köy sahasında da iş çok artabilecek
tir. Celiıl Bayar az söz Yerdi az vadetti 

' 1 

fakat tevazula konuşmasmı bilen Başve-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Eir gazeteee ~ satırlan okuduk 
~- Pazarlığın kclknıasından ben bir fayd::ı daha görü -

yorum. Ş rndiyc kadar yüksek mağazalana vitrinierinde 
göze çarpan E:~yalordan bir kısmı fcvkalade pahalı şeyler 
sanılırdı. Üzerlerinde fiat olmadığı için kaça satıldıklarını 
asla bilemez "e bu yüzden bir çok vchiınlere kapılarak 

lS TER j NAN, 

o rna~azalara girernezdik. 
Halbuki bugün, her malın flati üzerinde yaııHı.ğı Için, 

vaktile pahalı olmalarına ihtimal vereı;-ek yanl:ırın..ı yaklaş
maktan korktuğumuz eşyadan bazılannın büdcernize elve
rişlı şeyler olduğunu görüyoruz. O e~yayı almak için içi -
rni;ı;de temayilller kuvvetleniyor.:. .. 

ISTER INANMAl 

--------
6 bisikletcimiz Trakyay, 

dolaş1yor 
Tekirda~ 10 (A.A.) - Trakyayı dola • 

şan Çanakkale bisikletçilecinden dört 
genç, '11ekirda~ına gelmişlerdir. Bisiklet .. 
çiler altı günde 600 kilometre yapmışlar~ 
dır. Gelibolu yolu ile Çanakkaleye dön • 
mü~lerdir. ............................................................ -
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1 1 Birineiteşrlb 

Çinliler iki Japon 
ftrkastnı 

imha etmişler 

Sayfa 3 

E 
Münihte ispanya kralliğinin ihya 

edilmesi de karariaşmiş 
1 d bulunan İtalyan fırkaları bugün ltalyaya spanya a b. d. .1. 1 dönmek üzere vapura ın ırı ıyor ar 

Kahirede 
kanştkllklar 

Na has paşa ve polis müdürü 
de dahil olmak üzere 100 

kişi yaralandı 

Londra 10 (AA) - Bir Japon askeri 
membaından alınan bir telgraf:ı göre, 
mevcudu 20 bin kişiye baliğ olan iki Ja
pon fırkası Yangçe'nin cenub cebhesinde 
Tehan'ın garbinde Çinliler tarafından im
ha edilmiştir. 

Bag Hillerin son nutku 
bir aksülamelin 
ifadesidir 

Yazan: SeUm Ra('lıt Erne~ 

M ünih konferansını müteakib bu 

konferansın netice:!eıi hakkında 

İngiltere ve Fransada ilerı sürt.len itiraz 
ve şiktlyetlerin karşı tarafta bır aksüla-

• (H .) tyı· haber alan 1 rin hallini kolaylaştıracak mahiyette de-
Parıs 10 ususı - _ ı . . 

mahf lı d .. lendi~ine göre Munilıte öildır.• 
e er e soy .. - İ 1 f kalan b gün 

d- t b k'l arasında yapılan goruş - ta yan ır u vapura 
or aşve ı d i b" d' ·ı ki meler esnasında, İspany.ı hakkın a yen ın ın ~e er. 

b' 1 maya vanlmışttr. Bayan 10 (A.A.) - Frankist İspanya • 
·~::::aşma mucibince, her iki tarafta- dan alınan haberlere göre c23 marb ve 

k . .. .. 11~ıer tamamen iekildlkten sonra, cLittoriot isimlerini ta~ıyan iki İtalyan 

Kahire 10 (A.A.) - Vefd partisinin }i
derleri Nahas Paşa ile Makvam Bey öğ-

leden sonra İskenderiyeden avdet ettik -
leri sırnda vuku bulan bir arbede csna • 
sında yaralanmışlardır. Polis müdürü 

Tokyo tO (A.A.) - Domei ajansı, 
Japon kıtaatının bu sabah Pekin - Han 
keu demiryolu üzerinpe Hankeu'nun 
ı60 kilon.etre şimalinde kain Sin -
yang'ı zaptet..mi.§ olduklarını haber 
vennektedir. 

mel do~urması muhtemel olöu6'Una bir 
kaç gün evvel bu sütunint'da işaret et -

miştim. Yanılmamışım. Aradan fazla bir 
zaman geçmeden Alman devlet reisi ta· 
rafından Sarbrük'de irad edilen nutuk, 
bu kabil şikayetlerin uyandırdı~ infisli 
ifade etmiş oldu. Bay Hitlerın nutkunda 

ı gonu u . • - - ~ t 
muhariblcri barıştırmak ıçın muşterek fırkası salı ve çarşamba gunu talya.ya 
bir teıtebbüs yapılacak ve. eski kral Al - avdet etmek üzere Sevil'den vapura bın~ 
fons'un küçük o~lu Juan Ispanya tahtına dirileccklerdir. Bu fırkaların mevcudu 
getirilecektir. 17 bin ile 18 bin arasında<iır. 

halyan giiniillülerl çekilimen fspanyada çarpışan İngilizler 
Roma 10 (Hususl) - Yan resmi cEn - Londra 10 (A.A.) - Taymis gazetesin-

Russel Paşa da dahil olmak üzere takri -
ben 100 ki~i daha yaralanmışlardır. Ar· Bir Belçika yolcu 

tayyaresi düştü, 2 O 
ölü var 

formazıone Diplomatika, gazetesi, İtalyan de okunmuştur: 
gönülli.ılerinin İspanyadan geri alınması cİspanya bükOmetinin emrindeki bey
meselesini mevzuubahs ederek, bu anlaş- n_elmilelliva geçen hafta resmen ilga e • 
manın doğrudan do~ya İtalya ile Fran- cUlmiştir. İngiliz müfrezesinin bir k:lÇ 
ko hukCımeti arasında bir m:iddettenberi güne kadar İhgiltereye döneceği tahmin 
yapılmakta olan müzakerelerin neticesi edilmektedir. 

bede istasyonda eski başvekili alkı~lama
ğa gelen 5000 Vafdist bir alay teşkil ede

rek mumaileyhi şehrin sokaklarında ta • 
kib etme~e teşebbüs ettiklerı esnada po
lisin mürnananti üzerine çıkmıştır. 

Solyada suikasd 
Berlin ı O (Hususi) - Bir Belçika 

garb tayyaresi bugün Duseldorf şehri 
üzerirn:le uçarken benzin deposu iştial 
etmiş ve tayyare parçalanarak yere 
düşmüştür. 

Dördü tayyarenin mürettebatı ol -
mak üzere, yirmi ölü vardır. 

tehdid sayılabilecek sarib bir cümle 
veya kapalı bir ima ve telmih yoktur. 
Fakat bugün Münih anlaşmasile kurtarıl· 
mış olan sulhün, yarın bugünkü anlaş · 
madan memnun görünmiyen kir.ıselerin 

iş başına gelmelerilc tekrar bozolmak is
tidadını göstermesi çok muhtemeldir ki 
Hitler de buna işaret etmiştir. Bu işareti 
yaparken de bundan dolayı yarın için 
hazır bulunmak lazım geldi~ini, tesliha· 
tın terkedilmemesi icab etti~ini, garba 
müteveccih müı:tahkcm hatların turnam -

olduğunu ve hiç bir harici tesir altında İspanyaya giden İngiliz müfrezesini 
yapılmadığını tasrih eylemektcdir. teşkil eden 2000 kişiden 402 si ölmüş, bir 
Aynı gazete, mütalealanna devamla di- çoğu kaybolmuş ve 1203 ü yaralanmı~tır. 

Mahkum bir zabit erkanı 
harbiye reisini öldürdü 

yar ki: Yaralılardan büyük bir lcısmı tedavi edi-
c- Ancnk bu tedbir, İngiliz - İtalyan lerek cebheye dönmüş ise de bunlardan 

münasebetlerinin inkişafilc aliikadar ol- 494 dü sakat kalmıştır. Hususi bir koroi
mamakla beraber, müh;m bir mikdar te yarahiara ve İspanyada çarpışan gö • 
mevzuubahstır ve Roma mnhfelleri bu nüllülerin ailelerine verilmek üzere 
tedbirin İngiltereye, aylardanben hari • 45,574 lira toplamıştır. Komite geçende 
ciye nezareti dosyalannda yntmakta o - ynrnlıların memlekete nvdct işini üzeri
lan 16 nisan anlaşmasını tatbik mevkii- ne almıştı., 
ne koymak fırsatını vereceği mütaleasın- Barselonu bambardunruı 
dadırlar. Bu düşünce tahakkuk ederse ne Salamanka 10 - Tarragone, Valansi-
aliı. Aksi takdirde, mezkilr mahfellerin ya ve Barselon limanları cumartesi gü -
kanaatine göre, İtalya, sembolik olmak- nü milliyetperver tayyareciler tarafın • 
tan ileri olan bu mikdar askerin geri a • dan muvaffakiyeıle bombardıman edil -
lınmasından sonra bir taraflı olarak baş- miştir. Uç İngiliz gemisi hasara u~ra -
ka hiç bir icrantta bulwunıyacaktır. Ak- mıştır. Bu tayyareler, Berselona gelmek
denizde yeni anlaşmalar hakkında neşre- tc olan bir yolcu trenini de bombardı -
dilen haberler tahrikfımız ve mevsim • man etmiş ve 60 kişinin ölümüne sebeb 
sizdir ve mevcud ve ınuayyen meselele - olmuşlardır. 

us 
bir 

a Etyemezde feci 
m vay kaza ı oldu 

14 yaşında bir çocuk tekerlekler arasında 30 metre 
sürükleornek suretile parçalanarak öldü 

Bu sabah saat 6,30 pa Eityemezde feci 
t>ir tramvay kazası olm~, 14 yaşında 
bir çocuk parçalanarak ölmüştür. 
Vatınan Yaşarın idaresindeki 50 nu

maralı araba, arkasında 584 numaralı 
romork olduğu halde Yedikuleden Sir
!kcc'iye gelirken Etyemez durak yerin
den biraz aynidıktan sonra caddeden 
geçen yolcular bu tramvay arnbasının 
tek rlekleri arasından parça parça ol
muş bir cesedin çıktığını ve kaldırımlar 
üzerine kanlar döküldüğü ve et parça
larının düştüğünü görmüşler ve hay
kırmağa 'başlamışlardır. 
Halkın bu feryadı üzerine tramvay 

arn'bası durmuş ve yetişen zabıta me· 
muı·ları derhal ~hkikata başlamışlar
dır. 

Bu tahkikat n~t'cesinde Samatyada 
Kader sokağında 4 nurnarada oturan 
yazmacı Mişonun oğlu 14 yaşında ka
rabetin, tramvay Etyemez durağından 
harl"ketinden birnz sonra motristen ro
monka geçmek i~~en ik:i ara'banın al-

Viyanada neler 
oluyor? 

Berlin 10 (A.A.) - Malumatıanna mü

racaat edilen resmi makamlar, kardınal 
İnnitzer'in Viyanadaki s:ırnyının önüne 
bir ınuhnfız kıt'ası ikame edildi~ini fti _ 

raf etmekte, fakat bu tedbirin kardinale 

dü§man olan elemanlann, Sentetyen kili

sesinin önünde katoliklerin hücum gibi, 

yeni bir nümayişe maru olmak maksadile 

alındığını beyan etmektedirler. 

tma daştüğü anlaşıhnı§tır. 
Çocuğun düşmesi hiç kimse tarafın

dan görülm~ ve araba sür'utle yolu
na devam etmiştir. 

.Arabanın altında kalan çocuk bu feci 
vaziyette 30 metre kadar sürüklenmiş 
ve bu sırada vücurlü parçalanarak kan· 
lar ve vücudün bazı parçalan kaldt.rım· 
lar üzerine kanlı izler bırakmış'tır. 

Nihayet parçalanan cesed de teker· 
Jelder arasından kurtullnuş ve facia 
ancak bu suretle anlaşılmıŞtır. 

Had se arabadaki yolcular arasında 
şayi olunca ayni arabada bulunan ço
cuğun babası Mişon ölenin kendi çocu
ğu olduğunu anlamış ve feryada ba~la
mıştır.Gelen imdadı sıhhi otomobili 
çocuğun çdktan ter:ki hayat .. ettiğini 
görerek avdet etmiş ve cesed muhafaza 
alt1na alınarak taıtkikata başlanmıştır. 

Bu kanlı hadise sebebile bu hat üze
rinde bir müddet tramvay seferleri 
durmuştur. Ta'hkikata müddeiumumi
lfk vazıyed e'trniŞ'tir. 

FranSIZ hava nazirinin 
bir nutku 

Paris 10 (A.A.) - Hava nazırı 
Gilaşambr, hava mareşali Sir Siı·il Ne • 
valin riynsetindeki İngiEz hava heyeti -
nin şerefine bir ö~le yeme~i vermiştir. 
Nazır İngilizce bir nutuk söyliyerc!~ 
Fransadn bir hafta kalaesk olan misafir
lerine choş geldiniz. dedikten sonra son 
hadiselerin Fransa ile İngilterenin mos
lihane tesviye suretierine ne kadar bağlı 
olduklannı gösterdiğini kaydetm lŞ ve d~ 
miştir ki: 

cEndişe anı geçtikten sonra ynkın ıs -
tikbaldeki meseleleri so~kkanlıhkla der
piş etmekliğimiz lazım geliyor., 
Nazır bilhassa şöyle demiştir: 

Sofya 10 - Bulgar ordusu erkanıhar -
biye reisi general Peeff, harbiye nezarc
tinc giderken bir sivil tarafından rövel -
ver kur§unile öldürülmiıştür. Generalc 

rcfakat etmekte olan yaveri binbaşı Sta
yanof yaralanmıştır. Katil, cinayeti mü • 
teakib kendisini öldürmüştür. Cınayetin 
esbabı henüz malum de~ildir. 

* Katilin, evvelce mahkUm olup henüz 
affedilcn, eski bir sübay olduğu ve sui -
kast esnasında iki rövelver kullandığı, 

bilahare yapılan tahkikat neticesinde an
lnşılmı§tır. 

Yunan Krahna 
merasimle Mareşalhk 

asas1 verildi 
Atinada Kral Kostanlin 
namına dikilen heykel 

merasimle açıldı 

Atina ı O (AA) -Atina ajansı bil
diriryor: 

Başvekil Metaksas, harbiye, bahri
ye ve hava bakanı sıfatile, Krala mem
leketin bütün kuvvetleri adına ve har
biye, bahriye ve hava müsteşarıarı He 

kıtaat hazır olduğu halde mareşaUık 
asasını takdim etmiştir. 

Merasimden sonra Kral Meçhul as
kerin mezarına bir çelenk koymuştur. 

Atina ı O (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Kral Kastantinin heykeli dün hü -
kurnet azası, kordi~omatik ve bütün 
teşkilat1ann mümessilleri hazır oldu
ğu halde Kral tarafından açılmıştır. 

Meydanda ve civar sokak1arda topla
nan büyük bir kalabalık Kralı ve Me
taksası harare'tle alkışlamıştır. 

Yapılan dini merasimden sonra 
Kra1 heykeli örten bay.rağı çekmek su
retile küşadı yapmıştır. 

Bunu müteakib Başvekil Metaksas 
bir nutuk söyliyerek hayatını milleti
ne vakfetmiş olan Kral Kostantinin e
serini izah etmiştir. 

Nutuktan sonra kıtaat, harb malUl
leri, eski muharfuler, ihtiyat 1.abitleri 
ve diğer teşekküller Kralın önünC!.e:n 
geçmişlerdir. 

Halk, avdetlerirn:le de, Kral, ve ve· 
liabdi, başve'kili, ve kıtaatı uzun uzun 
alkışlamıştır. 

retlerim!zle ve her sahada yapacağımız 
fedakiırlıklarla ona layık olmağa çalış -
malıyız. Çünkü memleketlerimizin as • 
keri kuvvetinin sulhün en emin zamıni 
olaca~ından samimi surette eminim., Londra 10 (A.A.) - Viyanadan Röy • 

ter ajansına bildirildiğine göre kardinal 

İnnitzer, başpeskoposluk sarayında göz 

hapsine alınmıştır. cEter sulhü istiyorsak, devamlı gay -

Nazır sözlerini bitirdikten sonrc1 ka -
dehini kral ve kraliçenın sıhhatine ve 
İngiliz milletinin refahına knldıı-mıştır. 

Tayyare, bir Belçi~ hava nakliyat 
kumpanyası hesabına ıtalyada inşa e
dilmişti . -----------------

Çok çocuklu anneler 
için bir tamim 

Ankara 10 (Hususi) -Çok çocuklu ai· 
Jelerin mükerrer müracaatlann:ı meydan 
verilmemesi haklanda Slhhat Veknleti 
alakadarıara gönderdi~ bir tebli~de şöy
le demektedir: 

c- Çocuğu altı veya altıdan fazlaya 
çıkan annelere verilmekte olan para m:j. 
kafatı için müracaat eden annclerin \:ia • 
znn bu müracaatlarını tekrarladıklan gö
rülmektedir. Her ne kadar ikinci bir de
fa tediyat yapılmamak için vekaletçe sı
kı tedkikat yapılmakta ise de bu ~eşid 
müracaatlarda bazı nüfus müdür ve me-
murlarmın dilekçc sahibinin ismini her 
defasında birbirinden farklı olarak yaz
maları sebebile zühul imkanı vücude gel
mektedir. Mesela tedkik edilen evrak a
rasında bir defasında Zelih::ı. şeklinde bil
dirilen bir ismin diğer :lefasında Züleyha 
şeklinde ve bilhassa Ayşe diye yazılan bil' 
ismin C!.eğir defasında Aişe şeklinde ve 
Fatma diye bildirilen bir ismin diğer bir 
defasında Fatime şeklinde nüfus münür 
ve memurlarınca kayıd ve tasdik cdlldi
ği görülmektedir. Bunda:ı böyle bu gibi 
hallere kat'iyyen meydan verilmemesi 
lazımdır. 

Bundan başka ölen annenin bilcümle 
haklan mirasçılarına intikal edece~nden 

lanmasına devam olunaca~ını söylemiş

tir ki bugünkü şartlar içinde buııdnn da
ha tabii bir şey olamaz. 

İşin do~usu şudur ki, yapılan büyük 
fedakarlıklar neticesi Münıhte elde edi -
len anlaşma havasının devam edebilmesi 
için, bu havanın yarattımasını temin c -
den esaslara sadık kalınması muvaf1k o. 
lurdu. Madem ki sulhün idamesi pek bü
yük fedakarlıklara katlanılmasını icab 
ettirdi. Bir defa buna muvafık cevab ve
rildikten sonra artık üzerinde dorulma • 
malı, hasıl olan yumuşaklığı azami hnd • 
dine çıkaracak bir hattı hareket ihtiyar 
edilmeli idi. Yoksa Münih anlaşmasınır 
zaruret karşısında ve istenıniye i~tenmiye 
aktedildiğinin temcid pilavı gib. her gün 
tekrar edilmesi, nihayet karşı tarafın d~ 
sabrını tüketebilirdi. Bugün, ynvaş yavaş 
tebeddülüne şahid olunan hale~i nıhiyc, 
işte böyle tahammül giderİcı tazallümle
rin bir neticesidir. Bu muknbelc, yarır 

daha şiddetli bir aksülameli do~rursa 
buna hayret etmemelidir. Rüzgdr ekenir 
fırtına biçmesi kadar tabii bir şey yoktw 

Selim Ragıp Emeç 

Tekirdagda benz;n yükiU 
bir motör yan~• 

Tekirdağ 10 (A.A.) - Dün akpm, li
manımızda bulunan benzin yüklü bir mo
tör yanmıştır. Motörün söndürülmesine 
imkan bulunamamış, ynngın sekiz saat 
sürmüştür. 

mükRfatı gönderilen anenin vefatı ta - ================ 
fatının anneye verilmesi gerekti~indcn 

rihi, müracaati tarihinden sonra vuku 
bulmuş ise mükafatının kanunt mirasçı- bu husus hakkında alakndarlara ayrıca 
lanna tediyesi veyahud çocuklarından lazım gelen tebliğatın yapılması lüzumu 
birisinin vefatı halinde de gene müka - beyan edilmektedir. 

······································-························································· .. ··············· .. ·········· 
Sabahtan sabaha : 

Dışarda yemek 
Evinin yemeğine nlı~mışlar için bir gün lokantada yemek oldukça ıı:ızik 

bir iştir. Hele en gUzel yemekler yaptığı söylenen meşhur bir lokantanın 

belediye kararile ~ç defa kapatıldığını işittikten sonra! .. 
İyi yemek ihtiyaç oldu~u kadar ıevktir de.. Şık camekan, lüks takım. 

fıraklı garson ve mükemmel servis iyi bir şeydir. Fakat bu şatafatı:ı Rrka • 
sında midenize giren yemekierin kötü yağlı, pis malzcmeli, zararlı maddeler 
olduğum~ anlamak ne acıklıdır. 

İstanbul iptidai malzemeleri en l~olny ve ucuz elde eden bir §ehir oldu~u 
halde yediğimiz geylerin ta1eli~inden, temizliğinden neden şüphe ediyoruz? 

Boğaziçinde tutulan balık Beyoğlu nda bir lokantada önümii::q üç gün sonra 
çıkıyor. Mezbahada kesılen ;.eçi mcghur bir :okantada önür.;~:.e Iuvırcık diye 
sürülüyor. Bu esrarengiı yemek, içırıek davasını henüz. ha'ırdcn yoktur. 

Son seyahatimdc Kot Dazi.ırde La vandov isimli küçük bir pllijda yemek ye
dim. Cennet gibi bir yer. Çiçekler içinde bir lokanta. Hep beyaz keten elbi
seler giymiş güzel Fransız kızları sl:!rvis yapıyor. Yc!lleklcr fevkalfıde. 
Bizim paramızla altmış kuruşa biraıandnn meyvasıns Iradar mükemmel bir 
yemek. 

Bu kadar §ık ve temiz görünen tokantanın iç yüzünü merak ettim. Patro
na ınutfağı görmek istediğimi söyledim. Sevinçle kabul etti, önüme dü~tU. 
Daha ilk adımda şübhelcrim dağılıvcrdi. Burası bir mutfak de~il, Adeta büyük 
bir hastanenin tertemiz ameliyat salonu idi. Dışarıdaki gibi beyaz keten el· 
biseli kadınlar fayans tczgahlarda, elektrik ocaklarında ve hep otomatilC 
makinelerle çallŞlyorlardı. O kadar temiz, o kad:ır güzeldi ki Adeta yeniden 
acıktım. Bu kontrölii bizim lokantala rda yemeğe ba§lamazdan evvel yapsali 
aç midelerimizin kirpi gibi büzülüp kapanacağını zannederim. 

Qiirhan Ca1&td 
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4 Sayfa 

Halkın parasız saz dinlemesi, sinemal 
ve tiyatro sayretmesi temin edilecek 

Belediye 
yı-.ptırıp 

şehrin muhtelif 
terbiyevi temsil 

meydanlarında ringler 
ve filmler gösterecek 

İstanbul belediyesi eğlence yerlerinin ı caktır. Bu gruplar muayyen günlerde ya. 
fiatlarını ucuzlatmak suretile halkın az zın, Taksim, Fatih, Sultanahmed, Kadı -
masrafla eğlenmelerini temine çalıştığı köy, gibi meydanlarda temsiller verecek, 
gibi parasız eğlence yerleri vücude ge.- saz ve caz çalacaklardır. Bu işte bando -
tirrnek üzere de tedkikat yapmaktadır. lardan da istifade olunacaktır. Ayrıca 

Alafranga müzik dinlemek için Beyoğ - seyyar sinema makinesi ile bu meydan
lundaki pahalı lokantalara, alaturka mU- larda halka film gösterilmeğe başlana -
zik dinlemek için pahalı çalgılı gazinola- caktır. 

ra, tiyatro ve sinema seyretmek istiyen • Meydanlarda açık tiyatrolar için riog
lerin tiyatrolara gitmesi, her sınıf halk ler yapılacak, temsil kollan buralarda 
için kabil olmamaktadır. Bugünkü §ekline temsiller verecek, sinema filmler!, piyes 
göre buralardaki fiatlan daha fazla in - ve komediler terbiyevi mahiyette olacak
dirme~e imkan görülemedi~nden, hele - tır. Avrupada mevcud parasız eğlence 

diye halkın müzik, çalgı, tiyatro, sinema programları tedkik edilmektedir. Tedki -
ihtiyaçlarını parasız olare.k giderecektir. kat bittikten sonra faaliyete geçilecektir. 
Bu hususta Avrupadaki usullerden isti- Kış mevsimi yakla~mı§ olduğundan 

fade olunacaktır. Seyyar sinema ve ti - programın tatbikine önümüzdeki yaz ay
yatro, çalgı ve müzik kolları teşkil oluna- larında başlanacaktır. 

Hal işleri. tanzim 
edilecek 

Bir g = nç,kadın yüzünden 
rakibini yarı ladt 

Dün Fatihte iki genç arasınd:ı kadın 

yüzünden çıkan bir kavga, bunlardan bi
rinin bıçakla ağır surette yaralanması ile 
ne ticelenmiştir. 

SON POSTA 

. 
istanbufun kurtuluşu 
Başvekil ve Meclis 

Reisinin gönderdikleri 
telgraflar 

İstanbulun kurtulu~ yıldönümü 

münasebetile İstanbul şehri namı -

na çekilen telgrafa Büyük Millet 

Meclisi Reisi Abdülhalik Renda şu 

cevabı yollamıştır: 

cİstanbulun kurtuluş gününün 

yıldönümü münasebetile gösterilen 

duygulara teşekkür eder, saygıla

rımı sunarım.ıt 

.M. M. R. 
A. Renda 

Başvekil Cel~l Bayardan şu ce

vab alınmıştır: 

cİstanbulun kurtuluş yıldönü

mü münasebetile çektiğiniz tel -

gr aftan fevkalade mü lehassis ol • 
dum. Büyük gün ıniınasebetile İs -

tanbula refah ve s:ı&detler dile -

BaşvekiZ 

Celal Bayar 

Şehir Meclisi intihab1 
dün neticelendi 

Birinciteşrin 1 ı 

lpekciliğin ıslahı için bir 
kanun projesi hazırlandı 

Bu projeye g~re tohum yetiştirecekterin yüksek veya 
orta ziraat okullarını bitirmiş ve böcekcilik 

enstitüsiinde kursa devam etmiş olmaları şart konuldu 

Hükfunetin, ziraat maddelerinin ıs
lahı ve milli mahsul kalitelerinin yük
seltilmesi hakkında hazırlamakta ol -
~.ğu seri halindeki kanun projelerin -
den ipek böcekciliği kanunu proJesı, 
Büyük Millet Meclisinin tatil devre -
sine girmesinden birkaç gün evvel ma
liye encümeninden geçerek kat'i şek -
lini almı.cş bulunmaktadır. 

Bu proje ipek böceği tohumu yetişti
rilmesi, satılması, mübadelesi, herhan
gi bir suretle başka ele geçirilmesini, 
Ziraat Vekaletinin idare ve kontrolü 
altına vermekte, ve bu kanun hüküm
lerine ta•bi kılmaktadır 

böcek ancak nizamnamedeki şartlara 
göre beslenebilecektir. 

Bunları beslemek isteyenler her se· 
ne ipelk böcekçiliği müesseselerinin 
tavsiyesi dairesinde böcekli'klerinde 
fenni temizlik yapacaklardır. Hastalık 
çıkan böcekliklerden tohum alınması 
yasaktır . 

--------------------------------
Eyüb belediye muhasebeciJiği 

Fatih belediyesi muhasebe mümeyyizl 
Bay Niyazi Eyüb belediye muhasebccili • 
ğine terfian nakledilmiş, yerine masraf 
katibi Mahmud tayin olunmuştur. 

İpek böceği tohumu. yetiştirecekle - B A L K O p B R B T j 
rin yüksek \·eya orta ziraat okullar ve ...,,...~,.....,..,.-...... 

······························································ 
liselerde tahsilini bitirmiş olup Tür - Beyoğlunda 
kiyede ipek böcekciliği enstitüsünde ( ESK1 ÇAÖLA YAN j 
ziraat vekfıletince tesbit olunan Halk operet ti· 
kui'Sa devamla imtihan vermiş olma -
ları. veya ipek böcekciliği müessesele- yatrosunda 
rinde en az bir sene mi.iddetle müdür yakında başlıyor: 
veya üç sene teknik memurl.yette ça - ilk eser 
lışmış olmaları şarttır. Bu şartları ha - Kına Gecesi 
iz olanlardan tohum yetiştirmek iste - Macar Baleti Telefon: 40335 
yenler, her yılın mart ayı sonuna ka - --------------

!stanbul belediyesi hal işlerini tanzim 
etmektedir. Meyva halinden sonra sebze 
hali de inşa olunmakta, bu inşaatın Uç ay 
sonra bitama ereceği tahmin edilmekte
dir. Satış esnasında halde yapılan for -
maliteden ve masrafta..1l kaçınan uzak 
semtlerdeki müstahsiller, malını hale ge
tirmekten içtinab etmekte, güzergahta 
manav ve saireye malını satmaktadır. 

toptan ucuz fiatla mUbayaa olunan bu 
mallar da ucuz fiatla satılmakta, bu hal 
baldeki kabzımalları düşündürmektedir. 

İstanbul şehir meclisi intihabı netice -
bos arasında bir kadın meselesinden do- lenmiş ve Cumhuriyet Halk Partıs. nam
layı ötedenberi gerginlik vardır. Dün Fa- zedJeri müttcfikan seçilmişlerdir. 
tihte bir mikdar rakı içen Mustafa, Çar
şamba caddesinden geçerken Haralambo
sa tesadüf etmiştir. Mustafa mevkiin 
tenhalığından istifade ederek Haralam
bosun yakasından tutmuş ve o karıdan 
vazgeçmezsen seni öldüreceğirr. diyerek 
ağzına gelen küfürleri savurrrıağa başla
mıştır. Haralambos ta mukabele edince 
Mustafa üzerinde taşımakta olduğu ~ü -
yük bir bıçağı çekerek hasmının üstüne 
yürümüş ve sol kalçası üzerinden yarala
mıştır. 

Çarşambada Beyceğiz sokağında 5 nu
maralı evde oturan Mustafa ile Haralamw dar bir ruhsat teikeresi alacaklardır. 

Bunlann her beş yılda bir ipek bö -
cekciliği enstitüsünde açılacak kursla
ra devam ve burada imtihan vermele
ri mecburi kthnacaktır. Tohumlar Zi
raat Veıkaletince tayin edilecek şekil ve 
vasıtalarda, rnüstakil ve fenni vasıta ·
ları muhtevi ve tohum evinde yetişti -

TURAN TiYATROSU 
Halk san'atkQrı Naşid 

okuyucu Semiha 
Mişel varyetesi 

İstanbul dağınık bir şehir olduğu için 
civar köy ve kasabalardan getirilen mey. 
va ve sebzeler için hale gelinciye kadar 
epeyce masraf edilmektedir. Malın çok 
çıktığı günlerde nakliye masrafının çok
lu~ yüzünden müstahsıl zarar bile et • 
mektedir. Belediye, ileride toptan mey • 
va ve sebze satışı işlerini ikiye taksim 
etmek için tedkikat yapmaktadır. Top -
tan taşılar için iki ayrı ınıntakada birer 
hal vücude getirilecek, hal binaları Js -
tihsal ınıntakalarma yakın olacaktır. 

Sabah gazetelerinden birinde Kadıkö· 

yünde perakende sebze ve meyva 5atışı 
için hal vücude getirilmesi ısrarla isten
mektedir. Perakende satışlar için her ta
rafta pazarlar mevcud olduğundan bele
diye perakende satışlar yapmak üzere 
bal vücude getirmek niyetinde değildir. 

Kiiltilr Işleri: 

Kültür direktörn yaran Ankaradan 

dönecek 

İstanbul maarif müdürü Tevfik Kut, 
yarın Ankaradan tehrimize dönecektir. 
Tevfik Kut ilk tedrisat kadrosunu. da tas
dik ettirerek beraberinde getirecektir. 

İnfiliz bnynk elçisi Ankaradan geldi 

İngiltere büyük elçisi Sir Persi Loren 
dün sabah ekspresle Ankaradan oehri -
mize gelmiştir. 

Sefir husus! motörle İstanbula geç • 
miş ve konsoloshanede istirahat etmiştir. 
Büyük elçi bir kaç gün İstanbulda kala. 
cak tır. 

Bir tram.-ay yolcuau bapnı 
direğe çarpb 

Strkeciden Topkapıya gitmekte olan 60 
numaralı tramvay a.ra.bası yolcularından 

zetll Alpulan 1smlnde btr ıeno başını dı -
tan çıkarmt§ ve tramny dtretıne çarparalt 
•tırca yaralanmıştır. 

Bir çocuğun ayağı ezildi 

BeyoRlunda Fırın sokatında oturan A -

Haralambosun feryadına yetişen bo -
lisler Mustafayı yakalamı§lar ve yaralıyı 
da Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışlnr
dır. 

Müteferrllı: 

Yunanİstana qleyen trenlere 
yataklı vagon konulacak 

Şimdiye kadar Türkiye ile Yunanistan 
arasında işiiyen trenlerde yataklı va -
gonun bulunmaması her iki memleket 
yolcuları için seyahati oldukça güçleşti -
riyordu. Bu mahzuru nazarı itibara alan 
iki taraf devlet demiryolları. yataklı va. 
gonlar şirketinin de iştirakile içinde bu
lunduğumuz ayın on beşinden itibaren 
mer'iyete girecek bir anlaşma yapmış -
lardır. Bu anlaşmaya göre İstanbulla A
tina arasında yolcu nakleden konvansi
yonel trenlerine haftada iki defa yataklı 
vagon ilave edilecektir. Karşılıklı olarak 
hareket edecek olan bu trenler İstanbul
dan cumartesi, salı günleri saat 20,30 da, 
Atinadan da pazartesi, perşembe gün • 
leri saat 10,15 de hareket edeceklerdir. 
Bu tedbirin turistik bakımdan her iki 
memleket için faydalı olacağı muhakkak 
görülmektedir. 

Sümerbank umum müdUrO 
Ankaraya gitti 

Evvelki gün Londradan şehrimiztt ge
len Sümerbank umum müdürii Nurullah 
Esıwi Sümer dün akşamki ekspresle An. 
karaya hareket etmiştir. 

Sümerbank umum müdürü Avrupadaki 
tedkik ve temasları etrafında Ankarada 
alakadariara izahat verecek ve bir hafta 
sonra tekrar §Chrimize dönecektir. 

Bir doçenlimiz Paristen döndil 
tlfln ~u 9 ~ında Rıfat, eviertnin önün .:. Fen Fakültesi flzlk doçent! Nı.ı.m!t Kürt
deki el arabas1le oynarken, aat ayatı te - çll, Anşt.ayn adlı tezının müdafa8.9ını Pa -
kerle~ altında talaralt ez1lm1~ ve BeyoJlu rlste yaptıktan sonra İstanbula dönmüştür. 
hastanesinde tedavi altına alınm~ır. 

Iki eroin müptelA1ı yakalandı Toplantılar: 

Balatta 'Kesınekaya caddesinde oturan A 1 b' li v • • l'k t 1 b 
Ntbad Ue arkadaoı fsmaUin eroin tuııan - vcı ar ır gının aene ı op an sı 

İstanbul Avcılar n Atıcılar Blrllilnden: 
diklarını haber alan zabıta her Ws1n1 de Blrlltlmtzın ae.nellt mutad umuint hey•et 
yakalayıp üzerlerlnJ ara.mıt ,.. bee paket e- toplantısı 13-10-1938 perşembe rUnü saat 
roın bularak suçluları Asliye beılinol ceza 18 de Birllk merkezinde yapılacaktır. Muh -
mahkemesine teslim etmıttır. terem lzanm te§rlfler1 rica olunur. 

a·r genç otobüs 
alt1nda kaldt 

BU yUk cnm baı 

Dün Divanyolunda bir gencin başın - rilecektir. 

Ingiltereden gelen 
The guides Akru bat 

numarası 12 çarşambtl akşamından 

itibaren .. dan ağır ve tehlikeli bir surette yar alan- Tohumlar pastör (kese) usulünden 
ması ile neticelenen bir otobüs kazası ol- başka şekilde yetiştirilemiyecektir. Bu gece TOMBUL komedi 3 perde 

muştur. Yetiştiriciler, her yıl en az 1000 ons Ertuirul Sadi Tek Tiyatrosu 
Taksirnde Yolbaşı sokağında 30 numa- (bir ons 25 gramdır) tdhum yetiştir - Taksim ABlDE kar· 

ralı evde oturan Ahmed isminde bir genç rneğe mecburdurlar. ŞlSında (Cuma) gUnll 
dün Divanyolundan Türbeye doğru gider- Tohumluk 'koza yetiştirmek üzere akşamı 

ken caddenin bir tarafından diğer tara • tohum dağıtacak alan yetiştiriciler, 0 TEL L O 
fına geçmek istemiştir. Genç geçmesini dağıtacaklan tohumun nevini, mikda-

5 perde. Esere bir beklediği bir tramvay geçtikten sonra rını, çıkacak böceğin nerede ve kimin 
salon orkestrası işbirdenbire çıkan ve Türbeden Sultanah- tarafından besleneceğini, 'bir beyan -

. tirak eder. Zafer perdesinde Vene· mede doğru sür'atle ilerlemekt~ olan 3405 name ile mmtakada'ki müessese miı - .w.g 
dik şarkıları ve rakılarsı. Telefon : 4l)():t• 

~~~-h~~~rin~~~d;ü;rl;u~·ğ~ü;n;e~b;il~d;ir;~~~~;le;~~ir;.;T;o;h;u;m~lu~k~~~~~~~~~~~~~~~~ da kalmıştır. Otobüs şoförü Fahri derhal .411 

frenleri sıkıştırmış ise de, arabayı ancak 
3-4 metre daha ilerledikten sonra durdu
rabilmiştir. Tekerlekler arasından bay • 
gın bir halde çıkarılan ve sıhhi imdad o
tomobili ile Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılan gencin başındaki yara çok ağır 
ve tehlikelidir. 

Gazinoda öteberi kıran müşteri 
mahkemeye Teriidi 

Kadıköyde Osmanata mahallesinde Me -
lelt aparlunanında oturan Inşaat kaltası 

Hüseyin, rak ıJçmek üzere gıtmiş oldu!u ga
zlnoda otururten ı.mıarladıtı şeyi garsonun 
geç geUnnesinden mutber olarak masa ü:ı:e

rlndeki kadeh, bardak ve meze tabatıarını 

tırma~a başlamıştır. Hüseyin zabıta tara -
fından yakalanarat eünnümeşhud mahke
mesine tesilm edllmtştlr. 

Bir çocuk duvardan düşüp yaralandı 

Kasımpatada Pay soka~ında oturan Ta
lA.tın tızı 6 yaşında Mehpare, evlerinin bah
çe duvarından düşerek ba§Jndan yaralan -
mı.t, Şişli Qocuk hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. · , 

,_, 

BQyük bir Fransız Eseri 

DüŞKüN KADlNLAR 
( LES PETITES ALLIEES) 

\1ADLEN RENO, MAURİCE ESCAND 

Pek yakında TAK S/ M 
sinemasında -~ 

Bu PERŞEMBE AKŞ~MI 

SARAY 
- Sineması 

3 ainema yıldızını birden 

1 taheaer filminde 
takdim edecektir. 

Butun dünyanın meşhur dansöz!l 

İMPERİO 
ARGENTINA 

Mevsimin harikası olan 

ENDOLOS GECELERi 
filminde 

HARRY BAUR 
( Rupoutine ) 

PlERRE RICHARD WILLM 

RASPUTiN ve 
MAR CE LLE CHANT AL 

( lmparatoriçe ) 

Muhtaşem tUminde 
Perşembe akşamı 

gOrooek ve hayrette kalacaksınız. 

için biletler timdiden ublıyor. 

BEY AZ PERDENIN EN BÜYÜK IKI YILDIZI 

GRETA .GARB·o ve CHARLES BOVER 
taratından şahane bir surette ibda edilen 

KONTES VALEVSKA 
tuminin YARIN AKŞAM Y ALNIZ MELEK sinemasında verilmesi evveıoe 
ilAn edilen GALA mnsameresl HALKlMIZIN MUAZZAM TEHACÜMÜ karşısında 

YARIN AKŞAM M E L E K ve i P E K •inemalarında birden verilecektir. 
Numaralı biletleri n buton d eb aldınlması rica olunur. Telefon: Melek : 40868 - Ipek 44289 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR EGLENiYOR 
TCUÇB SIZLC KABilABALAR TUrAra matinesine 

'------------~ Son Seanalarından iltifade ediniz. ~-·.---------,. 

1• p E K sinemasmda yal· 
nız yann son 

kadar gösterilecektir. 
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-=8 d k ··n lerde 1 Bir köylü karısını ve 
oy aba ya ın gu kızını öldürdükten sonra 

elektriğe, suya ka vuşuyor evine ateş verdi 
Ka b t k mahsullerine sarfedilmek üzere yapı· 

sa anın opra . 1 k ·ıd · 
ı k ı . 1 açıldı ve bırçok kurban ar esı ı an ana merasım e 

Bigadiçin Osmanca kö
yünde i~Ienen cinayetin 

faili ha ı i bulunamadı 
Balıkesir (Hususi) - Bigadiç'in 

Osmanca köyünde geçimsizlilk yüzün
den kanlı ve feci bir vak'a olmuş, bir 
adam kansı ile üvey kızını öldürdük
ten sonra evini ateşe vermiş, ve köy 
mubtarını da ağır surette yaralamı~ -
tır. 

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 
Osmanca köyünden Yakub adında 

biT adam; bir müddet önce, Bigadiç'ın 
Salmanh köyünde AU adında bir de
likanlı ile evli Naciye adında bir kızı 
bulunan kendi köyünden Rafize adın
da bır kadınla evlenmiş. Aradan epey 
zaman geçtikren sonra kadın, damadı
nın fakir olduğunu söyliyerek kendisi
ne aid mallann bir kısmının paraya 
çevrilmesinJ ve damadına \'erilmesini 
söylemiş, Yakub evvela buna aldınna-

Boyııoaa su kanalı mıs, fakat Hnfize tekrar etmekte de -

Boyabad (Hususi - .~oya had belc-ı elektriği üzerinde meşgul olmakta - vam e~iğin~e~ ~u ~üzden aralarmda 
diyesi senelerden berı uz<!rinde dur - dır. bazı agız guT"ultulerı ve dargınlıklar 
duğu en büyük derdi hallett.niş bulun- Bu suretle Boyabad pek kısa bir za- olmuş. 
makladır. Kasaba içinden geçen ve hal manda iyi suya ve elektıriğe kav~muş Vak'adan birkaç gün önce de ge -
km bütün ihtiyaçlarını temin eden ka- olacaktır. Kaymakam Hikmet Güvenç !Ile böyle bir gürültüden sonra Rafize 
nal inşa edilmiş ve geçen haftalar için- ve belediye reisi ~n121i Ural bu iki iş kocasını bırakarak Salmanh köyüne 
de su verme merasimi halkın iştiraki- üzerinde bilhassa meşgul olmaktadır - "kızının yanına gitmiş. Kadının bu ha-
le yapılmıştır. Bu kanal ayni zamanda re-ktine bü9~Ü~n canı sıkılan Yakup, 

C Vurdda s_por ·hareketleri =:J. 

kasabanın bütün bahçelerinin ve mez- Nik sarda belediye perşem~e gunu Salm~nlıya giderek. ka 1 

babanın suyunu temin etmektedir. /nfihabaft neticelendl ~ına, uvey k.ızı Nacıyeye ve Nacıye- 1 1 - Izrnır, 'Jj6-939 devresi lig maç- niyet lromıseri Avni Korkutun hakem-
Kanal Kayaarkası mevkiinde ve n.ın. kocası A'liye Osmancaya gel~ele- larına başlanmı.ştı.r. Tanzim ecillen fiks liğ1 altında cereyan eden güreşiere bü-

kayanın yüzünden, yani çay sathın - Niksar (Husu • rını, manarını a~ır:p al~ala~~ı soylc- türe göre daha ilk hafta dçinde İzmi - yük bir halk kütlesi iştirak etmiş ve 
dnn 4 metl'e irtifadndır. Bir ay kadar si) - Niksarda mişc:n h~~ koy~ donm~~· d H _ rin en kuvvetli takımlan maç yapa • neticede Dinar1ı Mehmed başı, İsma -
kısa bir zamanda yapılmıştır. . a gunu saat • sır~l~ .n a a caktır. il büyük ortayı ve Aksaraylı Sarrvmt1 

Su verme günü merasirnde binler - belediye intiba - fize, kızı ve d~ma~ ıl: bırlıkte Os - Bu sene İzmirin futbol mevsiminde peblivan da küçü!k ortayı kazanmıştı r. 
ce halk bulunmuş, bir çok kurıbnnlar batı bitmiştir. Bü mancaya. ge~ış, Alı ko~ odllsmd~ k~l- büyükçe bir değişiklik olması kuvvet- Bu güreşleri müteakib bir çok eğlenti-
k · ı · t• mış Rafize ıle kızı Narn)"e eve gıtmış- . t . . Al k ( . . esı mış ır. tün kasaba halkı- ' le muhtemeldır. zmırın sanca ~s- ler yapılmış Ye halk bu suretle ıyl bır 

Kasabanın en mUhim ihtiyaçların - nın ittifakile be - lerdir. . . . ki Altay) takımı, en kıymetli eleman- spor günü yaşamıştır. 
dan biri de içme suyu ve elektriktir. lediye reisliği!le Ana ile kızın eve ?ıtı:n~sınden yarı.m larını kaçırmıştır. Başta Vehab olmak Resim Karadim<> ile Dinarlı Meh -
Bunlar için yapılan tedkikler ve pro- 12 ed . saat kadar sonra bıroı:ı arka"sı~a sı.: üzere Saim, Cemil ve Basri gibi birin- medi güreşirken göstennektedir. 
jeler bitmek üzeredir. Nafia Vekaleti . sen e~berı .l~!t sesleri ve bunu takıben v~utun ko- d sınıf oyuncular İstanbul ve Anka- Kırklareli Halkspor - Edirne 
su mütehassıslarından Valter on gün- ~~ar beledıye - yu ayaklo~~rrnn kork~nç çıglı~~ar du- ra klüplerine iltihak etmişlw.dir. Bu muhteliti nıaçı 
denberi kanallar ve şebekeler üzerinde sının başında bu- yulmuş. Silah seslerinın geldigı taraf- suretle Alsancak kadrosu öir hayli :?.a- Kırklareli, (Hususi) -- Bu hafta Edir-
tecrübeler vapmış ve i~ni bitirerek lunan Hakkı Taş- tan büyük bir duman ve alev sütunu. yıflamıştır. neye giden Kırklareli Hatkspor klübü bi-
Ankaraya dön:nüştür. Ayrıca elektrik delen seçilmiş- az sonra da omuzunda silah, belinde 1zmirde eski futbol kabiliyetini mu- rinci takımı ile Edirne takımı arasında 
rnühendisi R. Şimman da Boyalıadın tir. llakkı Ta§delen büyük bir kama ile Yakup görülmüs - hafaza eden biricik takım Üçok (Eski yapılan futbol maçını Halkspor klübü 2-1 

C 
tür · Altıno:rdu) dur. Said, Adil, Ziya, Fe - ;kazanmıştır. Oyun çok sert ıJlmuştur ve 

Urfa iyi suya kavusuyor ) . ner1i Namık, Altınordulu Namık ve birbiri ardına üç hakem değişmiştir. Bir anda bütün köy halkı meydan-____________ .,;;__ ,. _____ ...;;,______ Kemal gibi oyuncular fonnundadır. Kırklareli Halksporun konseri 

Urfa (Hususi) - Urfa, nihayet iyi 1 M un lazaman devam etmekte bu -
s~ı) a da knvuşmaktadır. 934 den şim - lunan tesisnt 936 mali yılı içinde sona 
dıyc k.adar şehrin umumi ihtiyaçların- erecektir. Şüphesiz k-i, su Urfanın da
dan bır çoğunu gidermiş olan def1erli ha sür'atle inkişaf etmesinde mühim 
~l~dı.Y? reısi Ömer Al' ay, bu mühi~l ve rol oynayacaktır. 
ıar atı ıhtiyaca da el koymuş, beledi - Şehir imar planı da müteahhide ve-
re er b~n~asındnn nkdedilen 1 70 bin rilmiştir. Resim Urfa valisi Kazım De
ıralık ıstıkrazla tesisata başlanmış _ mireri su tesisatının temelini atarken 
tır. .. . 
m gostenyor. 

da toplanmış, köyde bir felaketin do - Kaldı ki Üçok takımı kadrosuna iki Kırklareli Halkspor klübü narnma 
!aştığını anlıyan muhtar Mustafa köy kry:metli oyuncu ilave etmiş ve kadro- meşhur tanburacı O.~man pehlivan ve 
odasından fırlıyarak Yakubu yakala - sunu bir ha)"1i kuvvetlendiırmişttr. Bu arkada~ı Bayan Semiha tarafından si
mak istemiş, fakat gözlerini kan bü - sene At~ takımı zayıf, Yamanlar ta - nemada bir halk şarkıları konseri ve -
rüyen adam, kam.asın ı bütün hızile kımı müstaid oyunculardan teşekkül rilmiştir. Konserden sonra klübe men
muhtarın karnına sap1amış, ve köy _ edecektir. sub gençler «Bir ce~aret rökoru• adlı 

Lig maçlarmda Üçoktan sonra en bir perdelik komediyi oynamışlar ve 
den çıkmış, göZden kay.bolm~tur. Köy kuvvetli takım Doğanspordur. Doğan- çok muvaffak olmuslardır. 
liller bir taraftan yangını önlerlerken spor takımı Ege tiglerinde şampiyon
cinayet te telefonla Balıkesire bildi - luğa kadar yükseldikten sonra kadr~
rilniıştir. suna eski ve tecrübcli oyuncularını J-

Müddeiumumi muavini Şahin Sa- lfwe ettiği gibi gençlerden de jstifade 

hlnler cinayet yerine gitmiş, yapılan etmektedir. 
jik tahkikatta dnayetin tamamen mal Üçok, Alsancak ve Doğanspor ida-

recileri arasında bugünlerde bazı gö
meselesinden ileri geldiği, birbirlerine 

rüşmcler yapılmaktadır. Eğer bir an -
sarılmış olarak bir oda içınde bulunan laşmaya vaılması müınkiin olursa bu 
Rafize He kızı Naciyenin göğüslerinden sene izmire Yunanistenın en naaruf 
aldıklan saçma ve domuz kurşunu ya- takımlarından ikisinin gelmesi kuvvc
ralarile öldükle.ri, katilin cinayeti iı; - den fiile çıkacağı gibi Yunanistana uğ
ledikt'en sonra da evini ateşe verdiği, rayan ecnebi takım1artn da İzmirde 
anlaşılmış, ağır yaralı olan muhtar maç yapmalarına tcşebbüs cdile~.E'~ -

Mustafa hastaneye getirilmiştir. 
Kabil Yakubun nereye gittiğine da

ir hiç bir iz elde edilememiştir. Jan -
danna kendisini şiddetle aramakta -
dır. 

tir. Resimde Doğanspor takımı goru -

lüyor. 
Enğli Halkevi - Necmii.stikbal mnçı 

Memlekette belediye 
.. . 

seç1m1 
Amasya (Hususi) - Şehrimizde 

belediye seçimi tamamlanmış ve be -
lcdiye rcisliğine eski .rcis Celal Eren 
seçilmiştir. 

Boyabadda 
Boyabad (Hususi) - Boyabad be· 

lediyc seçimi üzerinde bazı itirazlar va 
ki olduğu için Sınop valisi buraya gel· 
miş, intıhabattaki pürütleri düzelterek 
seçrmin devamını temin ebmiştir. Halk 
reylerini sük(ınetle kullanmaktadır. 

İmıitte 

Pazar Ola H a san Bev Divo·r ki: 

2 - İstanbuldan gelen Şehremini 
Necmiistikba1 takımı ile Ereğli Halke
vi -takımı arasındaki maç çok heyecan
lı ve güzel olmu.ştur. Birinci devre be
rabere olarak bitmiş, ikinci dev:·cdc 
Necmiistikbal 2 - Er<!ğli 1 sayı ynpn -
rok maç 3- 1 Necıniistikbalin galibıve
lile bitmiştir. Resimde her iki ~alum 
bir arada görülüyor. 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde be -
ledive intihabatı bitmiştir. Halk itti -
fa'kl~a .rcylerini partimiz namzedlerine 
\'e rm işleı dir. 

Alisarayda 

- Hasan Bey hırsızlıktıı 
bu derece cür'et gösterile -
hileceğini doğrusu düşUııe· 
tnernişttm. 

... Güpe gündüz bir kaç 
hırsız Paşabahçe önlerin -
de yatan lıarab bir vapııtrıı 

soyup ..• 

. .. Sonra da batırmn~a 

kalkışmışlar. 

Hasan Bey - Diker köh
ne gemileri de Paşabahçe 
önlerine götürmek iyi o -
lacak öyle iie doatuml 

Aksarayda serbest giircşler 
3 - Aksarayda inşa edilmekte o -

lan Halkevi binası inşa masrafma yar
'dım maksadile pehlivan güreşleri tcr
tib edilmiş ve bu güreşiere . Dlnjrlı 
Mehmed pehlivanla kardeşi !smail ve 
Bulgar Karadimo ile Kiro ve Mandı -
ralı Pomak Ahmed ve Karpuz Ahmed 
pehlivanlar iştirak etmişlerdir. 

Halkevi spor komitesi başkanı em -

Aksaı·ay, (Hususi) - Aksarayda bc
ledivc intihabı harareth devam ctnwk
tedı~. Hergün halk otomobilleri~ belediye 
dairesine giderek reyl~ .. inı ıstimal cylc
mektcdir. intihaba iştirak edenlerin 
q. 60 ını kadınlar teşkil etmektedir. lnti· 
hnb pazartesi:ı;e bitmiş olacaktır. 

.Manisad.:ı 

Mımiso (Hususi) - Belediye inti -
hab işleri bir düzen altında devam el -
mektedir. Halk bir bayram günl\ ya -
şamakta ve reylerini kullanmak için 
Lelediyeye akın halinde giderek rcy -
lerini istimnl etmektedir. 
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6 Sayfa 

L HAdueler KarttiiDda r 
Niçin oynamastnlar? 

Biz çıocuktuk, onlar da çocuktular.l Y'&hud: 
Biz, esir almaca, birdir'b'i.r, çatal ma- - İşim fazla biraz erken Jitmek, 

ta1 kaç ~atal, hırsız poHs oynardık geç gelm6 m«buriyetindeyim. 
, Onlar, bebek, misafirlik, görücülük, Tarzında bir söz söyliyecek olur -
lyinei devıran oynarlardı. sak kükreyorlar: 

O zaman; bizim büyüklerimiz so - - Bu ne rezalet, bir evin kadını e -
kaktn kendi keyiflerine gezerler.. eve vinrlen çıktığı zaman ev işleri yüzüstü 
gelince de baş sedire geçer, oturur - mü bırakılacak? 

SON POSTA 

~ 
Sonbahar ve 
kış modasının 

yenilikleri 
Yakalar: Çoğu ya drape, ya da büzgü

lü. Hemen hepsi kanall v,ınız öğleden 

sonra, akşam vt, . ' 
ıar: ............................................... . gece tuvaletlerin

Habeır aldığıina göre: de ho~ ve eski de
Bir apartnnan aşırı oturan bay, ga- virleri hatırlatan 

- Hanım yemek hazır mı? 
Derlerdi.. yeınE:k hazırsa sofraya o

tururlar, eğer hazır değilse; kükrerler yet iyi börek açannı.ş. dekalteler var. 
di: 

- Bu ne rezalet bu evin erkeği, e -
vine gcliT de, yiyeceğini hazır bulmaz 
olur mu? 

O zaman; onlann büyükleri, sabah 
kalkar kalkmaz, eteklerini bellerine 
dolarlar, akşamdan kalan bulaşık var
sa yıkarlaı-, evi süpürürler, etkekleri
nin çamaşırlannı yıkar, ütülerler, ye
mek pişirirlerdi. 

Haber aldığıma göre: Manteların ki~ 
Altmuzdaki katta oturaniann bü - mısinde kenarları 

yük oğlu fevOtalAde örgüler örüyor - geniş, başlangıcı 
muş. dar yeni biçim dik, 

Haber aldığıina göre: kimisinde mekteb. 
Üstümüzde oturanların ortanca o - li kızlarınkini an

ğulları her h"afta yalnız manikür para- dırır düz, devrik 
sı o1arak maniküreüsüne dört lira ve - kürk yakalar gö-
riyonnuş. rece~i-ı:. Bunlar ya 

Haber aldığıma göre: astrakan ve diğer 

Ah'\.-'- B N 1" lb" yassı tüylü kürk· 
Zaman geçti, biz büyüdük, onlar .ucııuunız ayan ec anın e ıse - lerden yapılıyor, 

rerlni hep kocası ütülenniş. * 
büyü<!üler.. yahud tilkiden ..• 

Onlar, sabah kalkar kalkınaz, en • • ·· · · ·• · · · · · · · · •• · · •· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · • · · ··.. Kollar: Yeni kol 
evvel tuvaJetlerini yapıyorlar, manto- Ben bütün bunlan düşündüğüm sı- biçimleri çeşid çe-
,, ka1 k 1 b ı rada bizim Ömer Besim matbaaya gel· ıannı ar anna, şap a arını aş an • §id... Teferrüatı 

di: na giyiycxrlar: bir yana bırakınca 
_ Ben işe gidiyorum. - Kızlara futbol oynatacaklannış, umumiyetle iki 
Yahud: bu olur ~y mi? dedi. tarz göze çarpıyor: 

- Ben gezmeğe gidiyorum. Yüzüne baktım: a. Omuzlara uy-
Diyorlar. Ve tenbih ediyorlar: - Sen şaşırdın mı, deaim, kızlar gun düz kollar. 

- Sakın evin işlerini ihmal etmel futbol oynamıyacak1ar da erkekler mi b. Biraz geniş, kabarık kollar. 
- Şey, bugün biraz okağa çıkacak- oynayacaklar?.. Birinci tarzda omuzu ve altı dikişli ki-

t İsmet Hulusi 
=ım=·=~~~===========~=~======~==~m~~~~~W~k~~~~ 
- Raglan şekli de moda. Tayyör ceketlerile C Bu n lan biliyor mu idiniz ? ~ =~::ı- raglanlar biraz kabankça bı-

İkinci tarzın üç çeşidi var. Bir kısmı 

LAhanadaki su mikdar1 Helyom gaz1- koı yerine büz.gü veya pensle dikiliyor. 
nın sUr'ati Bunu birkaç mevsimdir görüyoruz. Fakat 

Lahana leziz 
bir sebzedir, bil - , 
hassa çorbasile ~ 
şöhret bulmuş -
tur. Fakat hiç bir 
gıda! faydası yok
tur. Son günler -
de bir takım me

' ' 1 Balonlann şi -
., şirilmesinde kul -

lanılan helyom 
gazının bir ato -
mu, serbest daha
da saniyede 19 

raklı kimselerin yaptıklan tahlil ne 
ticesinde lAhanada onda dokuzun su 
olduğu anlaş~tır. 

bin kilometre sür 
atle mesafe alır. 

* Demira hUcum ! artmıştır. 1820 de demir sarfiyatı (800) 
Bir asır içinde dünyanın demire olan bin ton iken bir asır sonra bu mikdar 60 

fiıtlyacı aklın kabul edemiyeceği surette milyon tona yükselmiştir. 

23 ya{ın1a bir genç 
Aşkı tanımamışsa 
8edbaht mı olmalı? 

Çocu~ biraz bekle, biraz sabret, 
bugüne kadar tanımadı~ın hissin bil 
gün ansızın seni kavurmaya başladı
~ını göreceksin. 

Mektubunda bir aralık: 

hoşa giden bir şekil oldu~ için modası 
batmıyor. Bir kısmının dirsekieri bol, 
diğer bir kısmının da bilekleri bol ve a
ğızlı bilezikli. 

Mantoların, tayyörlerin çoğunun kolları 
ya bütün bütün kürkten, ya da kürk 
bandlnrla süslli. 

Etekler: Kısa ve pek dar değil. Kalça
ları saran alt kısmı bol eteklerin yanında 
kalçadan itibaren güneş plisi yapılmış, 

yahud da nervürleri şemsiy ~ gibi gittik
~e birbirinden uzaklaşan etekler görü
lüyor. 

Düz, dar etekler :de yok değil. Bunlara 
da diz hizasında büzgülü, plili parçaJ:.ır 

eklenerek bolluk veriliyor. 

Garnitürler: Şerid, sutaş, gans, band 
ipekli püskül türlü süsün modası v;ır. 

Tayyörler de, mantolar da bunlarla süs
leniyor. 

(Matelase- Kabartmal çok moda. Bun
dan motifler, damalar, desenler yapılıyor. 

Gerek tayyör, gerek mantolar da kürk
ten motiflerle aralıeskler de son derece 
rağbctte. 

Cep her zamandan fazla ehemmiyet 
kazanmış. 

Birinc:itetrin 1 l 

Bir kadm kendisini takib eden diğer 
bir kadinı tirnaklariie yaraladl 

Memurlara da bakarete kal kışan genç kadın 32 gÜII 
hapae mahkum olunca delilik iddiasında bulundu 

Asliye 1 inci ceza mahlremesinde, yapılan tahki.katı sonunda, şu ncticeY' 
garib bir cürmümeşhud davasına ha- varılm.ıştı: 

kılmıştır, Suçlu Muzaffer, birkaç çocuk an--
Hadise suçlusu Bayan Fethiye fev· olan Nimetle uzun zamandanberi se -

kalade şık giyinmiş, 22-23 yaşlarında V'işme6dedir. Kadıköyünde- başııysı' 
güzel bir kadındır. bu rnuaşaka, Nimet Aksaraya taşın ' 
F~ye cuma günü akşamı Arna - dıktan sıonra da devam etrniıJ, nihaYet 

vudkoyu~e, Akın~ıbumu gazinola • bir gün Nimetin kocası ile Aşığı eV~ 
nndan bınne g'itmış, orada sabaha ka- karşılaşmışlar ve bu facia zuhur et 
d~r a~rk.ad~larile birlikte oturarak, i- miştir. 
çıp eglenmişlerdir. Bu hadisenin muhalremesine AP 

Fethiye ve arkadaşları, sabaha kar- cezada dün bakılmıştır. · 
şı, saat 4 sUlarında gazinadan ayni - Suçlu Muzaffer hadiseyi şöyle an' 
ınış, bir taksi~ binerek Dolınabahçe- latm.aktadır: ' 
ye kadar gelmişler, bu sn-ada peşleri 
sıra ~Jen diğer bir taksi farkederek, 
otomobili du.rdurmuşlardır. Öteki a -
ra banın içiııdekilerle: c- Bizi, niçin 
takib ediyorsunuz• diye, kavgaya tu -
tuşmuşlardır. 

Fethiye bu münakaşa sırasında pek 
fazla hiddetlenerek, diğer otomobilde 
bulunan Fatına ismindeki kadının ü -
zerine atılmış ve tırnalklarile yüzünü 
tırmalıyarak, göz hizasından bir et 
parçasını koparmıştır. Güriiltüyü du -
yarak vak'a mahalline koşan polis me
muru Mustafaya da hakaret eden Fet
hiye, güçlükle karalrola götürülmüş -
tür. 

Adliyeye sevkedilen genç kadının 
suçu, Asli~ 1 inci ceza mahkemesin -
de yapılım duruşması sonunda sabit 
görülerek, 1 ay 2 gün müddetle hapsi
ne ve derhal tevkifine karar verilmiş
tir. 

Mahkeme salonundan koridora çı -
karılan Fethiye tevkifhaneye sevlrolu
nacağını anlayınca, tekrar içeri koşa -
rak, hakimlere: 

- Beni mahkfun edemezsiniz. Benim 
aklımdan hasta olduğuma dair rapo -
rum var, diye bağırınağa başlamıştır. 

Zorla dışan çıkanlan kadını, dört 
jandarma ve polis güç zaptedebilmi~ -
ler, ve ayni güçlükle kapıaltma indir
mislerdir. 

Bir kcdın kendisini pencereden 
atan kocası hakkındaki 

davadan feragat etti 
Kuruçeşmede Mehmed isminde biri 

bir müddet evvel kansı Zeynebi 1 O 
metre yüksekliğinde evinin pencere -
sinden ooka~a fırlatmış, kadın bir mu
cize ka'bilinden kurtulmuştu. 

Bu hadisenin muhakemesine Ağır -
cezada dün devam edilmiştir. 

Kocasına fazla düşkün olan Zey -
neb, dünkü muhakemede isintakta ver 
diği ifadesini değişt'irerek: 

• - Nimet lle S, 6 yıldanberi tatıl, 
şırdık. Ara sıra evine de gider, gelit , 
dirn. Fakat, kocası Mevlftdu yaral9 
ınış değilim. Mevlfıdla çeki§irken, 1' 
re yuvarlandık, elimizdeki bıça!kla yi 
ralandı. . i, 

Muhakeme, bazı :ıahidlerin celbı 
çin, talik. edilmiştir. 

Altı kumarbaz para cezasıni 
rilahkQm oldular 

Polis memur1an, A.:ıemdarda e~ 
kumarhane haline soktuğu haber sU, 
nan Nusret ismin'de birinin evinde -~flı 
rama yaparak, Veysel, Besim, OsJTW"~ 
Ekrem, Hasan ve Kamili suçüstü 1e. 
kalamışlardır. ııJ 

Adliyeye sevkedilen suçlulann, S ,ıl 
tanahmed 1 inci sulh cezada ya~ıl1 
muhakemeleri sonunda, VeyseliJ\ 
gün müddet1e hapsine, 50 lira parn ~ 
zası vermesinc, diğerlerinin ikişer l~ 
para cezasile tecziyelerine karar ve 
miştir. 

Bir şoför hakkında tak"bata 
başlandi 

Aleksandr Doko isminde biri, i~ 
re etımek.te olduğu otomobilile l{iiS~ 
yetiebediye tepesinden geçerken, rJ 
leyman isminde bir~e çarparak, ytJ. 
Icunnıştır. ~a 

Hadis: adliye~e i~tikal ederek, 01~ 
deiumumı muavinle.J1lnden Kemal 'l' 
t.ahkikata el koymuştur. 

Pollste: 

Sokakta bir aylık bir kıZ 
çocuğu bulundu ~ ~ 

i\fyonda oturan bir genç erkek oku
yueuro mektubunun altına cZavallı 

bedbahb kelimelerini imza olarak at
mış, hoşiye şeklinde de: 

- Hakikaten zavallı bedbaht oldu~ 
~mu mcktubumu okuyunca tasdik 
edeceksiniz. 

- Aşk nedir? diye de soruyorsun, 
bu sütunlarda muhtelif vesilelerle bir 
kaç defa bahsetmiştim, bugün için 
bahse tekrar dönmeye lüzum görmÜ• 
yorum, fakat istersen: 

Velurdan, kürkten irili ufaklı manşon
lar kullanılıyor. 

- Kocam beni pencereden atmadı, 
demiş ve ~st davasından feragat et
miştir. 

Muhakeme, suçlu Mehme?in mü -
nasebatı bulunduğu Emine Isminde 
bir kadının ce.Bbi için talik edilmiştir. 

Evvelki gece Mercancia Lülect hnnı , ; 
nünden geçen mahalle bekçls1 Hnsan, ll ~ 
nm kapısı önünde kanavlçeden yapılıtıl~~ 
erzak torbası duroutunu görerek blfiS ~ 
unuttu~una lhtlmal vermiş ve karatol!l ~ 
ttlrmek Uzere torbayı yerden almak ıst 1' Dt 
zaman torbanın hareket ettı~ını görere ı" 
yük bir teı~a düşnüş, o sırada oradan ş~ 
çe n pollsleri vazlyetten haberdar etJ11İ lı" 
Biraz sonra torba açıldı~ zaman lçtnd~ı1 
yaz bir kunda~a sarılı ve bir aylık ol 
tahmin edilen bir kız çocu~u çıkmıştır~ • 

Cümlelerini yazmış. Mektubunu o
kudum, f/.:kat ortada bedbahtlığı mu
cib bir sebeb göremedim. 

Okuyucumun söyledikleri kısaca 

hülasa edilebilir: 
- 23 yaşında, tahsil görmüş, hatta 

hayata atılmış bir gencim. Buna ra~
men şimdiye kadar aşk denilen şeyin 
ne olduğunu anlıyamadım. Kelimeye 
yanlış mana vermeyiniz, birçok kadın, 
birçok kız tanıdım, muhitlerine gir· 
dim, fakat yanlarında geçirdiğim en 
samimi dakikalarımd~ dahi cscvgi:t 
4enilen şeyi yapama dım, acaba neden 1 
diyor. 

* 
cAşk. ı bilmemek, csevgh denilen 

hissi tanımamak gerçekten bedbaht. 
lıktır, zira hayatta bize yaşamak arzu
sunu veren, hayatı yaşatmaya değer 
bir hale getiren ancak odur. Aile de, 
çocuk ta ondan doğar, onun etrafında 
büyür, -bütün bunlar muhakkak.. fa· 
kat hen~ 23 yaşında bir gencin bu 
hissi daha tanımamış olmasında bjr 
cbedbahh lık göremem. 

- Lezzeti tarifle anlatılmaz bir his 
diyeyim, sen de cşimdilik:. kafi gör. 

* 
cModaı. da Bay eK. 1.. ye: 
c- Kadına evini en iyi şekilde ida. 

re etmek kabiliyeti nereden gelir?. 
diyorsunuz. Bir dakika düşündüm. 

- Hem irsi, hem fıtri, hem görenek
tir, diyecek oldum, amma gene tered· 
düd ediyorum. 

Eskiden mekteblerimizde cterbiyei 
bcytiye:. okuturlardı. Sonra adını de· 
~iştirdiler, gene akutmaya devam et. 
tiler, fakat bu dersi okuyan yüz binler
ce kızımız arasında bu bahiste kelime
nin tam manasile muvaffak olan acaba 
kaç kişi var? Öğrenmek ile olacağına 
kani .değilim. Muhitinize bakınız, elle
rine ayni mikdarda para geçen, aynj 
tahsil ve ayni görgüye malik iki aile
yi nlınız, hayatlarını tedkik ediniz, 
muhakkak fark göreceksiniz. Biri da· 
ha iyi yaşar, daha iyi yer, daha temiz 
geyinir, diğerinde perişanlık vardır. 
Neden? Biraz inceleyiniz, suslinizin 
cevabını belki kendi kendinize bula. 
bilirsiniz. 

"'EYZE 

Kumaştan garnitürler de yepyeni. 
Bunlar nervür ve dckuplarla plilerin 
yanlarını çerçeveliyor, motif şeklini alı

yor. Muslin ve dantelden inkrüstasion da 
bunların arasında. 

Gece için pullu motifler sırma brode
ler, taşlı garnitürler pek çok. Renk renk 
kuş tüyleri, klipler, geniş bilezikler, broş
lar da büfün güzelliklerile yeni modanın 
en başta gelen birer süsü olmuşlar. 

Aksaraydaki aile faciasmm 
muhakemesine devam edildi 

Kundakta bulunan bir kAltıd parçııS J( 
dan QOCU~un Ermeni olduıtu anlaşılın~,ı· 
mi Maryam, soyadı dn. cBabasıatan» tJ1• 
duktan sonra Acizler evine ıöndertıın1~ 

Bir birahaneci mü~teriaini soP" 
ile yaraladı 6f'. 

Bundan altı ay kadar önce, Aksa - Be1o~Iunda İstıklAI caddesinde l.ıO~;f 
rayda bir aile faciası olmuş, Şirketi birahanem aahlbi M6bmed Ue mllşterOe " 
Hayriye kaptanlarmdan Mevlftd ismin- Klz.ım isminde bir talııs arasında par~~ 
de biri kansının Aşığı tarafından bı _ zünden bir kavga çıkmış ve Mebmed. 1'_

1 

'~ mı aopa U e ba.şının muhtelif yerlerındeJl :ılı 
çakla agır surette yaralanmıştı. ralamıştır. Yaralı tedavi altına aıırır 

Adliyeye intikal eden bu hAdisenin 3uçlu yakalanmıştır. 

Bacaksrzrn maskarairklan · Ataçlar üzerine gazılan harf 



ll 

Muallim- (Müfettişc) Burası tenef
fii.shancdir, çocuklar muaıı:mlcrinin 
nezareti altında ıakin sakin 01Jt.<ır, . 
eğlenirlCT. 

Otomatik cam silen, bozulduğu za
man ne 11apmalı1 

-Ben görmiydi sende bir değiJi1dik 
t1ar amma; nedir? 

Bir genç baloda, çok uzun etekli tuva
let giymiş bir kadının eteğine basmıştı. 
Kadın hiddetle döndü. Genç: 

- Affedersiniz! 
Diyecek, özür diliyecekti. Kadın mey-

dan bırakmadı: 
- Size hiddetli baktığun için affedi

niz, dedi. Ete~e hasanı kocam zannet
miştim de. 

* 
Iyi o!ur 

Kadın, kocasının oturduğu odaya girdi: 
- Kapının önünde bir dilenci var. Pi

şirdiğim yemeklerden bırer parça ver
sem nasıl ohır? 

Erkek düşündü: 
- Çok iyi olur karıcığım, bir daha ka

pımızı çalıp bir şey istemez. 

* 
r ' • • """"\ { "\ ..... 0' ;ı .. 1 

İki arkadaş, Bcyoğlund:ı bir şapkacı 
camekanının önünde dıırdular. Biri ca
mekandaki kırmızı bir şapkayı gösterdi: 

- Bu şapkanın modası on beş güne 
kadar geçecektir. 

Öteki sordu: 
- Nereden bildin? 
- Karım, daha dün bir aynini aldı dR .. 

* 
Kol~~·ı11ı '"'ulan 

Ev sahibi, bir gece evind~ kalan misa
fire: 

- Dün gece belki rabat etmediniz, de
di, yatak biraz sertçedir de. 

Misafir omuzlarını silkti: 
- Evet, gerçi öyle amma, ben kolayını 

bulmuştum. Yatakta fazl:ı rahatsız olun· 
ca kalkıyor, oturuyor; dinlendikten son
ra yatıyordum. 

* 
Doğru olmaz 

Kayınvalide damadına bir kita& ısmar

lıyacaktı: 

- Damadım, bana; cYüz sene yaşama

nın sırlan• isimli kitabdan bir tane alıp 

getirir misin? 
Damad tered<iüd etti: 
- Alarnam kayınvalideci~ım, böyle 

muzır ldtablan senin okuman do~ru ol

maz. 

* 
Aklıma geldi 

Dalgın adam nişanlanıyordu. Nişan yü-
züğünü parmaAuıa takacaklan an: 

- Durun, dedi, olduna bir şey geldi! 
Sordular: 
- Aklına gelen nedir? 
- Ben galiba nişanlıydım .. 

* Çok iyi 
Konuşuyorlardı: 

-Sizin yeni aşçı iyi yemek pişirir mi? 

- Çok iyi pişiriyor, memnunum. Ka-

nm. henüz ondan yeme.k pişirmeyi öğ
renmedi de-- Demek farkına :varamadm~ bdk • 

•. ~na.. aakal, bıyık bıraktım. -································ ... -.... . ... ...-. 
İki .. Kanmdır 

O
h..._1.: tuccar arkadq buluşmuşlard~ biri, 
~ne: 

- Senin yazıhanende çok güzel bjr 
daktilo çalışıyormuş. 

Dedi. Oteki tasdik etti: 
-Evet! 

- Kann, daktilonu kıskanmaz mı? 
-Hayır. 

- ????? 
- Çunkü daktilom, karundır. 

* T sarruf 
Saç ız adama, owlu sordu: 
- Baba, senin başında niçin saç yok? 
- Düşüncesizlıkten çocuğum? 
- ???? .... 
- Çok olduğu zaman bır kısmını ayı

·1P bir kenara koyamadım ki!., 

- Evinıle istasyon arasındaJ...i mesa· 
feyhı· biraz uzatabitmek içın, yolu 
bu tarzdel zikzak yaptrrdı.m. 

SON POSTA 

Hokkabaz, kalabalık tiine1de rahatça 
seyahat edebiliyordıı. 

.nD· buraya gelmeden evvel 
l>imde be§ on kuTU§ vardı ... 

- Madem ki dil§üyormn, tepe G.§ağı 
düpııeye bak; dah4 fqzl.ı tazminaı: 

ahrsın! 

_ Niçin az yiyorsun? 
_ Annem, çok yersen baba1\ gibi o-

Üniversite talebesi 
arasında bir anket 

Üniversitelilerin derdleri, ihtiyaçları, arzuları nelerdir, 
bunları gidermek için ne yapmalı? 

Üniversitemiz her sene olduğu ibi bu ı 
sene de bazı derd ve ihUyaçlarla kar~ı 
karşıyadır. Tamamlanması, yerine gctı-1 
rilmesi ve ıslah edilmesi talebe tarafın
dan şiddetle istenen bazı noksanları, ih- • 
tiyaçlnrı ve hattA kusurları mevcuadur. 
Bunları genç üniversiteliler muhtelif 
fırsatlarda anlatıyorlar. Onların bu fi
kirleri ve bu dileklerile yakından alaka
dar olmaW, faydalı bulduk. işaret ettik· 
leri eksiklikleri ve fazla~an, ne dere· 
ceye kadar yerinde olduğu bakımından 
hakikat mehcngine vurmıyacağız. Biz sa
dece bu cevabıara bir anten hizmetini 
görecek, bunları oldu~u gibi altıkadarla
rın dikkat nazariarına :ı.rzedece~iz. 

Gençler ne d.yor~ar? 
e Hukuk Falıiilteıi üçüncü aınıl Vniversite koridorlannda 

talebuinden Yaaııl Ziya Ural: risat vahdetini temin etmek lazımdır. 
- Rektör-n geçen sene a!;ılış nulkun- Her lektürün ayn bir sistemi var. Lisat 

da da işaret ettiği gibi evveli bir üniver- kurlarına devam mecburiyetı de knldırıl· 
siteliler yurduna ihtiyacunı.z vardır. Ha- mnlıdır. Bizim ekserimız dışarıda haya
riçten gelen talebeler İstanbulda azami l tını kazanmak mecburiyetınde olanlar
sıkıntı ile karşı karşıyadırlıı:r. Bunlar.a l dır. Devam mecburiyeli onları çok mliş
muntazam, konforlu, derslerme çalışabı- kül mevkide bırakıyor. Devam mecburi
lecek ucuz yurd temini lazund ır. Bizde yetini kaldırmalı, sene sonunda mutnö 
henüz bir üniversite sitesi ve muhiti ku- imtihanları yapmalı. Lisan kurlarınn de· 
rulmamıştır. Bu yüzden ihtiyaca tekabUl vam muhakkak ihtiyari olmalıdır. 
etmiyen iptidai bir iki yurı:i bir tarafa Sonra üniversite derslerinin bir kül 
bırak.ılırsa, taşralı gençler han köşelerin- teşkil ettiği söyleniyor. Halbuki fakülte~ 
de, pansiyon odalarınd~ oturmaktadır- de muvaffak olamayıp l~sandan sınıf ge
lar. Buralarda ikamctin ortaya ko~ac~tğı 

1 
çcn talebe, Iisandan geçti~i sınıfa deva

zararları, mahzurları saymağ.ı bılmem 1 ma mecbur tutulduğu halde askerlikten 
lüzum var mı?_ geçcnl(•r fakülte derslc.r•nden kaldılar mı 

Sür'atle bir üniversiteliler yurdu kur- askerlikten de kalmış addediliyorar. Bu 
malı. Maddi vaziyeıleri bozuk, medrese garib tenakuzu ortadan kadırmak lazım! 
köşelerinde mum ışığı altında okumağa Hukuk Fakültesinden Mehmed: 
çalışan arkadaşlarımızı bağrına bnsacak - Umum üni'Versite derdierini bir ta-
hiç olmazsa orta halli bir teşkilat meyda- rafa bırakalım da, kendi fakültemize aid 
na getirmeli, ve hiçbir faydasını görme- derdierden konuşalım. Çünkü {akültemi
diğimiz para ile fakülte talebelerinin işi-1 zin diğer fakülteler yanındn garib bir ta
ne yarıyacak faydalı neşriyat yapmalı. lfui vardır. Hiçbir 1akültede eşi olmıyan 

e Tıb Fakülte•inden Rıza: bir üssam.izan meselesi. 
- O kadar çok derdim.iz, ihtiyacımız, Eleme imtihanlarında beşer numara 

isteğimiz var ki saymaldl bitmez. Ne siz alan geçiyor. Halbuki asıl numara gene 
dinlerneğe tahammül edersiniz, ne de ka- yedi addediliyor. Her ders~ yedi nuronra 
ri okumağa. düşmezse sınıfta kalıyorsunuz, hattfl 

Başımızda (yabancı dil) denilen bir geçtiğiniz dersten bile .. 
bela vardır ve birçok arkadaşlar bu be- Elemelerden ~çmişsiniz, diğer ders
l&nın belasına kurban gitmektedirler lere giriyorsunuz. Hepsinden geçiyorsu
Yabancı dilin faydasını inkar etmek gü- nuz. Neticeler ilan edildi~i zaman görü
lünç olur. Fakat hiçbir memlekette ya- yorsunuz ki bir numara yüzünden ikmnl 
bancı dil bu kadar iptidai §artlar altın- veya sınıfta kalmı§Slnız. İkmale kaldınız. 
da öğretilmek bedbahtlığına maruz kal- sa bu sefer geçtiğiniz derslerden kalı-

mamı§tır. yorsunuz. 
Geç vakitlere kadar fakaltc dersleri, İmtihan talimatnamesinde değişiklik 

seminerleri, tatbikatları arasında yorgun yapmak, geçilen derslerm hakkım mah
ve bitkin bir hale gelen üniversite talc- fuz tutmak şarttır. Es:ı.sen talebclerin 
besi akşam g~ç vakit lisan kurlarını ta- imtihanlarda dökülmesinin sebebi bu
k.ibe mecbur tutuluyor. Saat 19, 20 de li- dur. Asıl çalı§tırrnak istediğimiz dcrsin 
san dersine giren talebe var. Sorarım si- yanı sıra sırf üssümizan yüzünden peşine 
ze böyle geç vakit yorgun kafa ile giri- takılan geçiliDiş derslerin de ağırlığı büs-
len dersten hayır gelir mi?.. bütün aksi tesir yapmaktadır. 
Eğer muhakkak okutulacaksa lisa:ı e Fen F akiilteaindcn Inninin ya. 

derslerini sabahlara almalıdır. Bu ders- zılma•ını utemiyen bir genç: 
ler mutlaka öğleden evvel verilmelidir. - Dc.rdlerimizin başında lisan. som. 

Saat 17 den sonra 21 lere kadar süren da gene lisan gelmektedir. Bu şartlar ı. 

kurlam sarfedilen para kadar talebeye çinde lisan öğrenmemize imk.Bn olmadı. 
de yazıktır. Sonra lisan kurlarında ted- (Devamı 14 ÜnC1i ıayfadc.) 

lıı.,.__i n_:...q i_l iz_le_rin_5 O_nc_i _de_niz alt1 ge mis i ) 

lursun, dedi de ... ········-············-.-.-·········· ........................ Hiç 

_ Sen, her vAdettiğin şeyi yapar mı

sın? 

-Yaparım. 

- Şimdiye kadar neler vadettin de 

yaptın? 

- Hiçbir şey vadetmedim kil 

* 
Belli değil 

Yaşlı kadın Adaya taşınmıştı; ziyarete 

gelen bir tanıdığına: 

- Adaya geldiğimden çok memnunum, 

dedi, burada kendimi otuz ya~ gençle§

miş hissediyorum. 

Tanıdığı, yaşlı kadının yüzüne dikkatli Bu, yeni denize indirilmlş olan eScalt isınındeki İngiliz denizaltı gemisi, ayni 
dikkatlı baktı: . . l zamanda mayin dökrne tertibııtını da hai z bulunmaktadır. İngilterenin denizaltı 

_Yüzünüzden hiç te belli de~ıl bayani l gemiBi bununla 50 ye varml.§ bulunma ktadır. 



& Sayfa 

Tarihden sayfalar: 

Çekierin ilk maruf 
in kılabcısı : Jan Hüs ..... 

Konstans'ın büyük meydanını pek çoğu papaz olan bir kalabalık doldur-
muştu. Ortada bir odun yığını vardı. Şatafatlı Kardinal ve piskoposlann 
parıltılı · safları arasında Jan Büs göründü. Cesaretle ve ıözleri göklere 
bakarak ilerliyordu. Odunların üstüne çıkanldı ve yığım ateşlediler. 

Alevler çarçabuk etrafı sardı. 

Yazan: Kadircan Kallı 

1412 senesiydi. Prag sokaklarında bü- ı cad etti~i, papazların saptı~ı uydurma ve 
yük bir kalabalık vardı. Bu halk yığını çirkin adetlere hücum ediyordu. O da 
ıürültü yapmıyordu, fakat yüzlerde de- Viklcf gibi papanın dünya hükümdarlığı 
rin bir keder, gözlerde sarsılmaz bir hmç 1 sürmesini kat'iyen kabul etmiyordu; e
okunuyordu. Yumruklar sıkılmıştı. İhti- ğer papazlar ellerindeki malları ve top
yarlarla kadınların gözlerinden sessiz rakları iyi idare edemezlerse krallar on
yaşlar akıyordU. Çünkii 0 gün kilisenin ları geri almakta haklı olacaklardı. 
ve papalı~ın tahakkü:müne karşı isyan HUs her tarafta on binlerce taraftar 
eden üç genç adamın başları kesilmişti. ka1.anmıştı. Kraliçe de onu tutuyordu. 

Bu gençler sanki birer ana ve babanın Nihayet 1409 da dördüncü Venceslas Prag 
değil; Almanya imparatorluğunun bas· üniversitesinde reylcrin dörtte üçünün 
kısı altında inliyen, papalığın işkencesini Çekiere ald olduğu hakkında bir emir· 
çeken Çek milletinin çocuklarıydı. Onla- name imzaladı. Bu, Çekler için parlak 
nn ölümleri milyonlarca Çekin kalbini bir zaferdi. Hüs kiliseye karşı mi.\cadele
eızlatmış, onlardaki dini isyanı milli bir sine daha kuvvetle devam etti. 
Isyana götüren ilk tohumları filizlendir- o sırada Bohemyada kilisenin istibda· 
mışti. dı son dereceyi bulmuştu. Tufeyli papaz-

Kilisenin başlarını kestiti üç adamın ların sayısı on binleri geçiyordu. Mem
ölüleri bir çukura atıla.:aktı. Onlar kAfir leketin nüfusile hiçbir nisbeti yoktu. 
olarak ölmüşlerdi ve hırlstiyanlı~ın ölü- Yalnız Prag kilisesindeki pap.azlar ctl~ 
ler hakkındaki son merasimindcn mah- yüz, dü. Memleketin en az dörtte birı 
nım kalacaklardı! tam manasile papazların malı olmuştu. 

Kilise böyle istiyordu, fakat böyle ol- Prag peskoposu (10) şehir ve (400) ka-
ınadı. sabaya hakimdi. Papazlar cahil idiler ve 

Jan Hüs neri atıldı. Uç ölüyü hürmet- ı bütün zekAlarını halkın parasını çekmek
le al ch: halkın elleri n.stünde hıristiyan-! te kullanıyorlar~ı. Bu k~d~~la .. kal~ıy:~: 
h~ın son merasimi vapıldı. HattA onları lar, şatafatlı ve ısrafiı bır omur sürd 
asıl hıristiyanlık ujhıruna can veren Ü<-' Ileri gibi her türlü ahlaksızlıkları da ya
şehid olarak ilan etti. Çekler bunn bütü~ pıyorlardı. Açıktan açıRa m:tre~. tutan: 
kalblerilf' alkısladılar. Kilise telaşa dü!:- lar bile belli ba§lı bir c~za gormuyorlar' 
tü, Prag kardinalı derhal harekete gecu. l gelişi güzel azarlanmakla. ka~~~orlardı. 
Kuvvet onun elinde bulul"'uvordu. Hüs Herhangi birisi kilisenin ıstedıgı parayı 
Pr d 

ı dT •or· para veren
a~ an çıkmava mecbur oldu. Fakat :ır- vermeyince aforoz e ı 1~ • 

tık senPlPrdenberi basamak basamak mil- ler de en büyük cinavet ve ahUksızlığı 
Jetinin kalbine vüksclmiş: or~da en ziva- yapmış olsalar affediliyorlardı. 
de hürmete layık mevkle yerleşmis bulu-ı Hüs diyordu ki: t ·ıd 
nuvordu. O zamana kadaı: yalnız dini is- cHazreti İsadan başka kanun, ncıKt 
lerde Ceklerin klavuzu olan Hüs şimdi yazılı olanlardan başka kaide yoktur. -
milU işlerde de şef olarak belirmeye bas- lise yalnız papa ile peskoposlar vt papaz
lamıştı. · lardan ibaret de~ildir: hazreti sata ~-

ı ı· tfuna erenlerden mürelt-
Hüs Prag civarında ve kırlarda dola- yan ve onun u 

fJyor, köyden köye, kasabadan kasabaya kebdir., ü . ·ı · den halk 
k 

~ ı 1 Bu fikirler Prag nıversı esın 
geçere VöZ ar veriyor: halka hakiki hı- . . anda bÜ ··k ra~bet 
ristiyanlık hakkındaki fikirlerini anlatı- l arasına gırdı. Az zam d p yu skopo
yordu. Bir taraftan da kitablar vazıyor· gördü. Her taraf kayna 

1
· ra~ pc 

maksadını dnha geniş yığınlara a~latmak su hakkında alay lı şarkıları soh~lednmebyu_ e 
. b 1 d D varlara kilise a ey ın e -

fçın UEİraşıyordu. aş a ı. u . . 
· 1 vük •aftalar asıldı. Asırlardanbcrı kHı· 

Kılise onu ezmek istiyordu, çünkü V • ~ k"l" mensub olanları insanlık-
'- d" ı ıt. k b 1 seyı ve 1 ıscye aen ı var ı6ını anca u suret e koruyR- .. .. { d · antş kökten sökül-
b·ı k t • • • • • tan ustun arze en ın , 

ı ece tı, o Jhlıse kı merhamet bılmezdı , .. .. K'l" 1 h"nde tek söz söyle-. . . . mu!':tu. ı ıse a ey ı 
ve ımparatorlara bıle vakıt vakıt u~ak 

1 

k" korkan halk artık o . rnekten çe men ve 
muamelesı yapmıştı. k t 1 tu Papazları hatta korkudan ur u muş . , 

Jan Hüs Bohemyada Hüsinetz kasaba- ' peskoposlarla papayı da kendileri gibi 
11nda 1369 senesinde doğmuştu. Hüs ke- birer insan olarak kabul ediyorlardı. Bu 

SON POSTA 

Amerikanin alti 
büyük şehrini 

tahrib eden firtına 

Geçenlerde Amerikanın New England 
eyaletinin altı şehrini ve Kanadanın bir 
kısmını tahrib etmiş olan kasırga ve su 
baskını 20 milyon İngiliz liras! zarar hu
sule getirmiştir. Bu arada 300 kişi ölmüş, 
10 bin aile açıkta kalınış, bir çok köprü
ler harab olmu§tur. Resimde harab olan 
bir köprü ve köprü ankazı arasına 

yuvarlanan bir otomobil eörülmektedir. 

Ayni fırtına yüzünden bu tayyare, ken. 
disine telsizle kasırganın tiddeti haber 
verildiği halde bir meydana inmek iste
miş, bu tekilde ters olarak, hiç bir 
hızaya düçar olmadan yere düpnü§tür. 

Bu, yük gemisi de ayni fırtına yüzün
den New Havende karaya düşmüştür. 

timesi Çek dilinde cKaz:t manasma gelir. da onlara cesaret veriyordu. 
Halbuki bu adam küçüklüğündenberi Hüsün üç malıkumu chıristiyan şehidi• 

1 

zeka ve çalışkanlıkla arkadaşlarına üs- sayması Çek halkını coşturmuş, Pragdan 1 
tünlük gösteriyordu. O zaman en ra~bet- çıkıp gitmesi bu hareketi durdurmamıştı. 
te olan meslek papazlıktt. Ayni zamanda 0 sırada papalığın kudreti sarsılmış ı 
rabattı ve kazanç getiriyordu. Hüs te bu bulunuvordu. üç papa vardı. Almanya, 
mesleAe girdi. Fakat rahat ve kazaneını Fransa · ve tn~iltere beşinci Aleksandrt; 1 

değil, mesleğini sevdi. İncilin esasları tspanya ve tskoçya on üçüncü Benuva-j 
Ostüne kurulan bir takım ~klerden te- yı; Napoli ile İtalyanın birçok hükt\met
mizlenmiş olan bir hıristiyanlık istiyordu. leri· de on ikinci Greguvarı papa olarak 

1400 senesinde papazlık rütbesine erdi kabul etmişlerdi. 1 
ve Bethleem'in küçük kilisesine vaız ol· Konstans gölü kenarında ve ayni isim-

1 du. Az zamanda şöhret kazanmıştı. İlmi deki şe.hirde bir (Konsil = Ruhant mec
ve söz söylemekteki kudreti onun karşı- lis) toplandı. Burada her tar3ftan gelen 
sına büyük bir halk kütlesinin birikme- kardinal, peskopos ve. papazlardan 
sine sebeb oluyordu. Bir sene sonra Prag (100.000) kişi bulundu. Hıristiyanlı~a aid 
Qniversitesine (dekan) tayin edildi. ihtilafları halletmek için müzakere açıl· 

Prag üniversitesi o sırada Orta ve Şark dı. Hüs te buraya ça~ınldı, fakat gelir 
~vrupasının en mühim ilim müessesesi gelmez hapse atıldı. 
Idi. Fakat burada Alman dili hakimdi. Konstans meclisi Jan Hüsü huzuruna 
Halbuki halk ve okuyanların pek çoğu aldı ve onu mahkum etti. 

Fırtına Westhampton'da bir evi orta
sından bölüp sürüklemiş ve getirip bir 
yol üstüne bırakmıştır. .......................................................... -.. 
lngilte;e va/ide Kraliçesi 
siyasi bulıran güzünden 

hasilliandı 
Çeklerdendi. 1415 senesinde Konstansın büyük mey-

Hüs, dekan olarak idaresini ele aldığı danını pek ço~u papaz olan bir kalabalık İngiliz gazeteleri İngiltere vallde kra-
llahiyat fakültesinde, düsturlarını neşre doldurmustu. Ortada bir odun yı~mı var- liçesi Marinin boğaz hastalığı ile sinir
devam etti. Bu düsturlarda meşhur tn- dı, şatafatlı kardinal ve peskoposların pa- 1 den muztarib olduğunu, hastalı~ının son 
giliz kilisesi inkılabcısı Con Viklefi ör- rıltılı safları arasmda .Ttm Hüs görün- beynelmilel bulıranlar yüzündPn vukua 
nek tutuyordu. Viklefin Oksford üniver- dü Cesaretle ve gözleri göklere bakarak 

1 geldiğini yazmaktadırlar. 
sitesinde verdiği dersleri, onun yazdığı ilerliyordu. Odunların üstüne çıkarıldı 71 yaşında bulunan kraliçe, sulh babe-
kitabiarı okumuştu. 1384 de ölmüş olaıı ve ateşlediler. rinin aksiilimeli ile, hastalanmıştır. Bir 
bu adamın kanaatleri Çekierin de ihti- Alevler çarçabuk etrafı sardı, o yalnız kaç gün yatakta kalacaktır. 
yaçlarına pek uygundu. göklere bakıyordu ve avuçlarını göğsü-

Sahte Ingiliz liraları 

Birinciteşrin ll 

Cüceler memleketi 
Cücelerin Macaristanh milyoneri, dünya yüzündeki 
56.000 cüceyi bir araya toplamak üzere geniş arazi 

satın aldı, burada çiftlikler yaptıracak 

Bir ciic~ kan koca ve çocukları 

İriy~n, uzun boylu, gürbüz adamlar- ve çamaşırlarıru, kunduralarını 
dan bahsedile edile cüceler artık tama- kendi yapmağa başlamıştır. 
mile unutulm~ gibidir. İyi kalbli olan Julius işsiz arkada~ıarı .. 

Fakat bütün doktorlar ve psikolog- na iş bulmağa uğraşmış, onfları sefa]et .. 
ların reylerine bakılır ise cüceler, uzun ten kurtarİnağa gayret etmiŞtıir. 
boylu adamlardan çok daha zekidirler, EvindeWi bürosunda bütün dünY' 
hafızaları çok daha kuvvetlidir... cücelerinin adresleri y<u:ılıdır. Büyii~ 

CüceleT tenisi cambazhaneler cüce istedikleı"l vakit 
Misal olarak Julius G<>nt'u zikrecie - he-p ona mi.iracaat etmektediırler. 

lim. Ancak üç kadeın boyunda olan bu 46 santimetrelik adam 
adam Macardır. BiT jandarmanın oğlu Dünyanın en küçük adamı Paul dt 
olan Julius G<>nt şimdi kırk beş ya~ın- Riodur. Boyu mübalagasız tam .f6 san· 
dadır. Bir hayli para sahibidir. trmetredir. Geçenlerde büyük bir İn"" 

Cücelıerin milyoneri olan Julius giliz gazetesi onun tabii cesametteıcf 
Gont Macaristanda sa'tın aldığı muaz- bir fotografını neşretmiştir. 
zam arazide her bir cüceye bir çiftJik Paul de Rio 19 yaşındadır. Sıklett: 
bir de arsa hediye etmek arzusunu bes- 8 kilodur. bu 46 santimlik adamın bB. 
lemektedir. Yegane arzusu bir cüceler bası 1,80, anası 1,65 boyunda iı.J :1~ 
ülkesi kurmaktır. On iki kardeşi vardır. Kardeşler.r .dı:P 

Cüceleri dünyaya daha yakından ta- yalnız ikisi, iki kız kendıisi gibi cüee .. 
nıttınnak, onların zannedildiği gibi <iirler. Birinin ismi: 
sırf eğ'lenoe ve oyuncak adamı olma - '.Iırivudad diğerinin ismi: Dolore~1it· 
dıklarını isbat eylemek için bütün cü - 22 ve20 yaşlarında olan bu kı:zlarııı 
oelerle ıbirlikte Nevyorkrta kmulacak boyu 33 ve 22 kademdir. 
olan büyük sergiye gelecektir. Meşhur cüceler 

Julius cüoelere elbise yapmakla mu- Cüceler kralı S. M. Julius Gontuıı 
azzam bir servet sahibi olmuştur. Onun pek muntazam bir surette tuttu~u sici1 

hesabına göre bütün dünyadaki ci\ce- defterine göre en me~nr riicel~r~eıı 
lerin sayısı 56 bindi:r. Bunla~ elbise (Devamı 14 üncti sayfada) 

( ilk tayyareyi tayyarelere karşı muhafaza! J 

Hüs büyük bir hızla parlıyordu. 1402 nün üstünde birleştirerek bir şeyler mı
de Prag üniversitesi rektörlüğüne geçti. rıldanıyordu. cK~a kuvveb, din perde
Faaliyetini artırdı, üniversitede hlkim si altındaki dünya saltanatını parıldata
olan alınaneayı kaldırmak ve yerine yerli rak bu trajediyi son dakikasına kadar de
halkın ve milletin kendi dilini koymayı rin bir saadetle seyretti ve büyük fnkı· 
gaye edinmişti. Bu maksadla LAtin ve Iabemın küllerinf Ren nehrine attırdı. 
Çek dillerinde birçok küçük kitablar ve Bohemyada büyük bir matem vardı ve 
makaleler yazdı. Bunlar hep hıristiyan- artık olgunlaşmış olan .,mmt benlik. ih
hja ciairdi \'e papalıjın uırlardanberi ~ tlWe hazirlanıyor, kılica sarılıyordu. 

Fransız polisi bir kahvede İngiliz ban-
kasının sahte 20 İngiliz liralıklarını liir- ıet 
me~e çalışan 7 kişiyi tevkif etmıştir. Mü- Bu resimlerden biri 1903 yılının 17 bırinci kanununda Wrighh kardeŞ·pı 
tehassıslar banknotlann barikulade bir tarafından ilk defa yapılan tayyarenin ilk uçuşunu göstermektedir. İkinci rcsı~ 
suretle taklid edilmiş olduklarını, haki- •

1 

son siyasi b~anlar eıınasın.da ~ensington ilim müzesi~~e bulu~an ~yni tay)'~: • 
ldlerinden asla farkedilemiyeceğinl söy- nin, mü tekimil kardeglerinın hucumundan korunmak . uzere muzenın alt kat 
lemektedirler. ı nnduı biıint ukli ameliyesiDi telbit etmektedir. . . . 
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Büyük harbde Rus Harbiye Nazırı na.sıl 
casuslukla itham ve mahkUm edilmişti? 

homlinoff'un girişmiş oldu~u geni§ ıslah 

Sinema ve Zabıta 
Brezilyada cinai vak'alar aktörZere oynatılarak filme 
alınıyor, bilahare bu film gösterilirken seyirciler ara
sında hakiki vak'a kahramanı da bulunduruluyor, onun 
kordelayttamamile seyrettiti ayrıca film/e tesbit ediliyor ·· tutan 

1916 da zaten yıkılmıya yuz 
Çar hükfuneti, balkın son itimadını da 
lu .. alarak. Harbiye Nazırı Suk-
rmayı gozc hkum 

homlinoff'u casusdiye teşhir .ve ma Na-
etti. Bundan sonraki yıll~ ~nde ded rı
zırın hiyanetini isbat içın bırçok 4 e ı 
lerı~ neşredildi. 

Sukhomlinoff, ihtiUilde Lenin tarafın-
dan umum! aftan istifade eden Çarlık 
Ru~asının mahpusları arasında, kurta
rıldı. Ve derhal Almanyaya ~açtJ. O~n: 
dan yazdı~ı kuvvetli hatıratıle kendını 
müdataaya koyuldu. 

Sukho:rnlin'Off nasıl yetişti, neden 
casusluğundan şübhe edilmişti? 

Sukhomlinoff, maruf bir nskerdi. 1909 
da Harbiye Nnzın oluncaya kadar geçen 
uzun meslek hayatı eşine az rastlanılır 
muvaf.faldycUerle doludur. 1877 den 
sonra gerek kıt'a, gerek erkanıhar -
biye vazifelerint muvaffakiyetıc ~~şara
rak dereec derece yükselmiş, general ol
muştu. Bir zamanlar kendisini Mançuri
deki ordunun erktımharbiye reisliğine ta
yin etmek istemi§lerdt Sukhomlinoff 

· harekat sahasını iyi tammadı~ı için bu 
vazifeyi istedi~i gibi yapaınıyaca~ını söy
liyerek, daha iyi kavrıyabileceğı daha u
fak bir kumandanlıAa verilmesini ric:ı 
etmişti. Rüşvet yiyecek, casusluk edecek 
bir adam böyle bir feragate nasıl yann-

tırdı? 
Rus hükfuneti, Japon barbı felfıketinden 

sonra, orduyu maddi, manevi bakımdan 
yükseltmek Için üç yıl boşuna uÇaşmı~, 
bir fayda alınamamıştı. Çar İkinci Nic
holas, 1908 de grandiiklerin ve diğer a
sılzade taktisyenlerin iştirakile bir komi
te topladı. Sukhomlinoffıi da genel 'kur
may başkanlıA-ma getirdi. Bu tayin, Av
rupanın askert mahfellerinde, en akılane 
bir tedbir sayıldı. 

SukhoınlJnoff ertesi sene, altmış bir 
yaşında olduAtı halde, harbiye nazırlığı
na tayin edildi. Bu mevkie geçer geçmez 
Rus ordusunu rakibieri olan, Alman, A
vusturya ordulannın derecesine yükselt
mek ve asrileştirmek için orduyu yeni 
baştan kurmak gibi muazzam bir işe gi-

rişti. 
Sukhomlinoff'un- bu son derece kıy-

metli hizmetlerine rağmen nasıl olup ta 
en anır §Übhe ve ithamlara u~adığını 
anlamak için onun bir de husust hayatın
daki yeniliklere göz atmak lazımdır. 

General SukhomllnoU daha harbiye 
nazırlığına geçmeden, Kieff'te kumandan 
Iken bir dcrde tutulmuı, evli bir kadın 
aevmişti. Bu, bir yahu di öğrctmendi. 
Kendi gibi bir ö~retmen vaktile bu .. ka.~ı
nı sevip almış, oldukça sıkıntılı bır omur
den biraz aydqılı~a çıkarmı§tı. 

Sukhomlinoff, bu kadına karşı duydu
~ romantik aşkın gelip geçici bir şey 
olmadığını anladı. Kadının da, kayıdsız
lık §Öyle dursun, kendfsile evlenıneye 
can attığını sezdi. Bir yolunu bulup ko
casını dışarı gönd'crdi. Bu fırsattan isti
fade ederek kocasından bCI~anan kadınla 
• bir askerin bir Yahudile evlenmesinin 
nıuhitte yapacağı nahoş tesiri düşünme-
den - evlendi. 

Madam Sukhomlinoff artrk: silik, sö-
nük bir öğretmen karısı olmaktan çık
:rnış, koca bir şehir kumandanının biric!~ 
sevgilisi, gözdesi oluvermişti. Vakıa Kı· 
off'te antl-semitik cereyan çok kuvvet
liydi. Generalin kaprisıne karşı durul
nıamıştı amma madam Sukhomlinoff'tan 
için için nefret ediliyordu. Kieff'te u
zun müddet kalmış olan madam da bunu 
pekdıa biliyordu. Fakat ne olursa olsun 
o her türlü heves ve nazım yerine geti
recek bir koca bulmuş, büyük bir mevki 
sahtbi olmuştu. 

General Sukhomlinoff'un bu, ikinc:i 
evlcnişiydi. Bu sefer'ki kansına o kadar 
candan bağlanmıştı ki muhitın ne diye
ceğini d~nmeden, onu her hususiyeU
ne karıştınyor, her gittiii yere götürii
yordu. 

İşte bu sırada Almanyaya giden yega-
ne tren yolu üstünde miralay Scrge Mi
asoyedoff adında bir hudud muhafızı bu
lunuyordu. Bu adam mühim yolculara 
kar§ı son derece nazik davramrdı. Hatta 
bu nezakeUnden ötürü bir defa Kayserin 

i ve ihya programı çetin bir tecrübe dev
resi idi. Bu tecrübenin barikulAde iyi bir 
netice vermesine ra~men harD'iye nazırı, 
1915 mayısında birdenbira aziedildL 

Harb hazırlıklannı ihmal etmek rü~-
) vet yemek, harb başlıyalıberi düşmanla 

temasta bulunmak gibi son derece a~ır 
lsnad'larla tevkif edildi. Sorgu hakimli
ği, emniyet müdürlüğüne, nazırın aley
hinde kuvvetli bir delil olarak bir mek
tub f'Ollamıştı. Bu mektub Karlsbadda, 
casusluğundan şübhe edilen bir taeirden 
madam Sukhomlinoff narnma gelmişti. 
cMütemadiyen yağmur yağdığı için 

Büyük harbde casusların kullandıklan hi
leli pipolardan biri: Piponun iç ve dış sıı
tıhlllrı arasındaki beyaz boşlub itreler 

vesair kltıdlar saldanırdL 

Karlsbad yollarının berbad bir halde bu- Zabıta filmterinden bir kaç sahne 
lunduğumian, uzun yürüyüşler yapmaya Cinat l§lerde yapılan tedkikat ve ta- jektörlerin fUlilan aksettirilmektedir 

Casus ele ceçtiil takdirde piponun blraz 
bükülmeslle bu &:lzli yere ateşli kısımdan 
menfezlu açalır ve kafıdlar yanıp riderdi. 

kendisini Romintendeki malikanelerinin 
muhafazasına çağırdığı bile söyleniyordu. 

Harbiye nazırı gelip geçtikçe memnun 
kalsın diye jandanİla miralayı, generalin 
karısına nasıl itina edeceğim bilemiyor
du. Madam Sukhomlinoff yolculukta, e
vinden daha fazla nazlanır, durmadan 
şunu bunu almaya heves ederdi. Miaso
yedoff, kadının bütün b1.1 arzularını ye
rine getirmek için elinden geleni esirge
miyordu. Bu hal ortalığ.1 kötü bir dedi
kodunun yayılmasına sebeb oldu. Mira
layın, generalin karısına Paristen l:nçak 
eşya getirttiği söylenıniye ba§landı. Hrır

biye nazırını yere vurmak istiyen rakib
Ieri de onun işte bu zayıf tarafından is
tifade ettiler. 

Miasoyedoff, nazırla sıkı bır d'ost ol
muştu. Karı koca Petersburga dönerler
ken onu da beraber aldılar. Miasoyedorf 
orada harbiye nezaretine yerleştirildl. 

Karısını memnun etmek uğunında gözü 
hiçbir şey görmiyen nazır, miralay hak
kında söylenenlere hiç ald'ırış etmiyordu. 
Halbuki dedikodu gittikçe büyümekte 
idi. Miasoyedoff'un vaktile Kayser tara
fından davet edilmiş olması, üsf..ine bir 
çok ta yalan katılarak, adeta dedikodu 
olmaktan çıkmış, kafi bir isnad ve itharn 
halini almıştı. Buna rağmen nazır onu 
doğrudan doğruya yavcı·Iiğine almaktan 
çekinmedi. Günün birinde, parti liderle
rinden biri miralayı açıktan açığa vatan 
hainli~i ile itharn etti. İki erkek düello 
ettiler. Minsoyedoff nişa:ı aldı , fakat isa
bet ettiremedi. Öbürü, mükemmel bir ni
şancı olduğu halde, silahını havaya sıktı. 
Niçin böyle yaptı diye çıkışan arkadaşla
rına da bir ktıhin gibi: 

- Ben, dedi, alçağı öldürüp te ipten 
kurtarmak istemedim. 

* Bakumandan grandük Nicholas, Rus
ya ne vakit harbe girse casusluk mesele
sinin iç gailelerinin en büyüğünü teşkil 
ettiğinde~ mütemadiyen şikayet ederdi. 
General Sukhomlinoff, belk! de haklı 0 • 

lan bu şikaycti, bilirdi. Buna raWtıe!l 
cAJmanlara casusluk ettiği iddia cdilcnıt 
bir adamı maiyetinde tutmakla tedb)r
sizliklerin en büyü~..inü işlemiş, başına 
gelen felaketi clile hazırlnmış oluyordu. 
Esasen Miasoyedoff o sıradl siyasetten 
uzak bir memlekete naklini istemiş olsa 
hiç olmazsa hayatını kurtnrabilirdi, yap
madı. Aksine tam o ara cihan harbi ge
lip çattı. 

Sukhomlinoff'un harbiye nazırlığın
da bulunduğu altı sene içinde ne muaz
zam işler başardığını, cihan harbinde 
Winston Churchill ve diğer büyük salfi
hiyet sahibieri !rizzat gordüler. Biitün 
ordu en kısa bir zamanda harbe hazır ha
le konuluvermişti. Henüz tamamlanma
mış beş senelik bir plana göre ıslah edil
miş olan nakliyat ve sevk ve idare işleri 
eskisinden çok daha iyi bir hale girmiş 
bulunuyordu. cKoca Rus ordusunun ne 
silah altına alınışında, ne de harb mınıa
kalarma sevkinde en ufak arıza görül
memişti.• Denebilir ki ciliar. harbi Suk-

imkan olmadı~ndanı~ bahsediyordu. Sor- harriyatta sinemadan istifade edilmesi ilk Bununla caninin yüzünde husule gelecek 
gu hakimi, bu sözlerden aleyhte ne gibi defa bundan on üç ay evvel Rio de Ja- delişiklikler kolayca görülmektedir. 
bir mana çıkardığı sorulunca, sinirlendi: neiroda tecrübe olunmuştur. On üç ay- Halbuki timdi ilnema bu usulü tall 

- Ne blleyim ben ne demek istemiş. danberi bu fikir hayli ilerlem.iştir. He- manaBile hiçe indirmiştfr. 
Icabında en basit cümleterin bir düşman l men hemen bütün devletler zabıtaları si- * 
şüresi olmasından korkulabilir. nemadan istüadeye koyulmu§lardır. El- Sinema zabıtada ötedenberi tatbik e. 

Müddeiumumi muhakemenin sonuna de edilen neticeler ziyadesile ümid veri- dilmekte olan fotometriye pek büyüll 
kadar, ne nazıra hudud dışından en ufak cidir. Bundan dolayı bu meseleyi uzun yardımda bulunmaktadır. Cinayet ma., 
bir para geldiğini, ne de müsrif karısının boylu tedkik eylemek zamanı gelmiştir. hallerinde hemen daima en fazla i~ gö .. 
bir nazır için ~vet sayılabilecek kadar Brezilya zabıtası sinemadan lıitifadeyi renler fotografcılardır. Bunlar her tara
para aldığını, yolJadığını, sakladı~ını is- dü§ünmekle yeni bir icadda bulunma- fın fotografını almaktadırlar. Fakat iti
bat edemedi. Maamafih bu çürük ımad mıştır. Zabıta işlerinde sinemadan isti- raf etmeli ki bu fotografcıların bütün 
ve iftira, general Sukhomlinoff'un o kıy- fade edilmesi fikri AVl'upada ortaya a- gayretlerine rağmen daima eksik kalan 
met biçilmez hizmetlerini kenara attır- tılmış ve bazı tecrübelerde bile bulunul- taraflar bulunmaktadır. Sonra fotograf
maya yetti. İhtiyar nazır idamdan güç muştur. Brezilya zabıtası sadece bu va- ların birbirlerine yapıştmlması bazı nok
kurtuldu, ebedi hapse mahkum edildi ve dide şimdiye kadar yapılmış olan şeyleri taların görülmemesini mucib olmaktadır 
ta Lenin zamanındaki umumi affa kadar pratik sahaya intikal ettirmiştir. ki bu da bazı defa büyük mahzurları mu-
hapiste kaldı. Bazı meraklılar yahw profesyonel si- cib olmaktadır. * nemacılar rastgeldikleri zabıta vak'ala- Halbuki sinemada bu gibi mahzurun 

Miralay (Miasoyedoff) 8 gelince: o, rını, iğtişaşları, ihtilali filme çekmişler- yeri yoktur. Sinemada travelling sistc
daha bahtsızmı§. Daha 1915 şubatında dir. Bilahare zabıta bu çekHen filmler- mi vardır. Bu sistem cinayet mahallinin 
Varşovada mahkemeye sevkedildı. Aley- den çok büyük yardımlar temin eylemi§- her tarafının filme çeknmesine yardım 
hinde üç büyük cürüm ileri sürülüyordu: tir. Yugoslavya kralı Ateksandr ile Bar- etmektedir. Ayni zamanda ziyada dahi 
Şarkt Prusya hududunda Almanlara ca- tunun uğradıkları müdhiş suikasdi tasvir tehalüf görülınemektedir. Sine!otometri 
susluk ettiği, metruk bir binndan i)d eden aktüalite filmi olmasaydı zabıta bu sayesinde tahta üzerinde en ufak iz mü
heykel çaldıltı (orduda ya~macılık) iddıa tarihi facianın teferrüatını canlandıra- kemmel bir surette görülebilmektedir. 
ediliyordu. Üçüncü cürüm birincinin mıyacaktı. Objektifin alış zaviyesi yüzünden husu
biraz daha genişletilmiş bir şekliydi. lintırlarda olsa gerektir. Bundan bir le gelen mahzurlar bilnhare llıboratuar

Mahkemc iki kurmay, bir saf zabitin- iki sene kadar evvel Fransız başvekili larda çok modern ve hassas alat vnsıta
den teşckkül etmişti. Ne müdafaa şahid- (Blum) bir tnarruza uframıştı. Tanrruz sile giderilmektedir. 
lerine, ne de maznunun nvukat tutması- büyük bir Fransız muharririnln cenaze * 
na müsaade edilmemişti. Aleyhteki ~a- merasimi sırasında vukua gelmişti. Cena- Amerikan zabıtasında dahi sinemadan 
hidlerin en mühimmi miralayın snde zc merasimini bir pencereden filme çek- vAsi mikyasta istifade edUrneğe başlan
Şarki Prusyadaki Rus kuvvetlerini dü§- rnek istiyen bir meraklı olmasaydı ba§ve- mıştır. Nevyork ve bilhassa (Şikago) da 
mana haber verdiğini iddia etmekle kaldı. kile karşı yapılan taarruzun failieri bir her sabıkalının kendine mahsus bir fılmi 
Onun da yalan söylediği ihtilfıldeı1 sonra türlü meydana çrkarılanııyacaktı. vardır. Bu film kendi dosyası meyanındn ' 
meydana çıktı. Miasoyedoff bir istihba- Alman itfaiye teşkilatlarında sinema bulunmaktadır. Bir cinayet yahud c• rh 
rat zabiti idi. Fakat bir kere Dembowa- operatörleri vardır. Bunlar mühim yan- tahkikatında maznunun sabıkalılarnan 
Budaya gidip bazı şeyler sormuş olması gınlarda vak'anın mufassal filmini çek- biri oldu~ tezahür eylel' ise «Onun fil
bile aleyhine delil sayıldı. Tevkif edildi- mektedirler. Bu film itfaiye kumandanlı- mi bütün polislere gösterilmektedir. Bu 
.ği zaman sorulanlara dalgın cevablar ve- ğında muhafaza edilmektedir. Yangının filmde maznunun her bir hareketi görül
rişi, neye saçma sapan cevab verdiği so- ltfası tarzı bilahare itfaiye me!lsubini bu- mektedir. 
rulunca da cVatanıma hiyanet öyle akıl zurunda kritik edilmektedir. 

almaz şey ki ne söyliyeceğimi bilemiyo- * 
rum:~~ diye verdiği makul cevab hep bi- Bay Ribeyro Brezilyanın zabıta funir-
rer aleyhte silah gibi kullanıldı . Tardına lerinden biridir. Sinemanın zabıta için 
ve idamına karar verildi. en büyük yardımcı olduğunu takdir ey

MahkUm, son olarak (Çar) a telgraf lediğinden bundan layıkı veçhile istifa
çekmiyc, bir de annesil.:! vedalaş-maya dcye koyulınuştur. Riberyo i§lenen bir 
izin istedi. İkisi de reddedildi. Bunun üs- cinayeti film makinesi önünde tekrarlat
tüne gözlü~nden kırdığı cam parçalari- tırmaktadır. Bir dokümanter filmin reji
le boğazını keserek intihara kalkıştı, mu- sörü kadar üstadane bir surette film çe
vaffak olamadı. General Sukhomlinoff bn virtmektedir. Maznunun her sözünü, her 
sırnda bala harbiye nazırı idi. Fakat es- hareketini zaptettirmektedir. Bu filmler
ki dostunu değil kurtarmak, hatta fela- de badiseyi aynen tekrarlattırmak için 
ketini biraz olsun geciktiremedi. O vakte hiçbir nokta ihmal edilmemektedir: Bağ
kadar her meselede daima gevşek. uyu- ı rışmalar, kan fışkırması, rcvolver endah
şuk davranan Rus askeri mehafili, harbi- tı, cam kırılması, firar velhasıl her şey 
ye nazırını abşa~ı etmek için el attığı aynen tekrarlanmaktadır. Bu film bila
adamı cezalandırmakta son derece telaş hare adiiye tahkikatmda pek büyük bir 
gösterdi. Miasoyedoff hiçbir kanun ve rol oynamaktadır. 
kaideye uymaz bir §ekilde, mahkeme ka- Cinayet safhasının filme çekilmesinden 
rarının üstünden daha iki saat geçmeden sonra sıra maznun veya caniye gelmek-
asıldı. ted.ir. Bu film onun öniindc perdeye ak-

Çeviretı: Neyir setirilmektedir. Film aydınlıkta gösteri!-
--------- mektedir. Film gösterildiği müddetçe ca-

Hendek yolunda iki kamyon ninin bütün etv ve harekatını zaptey
ıem~k üzere iki makine bulundurulmnk-

çarpiŞII tadır. Bu makineler boyuna çalıştırıl-
Adapazan (Hususi) -Dün Hendek maktadır. Cinayet filminı seyrederken 

)'Ulunda bir kaza olmuş, Titaşa aid iki caninin yüzünde hasıl olan bütün deği
kamyon çar:pışınış ve ikisi de parça • şiklikler bu suretle meydana çıkmakta-
lanmıştır. dır. Bu çekilen film, sonradan esas filme 

Kaza i'ki mukabil taraftan gelen eklenmektedir. 

* Sinema objektifinin şaşmaz §chaddi-
ne artık iman edilmiştir. Sınema bug~n 

bütün müterakki memleketler zabıtası
nın en mühim yardımcısı olmuştur ... 

Amer:kada bir film kumpanyas' 
yeni bir şehir kuruyor 

Amerikanın en mühim film kumpan
yalanndan R. K. O. pek büyük bir film 
çevirmek üzere hararetle hazırlıklar gör
mek ile meşgul bulunmaktadır. 

Bu filmin ismi (Gungıt Din). Meşhur 
muharrir Rudyard Kiplhgin escı·inden 

iktihas edilmiştir. Sırf bu film için Sier
ra Nevadanın sarp kayalıklarının elli ki
lometre ötesinde yepyanı bir §ehir ku
rulmuştur. Bu şehir Amerikan şehirleri 
tipinde değildir. Yani gangstersiz ve gı.i

rültüsüz bir şehir olacaktır. Buna rağ
men bu yeni şehirde asayjşin temini için 
icab eden tedbirler alınmıştır. Gunga Din 
şehrinin sülüsü san'atkarların ikamf't e
decekleri sayfiye evlerinacn; ik! sülüsü 
de Bohara ve Muri Hindı.. mahallelerin
den ibarettir. 

Filmin baş san'atkarları şunlardır : 

Cary Grant. Joan Fontainc, Doııglrıs 

Fairbanks Jr., Victor Mac Laglen. 
Bu san'atkArlardan manda :filmdc bın 

kadar adam; on iki fil: yüz elli at rol ya
pacaklardır. 

kamyonların yanlanndan geçen bir 
otomobilin kaldırdığı toz içinde kal -
ma1an ve birbirlerJni farkederneme -
leri yüzünden olmuştur. Şoför Meh -
med yaralı olarak hastaneye kaldırıl -

Bu usul Amerikan znbıt:ısının tatbik Gunga Din ~ehrinde iki ay müddctle 

mıstır. 

edegelmekte olduğu grilUng usulünden 2000 adam ikamet cyliy~cektir. Muvak
çok daha faydalıdır. katen in§a edilen bu şehirde bir postoha-

İstitraden arzedeliın: Grilling sist.:!mi ne bile vücude getirilrni§tir. Postahane
şundan ibarettir: Cani zabıta huzurunda nin damgaları bu şehir namımı bazırl:m-
itıtJcvab edilirken yüzünf! kuvvetli pro-, {Deva.mı 14 ilnctl •ayfada) 



SON POS'I'& 

1 isveçle yeni bir ticaret Be,oilu Sulh Mahkemeleri Bat Y ... 
pnlığmdaa: 

M ari V alevska 
No un aşk romanı 

,.. 

lmparatoriçenin .. büyfk kederi 
Ve nihayet Fontenbloda, karşı kar

şıya geldikleri vakit, buz gibi bir .mu
amele görmüş, şu sert, soğuk lafları 

duymuştu: 

bir tesadüften istifade etmek çareleri- rağmen irnparator bile bir şeycikler 

- Neye geç kaldın. Her zamanki gi
bisin. Sen-K.luda ne mühim işler gö
rüyordun ki beni karşılamağa gelme
din? Bugün hiç te güzelliğin yok. Hem 
zayıftamışsın ... 

Birden yanından ayrılmış, Bertiye 
ile çalışma odasına kapanmı.ştı. 

Her biri için, o kadar menfaatler te
min eden, Napolyonun siyasi hülyala
rını tatmin eden, Jozefini mevkiinde 
bırakan, madam Valevskanın çocuğu
Ila da, hem ne tarikulade ha.şmetli bir 
eti kuran o mükemmel tasavvuru böy
ie altüst edecek ne gibi bir şey cereyan 
etmişti ki! 

ni bulmalı idi. Beklemeli idi! 
Jozefin: 
- Sabretınek mi, gene beklemek mi? 

dedi. Şimdiye kadar ne kadar sabır gös
terdiğimi siz de biliyorsunuz Kler ... 
Kaç defalar fazla para harcıyorum di
ye benimle yaptığı o korkunç kavgala
rı, çapkınlıklarına göz yummamı emre
dişlerini, hatta beni nasıl tahkir ettiği
ni gördünüz, kulaklarınızla hep duy -
dunuz Kler! Biliyorsunuz her şeye kat
landım ve her ~ey işte gene de boşa git
ti! Ne desem, ne yapsam onu çileden 
çıkarıyor. Hem bütün bunlara, ne diy~ 
sebeb aramalı? İstemiyor beni, bıktı, 
usandı vesselam. 

Sıskaüğına rağmen, içinde bir harb
ci ruhu taşıyan madam d'Abrnntes'e 
gelince, o ise karşı koymanın, müca

yapamaz. 
- Peki amma, şayed o isterse, ben 

nasıl muvafakat etmem'? .. Karşuna di
kildi mi, öyle korkuluyor ki beni... 

Bir an daldı ve ilave etti: 

- Şu dakikada, bırakamadığım, ay
rılamadığım ne tae, ne de taht! Zaten 
bunların ağırlığile bezdiğim anlar çok 
olmuştur. Keşki Bonapart konsül ola -
rak kalsaydı, başka bir ~ey istemezdim. 
Hayır gücüme giden artık bu değil. 

Ondan ayrılmak, bunca sene beraber 
yaşadıktan sonra onun, belki de evlid
lanma karşı bir düşınan kesilecek baş
ka bir kadınla evlenınesini gönnek! 
İşte dayanılmaz acı bu ... 

Bunlan da söyledikten sonra, yalnız 
kalmak istediğini ihSas ederek iki ka
dını savdı, yemek vaktine kadar hiç 
kimseyi kabul etmiyeceğini bildirdi. 

Acaba Lehli kadın, imp~r~to~un ~r- dele etmenin tarafını tutuyordu. 
zusu~u.:ed~etmek cesar:tmı ~ı g~s- Banapartların dostluğu içinde büyü
termıştı. Ogluna verasetın ternın edıl- yen, kalben de bu aileye çok bağlı ka-
rnesi ona yetmiyor muydu ki? Yoksa Jan bu asker karısı söı.Ünü hiç ~akın- Vakit vakit artıp yükselen alevlertle, 
taç ve tahtı da kendisine mal etm~k mazdı: eşyalann ve tavanın yaldızlannı can-
hülyasını mı kurmuştu? _ Ne olursa olsun. imnarator size !andıran ocağın başında, yüksek arka-
Kafasında sade havai şeyler için yer b:r şey demeden başınızdan tacm•zı lıklı koltuğuna büzülmüş, başını elle

vermiş olmasına rağrr.cn, korku ve en-ı c:öküp alacak deö-il ya madam. Fr~nsa- rinin içine almış, alaca karanlıkta dü
dişc Jozefini doğru bir mantıkla dü- da ne imoaratoriçeleri, ne de kral;çele- şünüp duruyordu. 
şünmeğe sevkediyurdu. Zaten c;~ray ri boşamak adet deeildir. Hem Na11ol- Cesur düşesin dediği gibi muk:we -
halkının da ona karşı takındıkları hal yon bunu yapmak kudretini kendin~e met etmek mi ? Evet, daha rnağrur bir 
pek manalı idi. Zahiren hünnet gö~tP- bulsa bile, dünyada, gönlü size bu ha- ruhu olsaydı, belki de bu işi başarırdı. 
riyorlardı amma, ıbilhassa imparator kareti yapınağa razı olmıvacaktır. B;r Hükümdarlığının gurur dolu taannüdü 
varken, o herkec:in kendısine karşı kul garezi, kin i mi var'? Yok! Hem Jüno di- ile. ser~leşmiş, katılaşmış bir im~ara -
köle oluşlan, iltifat saçmaları tama- yor ki, boşanmak için, iki tarafm da bu torıçenın. k~rşısı~da .. N~.p~lyona ?•.r ~-
men ortadan kalkmıştı. j.şe razı olması lazımmış. Siz muvafa- kinme hıssı ve urkuntusu gelebılırdı. 

Bir tarafta, sevinçten yüzleri nur sa- kat etmedikten sonra, blltün kudretine ( Arkcısı vıır) 
çan Bonapartlar, tahkiri andıran te-
bessümlerle onu süzerlerkcn, öte yan
da da istikballeri, menfaatleri. impara
toriçenin ikbaline ve kaderine bağlı o
lanlar da yaslı, gamlı suratlar takını
ycn-lardı. 

Bu korku ve üzüntü günlerinde, Jo
zefin boş durmamıştı. O zamana kcıdar 
kendisine karşı daima mültefit davran
mış olan Camboceres'ten bir mülakat 
istedi: lakin adamın ağzından bir şey 
kapamadı. 

Çok ihtiyatlı ve mübhem görünmesi
ni bilen bu devlet büyUğü, imparatori
çenin sorgularına, kapalı, tumturaklı, 
dolambaçlı cümlelerle cevab vermiş 
ve adeta karşısındakine imparatorun 
bu sırrını ortaklaşmamış gibi bir his 
vermişti. -Ki esasen istediği de, (Ne o
lur, ne olmaz düşüncesile) bu inttbaı 
uyandırmaktı! -

Jozefin, Mareyi gördü. O da vazü~ 
sinin verdiği tam bir ketumiyetle dav
randı. Jozefinin bütün gayreti, çabala
ması boşa gitmişti. O dakikadan itiba
ren de tam bir bezginliğe, ümid:;izliğe 
kapıldı. 

Bir hafta sonra, 30 teşrinisani akşa
mı idi ki, imparator'çe Hortanstan 
başka derdierini açabildiği iki nedime
si ile Tuilerinin salonlannda oturuyor
du. 

Bunlardan biri madam dö Remiiza, 
öteki de düşes d'Abrantes ünvanını ye
ni alan madam Jüno idi. 

İmparatoriçe kaç gündür karşı koy
roağa çalıaladığı büyük yeisini bezgin 
bir sesle söyledi, durdu. Artık çıkar yo
lu kalmadığını anlıyordu. Ta Mısır dö
nüşündenberi, korka korka beklediği, 
ve yıllardır ne yalanlar, ne hileler pa
hasına önüne sed çekebildiği son dar
beden kurtulma çaresi ve imkanı kal
mamıc:;tı artık. 

Bu sefer iniyordu işte, yumruk ta 
beynine iniyordu. Napolyon, tabiyele
rinin en müdhi~ini, ~ükiitu:t kullanı -
yordu. Ne dive artık mücadele etsindi?
Yetmcmiş mi idı ki? Her şeye razı ola
:ak'ı ... Kafa tutmnğa mecali kalma
:nıştı artık ... Bezmişti... Bezınişti! 

İki arkadası onu t<'Selliye çalıştılar 
.iurdular .. , Hile ve kurnailık yolunu 
tutan madam dö Remüza, işi diplomat
cılı in dökmek taraftarı idi. Vakit ka
zanma lı, uysal görünüp, Jozefinin kaç 
defal!ır, hatta şu son defa Marrakta 
muvaffak olduğu gibi, bir hadiseden,l 
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anlaşmaSI yapilacak ı - Klrtor Oralcyıan, aema.bat ve ae.a • 
hanın mr. ..... reken mutasamf olduklan .. 

31 BirincikAnun 937 tarihinde Tür- "9"" 

kiye ne İsveç araısında imzaianan tica- dört bin Ur& mubammen bJmeUl ..,.. • 
ret ~ klering anlaşması 1sveç hükt\ _ Iunda Hüseyinata mahalleat Mls aotatıııdl 
meti tarafından feshedilmiştir. İki 31 ve Tarlabllfı caddesinde 69171 No. lu P 
memleket arasındakıi ticaret anlaşma- çiWt Mustatapqa apartımaDı tamamı ...,. 
sının beşinci ve kleıing anlaşmasının un ızaresl ıçın açık arttırmaya tonulduıaa
onuncu maddeleri hükümlerinden o - dan 15 _ 11 _ esa tarlblne mtısadif Salı ~ 
larak her iki anlaşma 1 Klnunusani 
19 39 tarihinde mer'iyetten kalkın~ bu nO aaat 15 den ll :ra kadar BeJOtlu 
lunacaktır. ma.htemesi b!lfkltiblJiince müzayede ne _.. 

İsveçle meml~etiıniz arasmda ye- tııacaktır. Arttırma bedell mUhammen W 
ni bir ticaret enl.aşması yap:dacak ve metln yilade 7etm1t bel1n1 bulursa o ınn t 
bu münasebetle yakında müzakere'k!re hale ecWecektlr. Bulmadılı takdirde en ,_ 
başlanacaktır. arttıranm 'taahhtıdil bUl blm•t IU'Wt 1-

Türkofis ve Ticaret Odası yeni an - tıncı arUKına ciDilDe tesac~l.f eden ao-11 
l~rna dotayısile tacirlerin mütalea ve 938 Çarşamba gOnil saat 15 den 11 7& ta • 
dileklerini tesbit edip Ankarıaya bil - dar 1cra olunacak ft en çot arUuana ttıall 
direcektir. ecınecelttlr. 
-···························································· 

Uan T arifemiz 
Tek ıiltun sanatını 

Mlaile 400 lııını1 
aalrile 250 • 
Mltil• 200 • 

Dörtlü~ ealtüe 100 • 
~~ wıltilel• • • 
Son etılail• • • 

lıluayyen bir müddes zarfm4ı 

fazlaca mikdarda illu yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilath tarifeınizdeıı 

tatifade edeceklerdir. 'bm, yarım 
ve çeyrek ayfa illnJar için ayn 
bir tarife derpiş e:iilmiştir. 

Soıı Posta'nm ticart ilanianna 
aid ifler içiıı fU adreH mürac:aaı 
edilmelidir: 

Dr. 

tılnedlk KoDektU 'lrkeD 
Kahramansade Daa 
~eau.& 

HAFll ltWiAL 
(Lokman He \tim) 

DabWye miitebassıst: Ptsardan maada 
t.er~ün (J - lll DlvanJO}u nu.-nara 11M. n te
lrfon u m91 - 210M 
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2 - ihale tarlhlne kadar birltınit ft ... 
rlkecek maliy-e, belediye, ~. ftkıf ter 
resi ve yinnl aenellk tam bedeU ft deJ.WJıe 
müşteriye alddiır. 

3 - Arttırmaya l.§tırat edecekle:rtıı 1D11'" 

.hammen kıymettn ytlzde yedi buçulu Dl.sbe" 
Unde teminat akçesl veya mmı btr banta • 
nın teminat mektıı)una gettrmelert prt • 
tır. 

4 - ArUırma bedell lbale tarLbinden ıt;t. 
baren yedi gün sarfında mahkeme taauı • 

na teslim edUecek at.11 taJı:dirde 1hale te51' 
Ye fa.rlo fiat ile zarar ve zl,yan, fala biiAhi • 

küm tendilerinden ta.hsll edilecett.lr. 

5 - 200t No. lu Jcra ve iflAs kanununuJI 
138 lncl maddealne tevntan ıantmenkljl 
üzerindeki ipotek aab1bt • alacatlJJarla dlld 
alAtadarlar gayrlmenkul tızerindett batı~ • 
rını baıbusus la1a ve masrafa dair olan ıd • 
4lalannı ilbat .lçin UAm tarihlnden ttıbart11 
y1rm.1 gün zarfında evratı m~telerUe blt
Ukte satış memuruna mtıracaat etmelldlf 
.üal takdirde haıklan tapu aıcnuıe aablt tJ· 
m.17anlar satlf bedellnln paJlaf!DaaındaJ! 
'ba:!ç kalırlar. 

1 - Şartname mabJreme divanhanesf~ 

herkeain göcebJ.lecel1 yere ualnıJIW. Fal» 
taısll1t almak illeyenler 838./D a&Jl ııe bar 
k.ltlbl.iie müracaatlan UAn olunur. (11028) 

Adapuan tera ~: 
Mebmed ollu lıleYlndun taamaf11 aıt&DAII 

olup 193 sayılı kredi Jroopera&Wııe hubel • 
telale borcundan dolayı mahcus ve paraJS 
çevrUmesine tarar verDen Adapazannm So
cazade çal11Sl caddesinde atı~ R.,.ad oPI 
ömtn sat1laa aı.. aa: l)llı:rl a.er nır 
esi cliitlr:ln w bü;811. arba: ~ 
&ıii: Un!rapam merd&DUe mahdu4 JU1If 
830 tarJh ve 35 8Q11ı tahtanı 1t1 !ralıftballıf 
bir büytlk .1kl taranı hill ft lstbde oa ocı
blr banyo btr sandık odaa, hell. w M .... 
taracayı mü4temU klgtr tamamına ehllftl ., 
tuftar tantindaa 1U08 Un tvme& ıatctJf 
ed.!Jeıı otel bugiııdeD Jtlbaı'ea açık aıt&ına-. 
.lle atıp. ~ıkarılmıf ve arttırma p.rtnaıntlil 
7 rıo ;na tarihinden ıtıbaren tera dt~ 
ıtne Wtk ~ oleeaktll'. 

İ4ba pJ'Iim-'Aa111ıg tıılıtDd ~ ., 
atltt a;ıvaa tarillllle adudlf saıa atıni 
aat 10 dalı - beli kadar da1remll4e J&l)t" 
lacaktır. 

Birinet artırmada art1.nDa '*lellt!lll 
pyrtmenlaale tw.luD1n edilen 
metin 7liılde tl mı blllıHI• 
dilde •iitteritıt illiinde Jhalal p • 
pılacatı akai tatd1Me ll .na daha uatıı.• 
ra.k 23/111938 tarlblne mOisadlf ~ 
günfi Ikinc\ artırmada en cc* vtıraDa ıttaW 
ol11IlaeattD'. 

Artuma,a Jtörak Jcln atiian ıuJm W' 
metlnln yüzde f ba~u.t nl.lbeUDde peJ akOI'I 
depo edilmek ve7a muteber muıt banb.laf'" 
dan teminat mektubu getirmek tltamdır. 
Mü~ertn sat\4 ~nlerinde ..ıtızat ...,e 

4)Un.tta Ata! ,eı-IDde balr bul1IDID81UI _. 
fazla :maldmat alm&t arzu edeıılıerlıı 831/~ 
cioıo'a nuım.ra.sı lle Uiremlze mnracaatıaıl 
llzımdır. 

Yüzde iki buçuk delllliye ve 1es'Hm ~• reıtl 
gtbi 1Daa&rlfatm m~r.1tılne ald olaeall ff 
mfilterl Bıale7l takib eden 7 ciDir;lDııle ...... 
bedelint delateo tedl,e eaae.t IDı8p'1lt tP/1 
abi takdirde DK nwnaralJ ıcra 'N 
tanununun 133 ilncil maddeat dalrestnde ıı.-
reket olunaealttır. · 

Alaeaklan tapada taJICih obntJ&n ~ 
lılarla sak alacakltiann 111 lrtifat hakkı ,.. 
bl.blıerlnln bu ~ h0111111e fallı ft _., 

rafa dair lddialannı 1lln tarihinden ltibareı' 
20 gün Içinde lcraJtl mlracaatıa evratı rntlr 
'bttelerinl 1braz 'fe nyıd ettlnne!ert lA~ 
-gelip ak.tıl takdlrcle alacaklan taplada bfl 
olmıyan alacakhlann sabt tutarmm pa1 "' 
laşmasından mahrum kalacaklan ıtisuıJIII' 
ilAn .olunur. __., 

' Zayi - 324 aeDeSl İatatıbul sana11 ~ 
binden aldıtım phadetnameml zayi et~ 
Yenisini çıkaracatımdan esklslnln htlkJII 

yo'ktur. - : .._. 
De1'1et dt!IMtyellan Yetlllnl1e .,..,._ 
kazancı ustası Halim Doman)f .............................. ·--··· .. ·········-···· ....... 

Son Pos1a 1\fatbaasa ................................ 
NeJriyat Müdii.ıil: Selim . RagtJ) ~mit 
c ...... .._ ..,...... 3. Ragıp ENEÇ .-.K. 
waıur~ A •~r.rem V~AKLI~ 
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Çekler Macaristanada 2 şehir veriyorlar Sulh ümidlerinden sonra 
• • A :- ' tekrar harb hazırlıkları 

Alman ktısad Nazırı 
bu akşam gidiyor IP da 1 bu anlaşmaya van ldl •• ,J~~T~~.ı::~~:::ı::~;te dü· 

fiirmü§tür. Bu nutuk, efkAn uınumiyeyi 
yeise ve fütura düşürmfi§ ve bilhassa ye
ni Alman imparatorluğunun bugün İn • 
llliz imparatorlu~nun ve ya1nız onun 
kar§ısına dlkilmekte olduğunu henüz 
anlamamı~ olanların aon §ilbhelerini iza
le etmi~tir. Şübhelerle dolu olan bu sa
atlerde §S~kın bir halde bulunan efkAn 
umumiye üzerinde ancak bu kadar tid • 
detli bir nutuk tesir icra edebilirdi ve 
memleketin manevi kalkınmasını kabi -
nede yapılacak her nevi tadila'ttan daha 
ziyade böyle bir nutuk tesbil edebi -

Almanı~~ ı~:afındiın i§gal editen araziden kaçan ve kocaS\ Südet- Çek a ma· 
lannda olmuş bulunan bir Çek kadını "0 cuklarile b b p ,.,_ ' rpıJ .. era er ragu.a açıLan kampta 

D" .. (B~ta;af~ 1 inci sayfada) nun idaresine verilmiştir. Bu kararna-
un, muza ere erın cercyan ettiği sı - me mucibince b d · d K .. · d ·ır un an sonra yenı mın-

r~ a, omarno uzerın .. e mı ıyeti meçhul takada Polonyada mer'iyette olan ka-
bır tayyare uçarak, Ruten ve Slovak hal- nunlar tatbik edilecektir 
kmı Macaristanla birleşrneğe davet eden · 
beyannameler atmıo:tır. Rumcn gazetelerinin Lehistann 

~ hücumlan 
Beyannamclerde, Çek ordusunda biz • 

mette bulunan Rütenler tirara teşvik e - Varşova 1 O (A.A) - Pat ajansı bil-
dilmekte ve kendilerine para vadieri ya- diriyor: • 
pılmaktndır. Kurjer Poranny gazetesi, Romanya 
Yugoslnv gazoteleri Macarlara hiicum politik adamlanndan profesör Yorga-

edjyorlnr nın Neamul Roman~co gazetesinde 
Belgrad 10 (Hususi) -Çek arazisi hak- yazdığı maka1ey'l şiddetle tenldd et • 

kındaki Macnr taleblerini mevzuu bnhse- me'ktedlr. 
den c Vremcıt gazetesi, bu talebler in ta- Profesör bu yazısında Lehistanın 
mamen haksız olduğunu ve hiç bir et • Çekoslovakyaya karşı olan politikasına 
nografik esasa dayanmadığmı tebarüz nadir görülür bir şiddetle hücum et -
ettirerek, Macarıstana kar§ı hücumlnr mekte ve cmilyon'lar.ca Rusla meskfuı 
yapmaktndır. olan• Pomeranya'nm ''e doğu vilAyet-

Polanya ile Macaristan arasında mü~ _ lerinin Lehistana aidiyeti meselesini 
terek bir hudud vücude getirmek iç!n ortaya koymaktadır. 
Varşova ve Peşte hükumetlerinin gös - Gazete, bu makaleyi bir ciftira:ı~ o
terdiği faaliyet, Yugoslav mahfellerinde larak tavsif etmekte ve profesör Yar-
Iyi karşılnnmamıştır. ga'nın Leh düşmanlan arasmda yer 

Lchlcr bir şehri daha işgal ettiler aldığını kaydetmektedir. 
Moravska • Ostrava 10 (A.A.) - Ha- İngiltere teşebbUs yaph nu? 

vas: Varşova 1 O (A.A.) - Yabancı 
Polonya kıtaatı bugün öğleden sonra gazete1er, Lehistanla Macaristan ara -

Cirovaya girmiştir. Bu şehirde yalnız bin sında müştere!k bir hudud hakkında 
Polonyalı ve buna mukabil yedi bin Çek İngilterenin Varşovada ·bir demarş yap 
vardır. tığını yazınışlaroır. Bu yazılara göre, 

Varşovnda ncşredilcn lmramame İngiltere, tamamen ırkt mülahazalara 
Varşova 1 O (A.A.) - Reisicumhur, dayanm:zyan. ekall:iyetler isteklerine 

dün Polanya ordusu tarafından işgal müzaheret etmiyeceğini bildirmiştir. 
edilen Cyeszyn Silizynsının Polanya Leh ajansı, böyle bir dentar§ın ya
devleti arazisine kat'i surette ilhak e- pılmadığını ve bu meselenin Lehls -
dil'diğine dair bir kararname neşret - tan ile İngiltere arasmda bir noktai na
mişti.r. zar testisine mevzu teşkil etımedi~ini 

Bu arazi şimdi Kat.oviç Voyvodu - beyana mezundur. 

ingiltere Firs ine yeni 
kuvvetler gönder· yor 

Bala Çek 
Reisicumhuru oluyor 

llrdb 
lıı:rnz gazetelerinın neşriyah 

Deyli Telgraf gazetesi, Hitlerin nutku
nu cmütearrızane. diye tnvsü etmekte ve 
§unları ilAve eylemektedir: 

cHükllmetin en esaslı vazifesi vakit 
kaybetmeksizin tedafüt teşkilatımızı ta • 
marnlamaktır., 

Taymis diyor ki: 
· cB. Hitler, dün hem de ilk defa olmı -
yarak Büyük Britanyamn demokratik u- Ankarcıda 11apılan kabul rısimlerinden birinde doktor Fu.nk ve Hariciye Vekihmfz 
sullerine istihkarla memzu telmililerde (BC1Jtarafı 1 inci sayfada) tısad Nazırı bu sırada mcydnnı dolduran 
bulunrnuşt.ur.ı. radan fC}ırimize dönmü§lerdir. Kendile- halk tarafından alk.ışlanmıştır. Abi • 

Londra 10 (Hususi) - İngilterenin u - rini garda istanbul vali ve belediye reisi de etrafında dola§llarak vali Muhiddin 
muml sU~lanmasını tesri ve hava mll • Muhiddin Ustünda~, ticaret odası erkAnı, Üstündağ tarafından heykcl hakkındn ve
dafaa tertıbatını takviye meselesi, gerek Almanyanın İstanbul konsolosu, Doyçe rilen izahat dinlenilmiştir. Defteri imzar 
hükfunet, gerekse partiler için ön plnna ban müdürü ve Alman kolonisi erkftnı lıyan İktısad Nazırı kendisine Nazi selA, 
geçmiş bir milU gaye mahiyetlni almıştn. kar§Ilamışlardır. Doktor Funk yanında mı veren küçük Alman mektebi talebe .. 

Milli müdafaa teşkilAtını genişletmek Berlin büyük elçimiz Harndi Arpag ol _ lerinin ellerini sıkmış v~ iltifatta bulun~ 
ve mecburi askerlik himıeti ihdns eylc- muştur. 
rnek üzere, memleketin her tarafında duiu halde trenden inmi~ler, karşılayı • Saat 16,15 de Alman İktısad Nazırı veı 
ku 

cılann ellerini sıkarak hatıriarını sor .. vvetli bir cereyan bal gl\stermiştir. Bayan Funk heraberlerindeki zevatl& 
G 

muştur. Bundan sonra hazırlanan oto • azeteler, bu hususta efkArı umumi • müzeleri, camileri Ziyaret etmiı:ı.lerdf.ıı. 
mobillerle Usküdara gidilmiştir. :.-yenin hissiyatma makes olmaktadırlar. Şehirdeki dolaşmalarda belediye turizm 

cTaymis. diyor ki: Bu arada, .k~lundan rahatsız bul~nan müdürü Sernuh da bulunmuştur. 
c- Hükfunetin başaracajı iki mühim Bayan Fun~ ıki hastabakicısı refakati~de Ak§am üzeri Alman İktısad Nazırı em.. 

vazife vardır. Birincisi, ruMılanma işine bir otomobille araba vapuruna binmış -- rine tahsis edilen motörlc Büyükadaya 
kuvvet vermek suretile müessır bir aulh tir. Doktor Funk ve refakatindeki zevat kadar gitmiş, oradan Anadolu yakasınıı: 
:politikası tatbik etmek. 1kmcisi, milU Kabataı iskelesine çıkarak otomobillerle geçmi§ ve sahili takib ederek !stanbula 

ruhun ve birliiin teminile dahilde müş- do~ruca Perapalas oteline gitmişlerdir. avdet etmiştir. Dr. Funk, Bayan Funk ve 
terek bir oebhe vücuda getirmek. Doktor Funk saat 12,30 da Taksim Abi- refakatlerindeki zevat bu akşam trenlo 

Ancak, bu ikinci gaye, kabinede bazı desine bir çelenk koymuilur. Alman İk~ Almanyaya döneceklcrd\r. 
tadilat yapılmasım tunirdir.• 
Diğer taraftan cDeyli Ekspres• ve 

cDeyli Heraldıt gazeteleri, pek yakında 
kabinede dekişiklikler vuku bulacaJını 
ve hatta yüksek ruıkeri erkAn arasındıı 
da tebeddüliit yapılacağını açıkça yaı: • 
maktadır lar. 

Paris 1 O (A.A.) -B. HiUcrin nutku 
hakkında mütalealar serdec:Hm Lö Jur
nal, ezcümle şöyle demektedir: 

Hiç şUıPheslz Alman devlet reisi, 
bir tehdid telakki edilebilecek hiç bir 
şey söylememiştir. Fakat Hitler Mü -1 

nih itilMlarını tenkit etmiş olanlan ta-
arruz silB.hlannı terketmeğe ve hata -
larını kabul ve teslim eylemeğe teşvik 
edecek bir şey de söylemiş değildir. 

Hitlerin gaıib deY.letlerile lazım o
lan teması henüz bulamamış olduğun
da kimsenin şüpheSi yoktur.• 

Lö Jur - Eko Dö Pari, yazıyor: 
Antant koniiyali teşkil eden millet

ler, Münih sulhünün kalitesi hakkında 
aslA evham ve hayalata kapılmamak -
taclırlar. Bu sulh onlara .tarihte misli 
görülmemiş olan tazyikler ve tehdidler 
ile kabul ettirilmi§tir. İşte besienilan 
hissiyat ve infialler, bunlardır ve bun
lan bizde tevlid e~ olanlan affet -
rnek mümkün degildir. Bu gibi hissi -
yat ve i.nfialatın bir ikinci defa bizler
de tevellüd etmesine bais olacak alıva
lin kabulü de asla kabil d-eğildir. Hitler 

Paşabahçede · soyulan vapur 

( &ısta ra fı 1 inci sayfada ) 

Dün, Kudüsteki emniyet koroiseri
nin çalışma odasının kapısında pntla
manuş bir bomba bulunmuştur. 

Pra.g, 1 O (Hususi) _ Mcmlekette müdafaası kabil olmıyan usuller mü -
normal hayat tedricen teessüs etmek- vacehes'inde gerek Fransa ve gerek İn-
tciir. gilteren.in hissetmakte olduklan infi -

Şimd · . 
1 

ı.. a... ale tam kıymetini vermiyecek olursa . E'; elki gün Paşabahçe önlerinde de- hatırılmak istendi~i ya?.ıruştık. 
ı, sıyas maıud!eıi en fazla aldanmış olur.~ nız ustünde bir soygunculuk vak'ası ol· Resimlerimiz delindikten sonra burun. 

meşgul eden mesele Yeni Cumhurre • Epok gazetesinden· duğunu, hac.iz hallnde bulunan Asya va- duğu yerin sı~ olması dalayısıle tamamen 
isi intihabıdır. Bu münasebetle zlkre- Almanya bundan· bö 

1 
b 

1 
d • purunun makineleri ve bir kısım par - batmamış, yana yatmış bulunan (Asya)~ 

dilen isimler arasmda en ~ ,...ı. ~ y e u un u 1 Id kt d 1' diğ' · · · • 's"' .... m ... ~,ur gw u noktada tevaldtuf edecek değildir.~ ça arı aşırı ı an sonra e ın ını ve vapurunun son vazıyetinı göstermektedir. 
kundura fabrikatörü Jan Bata'nın is - c:========================~===== 
mi üzerinde durultnaktadır. Övr gazetesinde Bayan Tabui diyor Ş ft ~-~ 1 h d•l• 

Yeni bir badise ki: e a 1 er IS a e liyor 
Londra 1 o (Hususf) _ Bu sabah, Jan Bata, bir siyasi şahsiyet olma- cHitlerin nutku Londracia bir nev1 

Diğer taraftan Gabza ve havalisin

de bir tedkik seyahati yapan İngiliz 
~~nbaşısı Rey ve yaveri, Arab müteca· 
ızler tarafından yaralanmışlardır. 

Başvekil şehrimizde 
80 kişiden milre:ıckdb bir Arab çetesi makla beraber., b~t?n halk tabakalar~ lrorkutma tedbiri ve 1 KAnunusaniden Bursa, (Hususi) - BurS3 ıeftalilerini (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ocnubt Filistin'de bir Yahudi köyüne ~a~ndan sevı.lını§"tir. Bata, gerek iç - itibaren tngilt~re iie müstemlekeler ıslah etm~k~ bakımlanm. fennt bir tekle Kalemi mahsus Müdürü Süreyya, şeb..-
h'Ü.cum etmiştir. tımaı, gerek S'iyasl bakımdan mutedil için mücadeleye giıişmeden evv 1 _ sakmal gıbı gayelere hızmet maksadile rimizde bulunan saylav ve sefirler, ıs. 

Kuvvetli b' . . .. bir şahsiyet olarak tanılmaktadır. pılmış bir nevi kuvvet teşhirl ad~e~~- bin dönüm genişliğinde bir şeftali fidan- tanbul Vali ve Belediye Reiı:ıi Muhidlo 
si ta e'l .ır İn:gılız pdlis mu.freze - Prag 10 (A.A.) - KomUnist parti- mektedir İng1lizler, fU mütalealarda ~ı kurulmasına karar veren Ziraat Ve- din Üstündağ, i:stanbul Komutanı Ha.ı: 

' yyar e~ yardımile çeteyı takib si muhtar Slovak hü~tbün kara _ bulunrnaktadırlar: kAleti, bu husustaki tedkiklerin ikmali l:is Bıyıktay, şehrimi:.de bulunan ve c 

etm'iştir. Tak_ib esnasında yapılan çar· rile Iağvedilmişt.ir. Bu nutuk sarabaten ifade etmemek için alAkadariara emir vermi§tir. Fidanlı- kaletler erkanı, diğer bir çak zevat v• 
pışmalar netıcesinde çetecilerden ll i - le beraber IDtlei1in bilyük Alman im • tm yeri etüd edilmektedir. lrolabalık bir halk kütlesi tarafındali 
ölmüş ve bir çoğu da yaralanmıştır. detle hareket ederek asayişi iadeye az- parat.onluğunun vahdetini vücude . . .. . . hararetle kar§ılarunışt.ır. 

metmiş olduğunu yazmaktadır. t•- ğ d ed ;ıw,..4 isbat tmge-k lenne bır mudahale mahıyetlinde oldu- Başvekil, Acar motörile doğru 
Gazetelerin neşriyrıb u·.ıue e evam eceısuu e e - w azmakt "steh . b' 

Daily Telegraf gazetesi de Fillsti - tedir. Yalnız Führerin bu işi Oaşannak gunu Y.. a ve mu .zıyanc ır Dalmalbahçe Saray~n ?i~· Atatür. 
L<>ndra 10 (A.A.) _ Filistine beş . . d rt k . . uretl h ket eö -· alO tonla §oyle devam etmektedir: tarafından kabui eclilmıştır. 

bin ~ilik bir takviye kıt'ası gönder • ~n ~simiw proJesiD;: a ı • vazge. - l~:r.: e are ecegı m m eRitler garb istihkfunlannı gittikçe * 
mek hususunda müstemlekat nezare - çılmış oldugunu ve g'ilterenın Fil:is- New_ York 10 (AA) _New _ York arlan bir enerjile inşaya devnın ede - Milli Müd::ıfaa Vekili Kfizım Özal' 
tinın verdiği karan mevzuUbahs eden tini askeri kuvvetle fethe karar vermi- T . -'-i mt'ı · ta fınd _ ceğin.i v8dederek yeni bir sulh devre- da dün sabah Ankaradan ~hrlm~ 
m:_ ed'-· · ka d t ktedir aymıs gazcl.a) er ra an ya . .,-.4.wıes gazetesi, hükfune.tjn orada şid- şe benz ıgını y e me • pılan beyanatın İngi'lterenln dah1lt !t- si açıyor.• gelmiŞtır 



Birinciteşri n 1 i-

"Son Posta, n1n Hikayesi 

TURSU VE PERHlZ 
--] ll lstan hı.! !:!elediyesi Ilinlan 

Beher metre murabbama 18 lira bedel tahmin edilen Ciliangir yangın yerinde 
Firuzağa mahallesinde Karadut sokağın da 19 harita ve 605-620 harita nurnaralt 

Yazan: K adircan Ka/lı 
Yüz bin kazma kürek, Atoş dağını ke- üzerinde mümkün olduğu kadar çok du

miriyordu. Uzun entarili, örgü sakallı a - ruyor: Gururunu ve hazzını yüreğine s.in 
damlar, çıplak esirleri kırbaclıyorlar; dq,- dirrneğe çalışıyordu. 

ğtn bağrından sökülen toprak talaşları kc ı Köprü nerdeyse bitecekti. Fakat bi ı· 
uarlara taşıyorlardı. Şimdi bir yar yıkılı • akşam ufuk karardı: Hava uğuldadı, dur
yor, birkaç yüz kişi altında kalarak can 

1 

gun sular köpüklendi. Kork'.lnç bir {atı
veriyordu. Biraz sonra kanala saldıran de na o kadar ernekle ve rsünlerce uğraşıla
niz dibinde çalışanları bir anda köpük ve l rak yapılan köprüyü parçaladı. Milyonluk 
anafodarmın altında eziyordu. Once bir ordusunu karşıya geçirmek için sabırsız-
bir çok başlar görünerek: lanan Serhas kızdı. Fırtına yatışır yatış-

- Gırk ... Gırk... maz yumruklarını sıkarak denize doğru 
Diye sesler çıkarıyorlardı. Bir çok kol- yürüdü: 

lar uzanarak boş yere tuıunacak yer arı- - Bu saygısız denize üç yüı sopa vu-
yorlar, ve tekrar bulanık sularda kaybo- runuz! 
luyorlardı. Diye haykırdı. 

Bu insanların arasındA rimler yoktu: Uzun entarili ve uzun külahlı kahin 
Atinalı bir hekim, Trakyalı bir çoban, hemen altın saplı sopasını knptı, kumsa
İspartnlı bir ıabit, Finikeli gemiciler, Mı- la indi ve birer birer s1yarak bütün hı
sırlı taşcılar, İyonyalı çiftçiler, her mil • zile sulara tam üç yüz sopa vurdu. 
Jetten her çeşid esirler... Serhas bunu kaşları ~atık bir halde ve 

Serhas, Elenler üzerine gidecekti; o- hemen kıyıya indirilen altın tnht üzerin
na Ayııaroz açıklarında hiç eksik olmı • de büyük bir vakarla seyretti. 
yan fırtınalardan bahsetmişlerdi. Koca do Sopalar tamam olmuştu, fak9.t hüküm
nanmanın oradan geçerken darmadağın darın kızgınlığı yatı§mamı§tt. Yeniden 
olması, derinliklerde kaybolması ihtıma- emir verdi: 
li vardı. Bunun üzerine Atoş dağını ya - - B~ huysuz denize bir çift bukağı a-
rarak Aynoroz burnuna uğramadan Ter- tınız! 

me körfezine inmeye karal' verdi: Fırtı - Bukağı esirlerin boyunlan~a vurulur
nanın boğması ihtimali olan insan sayı - tlu. Böylelikle Dardanos boğ!lzının da kö
sını şimdiden ve kanal uğruna harcadı • leliği ilan edilmiş oluyordu. 
ğının farkında değildi. Serbasın emri hemen yapıldı. Kallin 

Orada dağ yarılırken Dardanos da de- bukağıları en iri ve sertlerinden seçme
nize inmeğe bir yol düşünüyordu. Ç:.inkü 

1 

yi de unutmamıştı. 
zorlu Serhas boğazı gemilerle geçmeyi Koca İran imparatoru gene yatışma:Jı. 
kcnd1 büyüklüğüne yakıştıranuyordu. Fi Deniz, bütün bu cezalara rağmen gene 
nikeli ve Mısırlı gemicıler, gemi yapıcı .1 eskisi gibi sayısız kırışıkları titriyen bü
ları burada harıl harıl çalışıyorlardı. İki yük bir atlas halinde c;ağlı .sollu uzuyor, 
yeşil kıyı arasındaki mavi deniz üzerine sonra genişliyerek yayılıyordu. 
karşıdan karşıya dubalar sıralanıyor, bir Serhas k8.hini çağırdı, bir takım emir-
birlerine kalın halatlarl:t bağlanıyor ve ler daha verdi. 
üstleri kalaslarla döşeniyordu. Kırbaç, İlerideki ocakta kocaman bir demir 
çekiç, balta, destere seslerı bo~azın a- çubuk, kızıl oluncaya kadar ısıtıldı. Ka
~ır bir nehri andıran sularında sekerek hin demiri uzun saplı bir kıskaçla ocak· 
yeşil yarnaçlara vuruyo:-, garib ve kar- tan aldı, denizin kıyısına gitti. Kalın se
makarışık bir ilk çağlar orkestrasını ya- sile haykırdı: 

ratıyordu. - Ey acı su! İşte hükümdarın sana ce· 
Serhas Anadolu yakasının Sastos de- za veriyor. Çünkü sen hiçbir sebeb olma

nilen yerinde, bir tepenin üstüne altın dı~ı halde ona hakaret ettin. Fakat sen 
tahtını çadırını kurdurmu§tu. Ötede bir istesen, de istemesen de Serhas gene~ üs
dağı yardırarak deniz yaparken burada tünden geçecek! Artık san:ı hiç kimse 
deniz üstüne yol yapmak ona tatlı bir gu- kurban takdim etmesin; sen buna Jayık
rur veren bir tezad oluyord~ı. Bu tezad sın. Çünkü faydasız, yalancı bir susunı. 

Torik bir nükte yaptı: 
- Hiç! Ne diyecelk? Ta.m manaslle: 

e:Zaptiyeye ema -
net olun!• diyor .. 
dedi. 

Öbür yolcular 
serbest serbest 
dolaştıkları hal .. 
de, bu dört kişi, 

Kızıl demiri uzattı ve bir zavallı insa
nın ~tlerini dağlıyormuş gibi suların üs
tüne yatırdı. Bir cızırtı ve biraz buğu .. 

Deniz gene eskisi gibi sessiz ve her 
şeyden habersiz akıyordu. 

Sinek öküzün boynuzuna konmuş ta 
biraz sonra: 

__ Arkadaş, sana daha çok ağırlık ver· 
mlyeyim! 

Diyerek uçup gitmiş. 
Serbasın denize karŞl duyduğu kızt:ın

lık geçmişti. Fakat o, denize üstün gele
miyen köprücüleri de ce7..asız bırakmak 

istemiyordu. Onlar niçip. bu acı suların 

huyunu hesaba katmamı~iar, işlC'rini da
ha sağlam tutmamışlardı 

Emir verdi: 
- Şu beceriksizlerin boyunlarını vu

run! 

Zavallı_ köprüciller iiçe.c beşer yakala- · 
nıyor; kalın ağızlı kılıçlarm indiği her 
boyun bireı kıl kadar kolay kcsiliyordu .. 

Serhas, yüzlerce, binl~rc•.! kesik başla 
başsız gövdeyi de, suçların~\ ortak say· 
dığı denize attm)'Or, bu sırada en küçük 
bir acı bil~ duymuyordu. ·Hatta kesik 
başlur pıhtıla§mış kanlar arasına yuvar
landıkça onun başı haüfliyor; beynine 
vuran kanlar dağılıyor; fırtınadan son
raki deniz halinde durgun ve duşüneeli 
bir hal alıyordu. 

Köprü yeniden yapıldı. 

Serhas, on altı tane dev yapılı abanoz 
kölenin omuzlarında ve her tarafı clmas
lar, yakuUar, zümrüdler, incilerle süslü 
altından bir tahtıravan içinde, altın sa
çaklı al ipekten bir tentenin pembe göl
gesinde, ilk olarak köprüyü. geçti. Altın 
taht Abidos'a kurulmuştu. Büyük hü· 
kümdar oraya oturdu. Ayaklarının altına 
serilmiş olan denize, d~nizin karşı yaka
sında her renkten bir malışer knlabalığı 
yapan •beş milyonluk orcl.usuna, göğsünU 
kabartarak bakıyordu. 
Şimdi ordu geçmiye başlamıştı: Uzun 

mızraklı yayalar; ok ve yaylı, kısa kılıçlı 
atlılar; on binlerle haro arabası, tüccar
lar, hamallar, uşaklar, kadınla:.· ve hattA 
çocuklar vardı. Bin iki yüz harb gemisi 
köprünün Akdeniz taraünı doldurmuş, 

ordunun geçişini selamlıyordu. Bu geçiş 
tam yedi gün sürdü. 

arsaların önünde 53 metre murabbaı be le diye ma h yer satılmak üzere açık art-

tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levaz ım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
71 lira 55 kuruşluk ilk teminat makbuz veya hıektubile beraber 13/10/938 
Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6932) 

~ 

Bahçeler Müdürlüğüne lüzurnu olan ve 3200 lira bedel tahmin edilen bir tane 
kamyon açık eksiltıneye konulmuştur. Ş artnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 

rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 240 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 14/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (6980) 

jstanbuJ Konservatuarı Yatı Kısmı Direktörlüğünden 
Konservatuar yatı kısmına bu sene i~i n erkek talebe alınacaktir. 
Okul yatılı ve meccanidir. c:Musiki ve orta tahsil öğretilir.• 
Maracaat edeceklerin ilk mekteb mezunu bulunması ve yaşının on \.ıçten o .. 

yediye kadar olm~ı lazımdır. 
Diğer şeraiti öğrenmek için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 

on dörde kadar Beşiktaj Kılıçalide Okul Müdürlüğüne baş vurmalarJ. c7306• 

. . . . . . . . 
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ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra muntazaman di~lerinizi fırçalayıuız. 

. . - . . . . _. -: . . ~ 

Serhas: 
- Bütün bunlar benim! 
Diyordu. 
Şu sular, hatta dünyanın bütün suları, 

bütün dağ ve ovaları, bu derece bUyük 
bir orduyu görmüş değillerdi. Hele bu 
derece büyük bir orduya kurnandıı eden 
bir imparatoru hiç görmemişlerdi. 

Serhas kendisini çok ınes'ud buluyordu. 
İki eniştesi Mardonyosla Artahan sa

ğında ve solunda duruyorlardı. Diğer ku
mandanlar da güneşin parlak ışıkların· 
da ışıldayan zengin üniformalarile göz 
kamaştırıyorlardı. Onlar da şübhesiz im· 
paratorun duyduğu büyük saadetten ken
dilerine birer pay ayırıyorlardı. 

Fakat birdenbire ne oldu da o mes'ud 
Serbasın yüzü buruştu; gözleri duman
lantiı; iki damla yaş sert kirpikierin Ara
larından sızarak yanaklarının üstüne. o
radan da henüz birkaç teli ağarmış olan 
sakalına yuvarlandı? 

Evet ne olmuştu da Serhas ağlıyordu~ 
Yanındakiler bunun farkın-ı varınc; 

şaşırdılar. Birkaç dakika hiçbir şey söy 
lerneden birbirlerinin yüzlerine baktılar 
Neden sonra Artahan irnparatorun önün· 
de eğildi: 

- Ey büyük hükümdar! Niçin üzülÜ· 
yorsunuz? Bunun sebebini bildirmenizi 
sizden yalvarıyoruz! 

Serhas içini çekti. Köprüden geçen ve 
geçmiş olan milyonları gösterdı. Titrcl>. 
ve üzgün bir sesle cevab verdi: 

- Yüz sene sonra şu gördü~üm insan· 
lardan hiç birinin kalmıyacağıru düşünü· 

yorum da insan ömrünün kısalıJına a!· 
lı yorum! 

1' .&JUJınd '"'BIIAMJZJ)A; 

Tahta heykel 
Ingilizceden çeviren: NetnJir 

kimbilir kaçı idi? İstasyondaki elektrik 
fenerlerinin kızıl ışığı altında bir ora· 
ya bir buraya koşuşan hamalların, kas· 
ketli memurlarm gürültüsile lokomo· 
tif düdilklerinin tiz seSleri hepsini d6 
serseme döndürmüştü. 

günuük ve pasa- -------------------------------------------------------------------------------------------

Gurabi efendi heybesinin üstüne tck· 
raır çökmüş, mütı:!vekkil~ne tesbih çe 
kıiyor, İfakat hanım ardarda sigarıı 
tüttürüyor, Torik arada bir küfür s<\ · 
vuruyor, Takvor da bir aşağı, bir yu· 
kaırı geziniyordu. 

port dairesinin ö- etmekte olan bir 
nünde dikildik - kaç kişilik grupa 
leri noktadan kı .. yaklaştı. Kemali ne

mıl'damağa dahi mezun değildiler. zaketle kasketini çı
Gurabi efendi heylbenin, İfakat hanım karıp selam ver • 
da kendi bavulunun üstüne çökmüş - mekle beraber, i~le· 
l~r, alık alık bakınıyorilardı. rindeıi bir tanesi • 

Ayakta duran Torik, karşısındak~ ne: 
Takvora bir memuru işaret ederek: - Pardon, mös 

- Haydi! dedi; şu adamcağıza söyle yö! dedi .. ibiz, Tür • 
de, aklanna mı edeceğiz? Yoksa bura- kiyeden geliyoruz .. 
da sabahlıyacak mıyız? Ne olacaksak, Herif, hudud bo· 
olalım.. yunda bin çeşid :ın-

Takvor, red makamında ba~ını yuka- sanla, kaçakçılarla, 
rıya kaldırdı: pasaportsuz giren • 

- Deemem. lerle, şüphelilerle 
- Neden? ve saıbikalılarla uğ-
- Dil obilmoorum. raşrnanm tab'ma 
- Fransızca söyle; belkim anlar. verdiği bir huşu • 
- Olmaz! Genem dayak yedirecek - netle yilzUnü Tori -

sin bana? Gönlün eğlence tstoor? ğe doğru çevırip 
Torik: .:Fransııca söyl~, belki anlar!. dedi. 

babalığının: 
- Gel, evladım! 

N en e lazım? İş ola
cağına varır, nasıl 
olsa .. 

Demesi üzerine, 
için için küfredcrek 
geriye çekildi, Tak· 
vor: 

- Gördün? dedi; 
hakkım yoğumu.ş?. 

Az kaldı bunda da 
maraza çıkaroor -
dun. Bunlar böyle -
dir. Kendilerinden 
olmayana meta1:k 
vermezler. 

- Herif ne terbi
yeSiz şey be! 

-Ne gibi? 
- Ben ona edeb 

- Fransızca iki laf etmekle adama onun selamma nazi usulü nde, elir!i ha·ı rik ya mevlasını almıştı. Söylenmckte ı dairesinde laf ettim, o benim alnıını 
dayak almazlar ki. vaya kaldırıp - alnını karışlıyormwı devam etti: karışladı. 

- Bunda atarlar. Burası Alamanya- fibi • mukabele etti. - istediğin kadar, kuluçka tavuk - Yok. Alnını karışlamış değildir; 
dır. Kendi dillerlncez laf etmiyen1n Bullun selam olduğunu fark etımiyen gibi gıdak.la! Kuroet eline düşmüş fu- cenabına nazi biçimi selAm vermiştir. 
tahtasını bilem beller1er. Torik kızdı ve, ayni jesti, ve lakin da- kara takımı olmakla beraber çok şükür - Öyle selam mı olur?! 

- Biz yabancıyız. Yabancı her yer- ha kaba olarak, tekrarlayıp: haysiyet sahabısıyız .. Sana edebirnizle -E işte, oloor .. ne edersin? Bundan 
de mü tesnadır. - Nah, sana! dedi; Ulan saloz oğlu laf ettik. Sen de öylece cevab verecek böyle belle de, Alamanyanın her tara-

- O halde sen kendin nee gitmooı"- saloz! Kirnin ahırında terbiye gördün? yerde münasebetsizliğe kalkı.şıyorsun. fında ayni muamele ilen karşılaştığın 
sun? Ben sana efendi efendi gelip şapkamı Doğru mu bu? vakit cenabına aykırı gelmesin. 

-Ben nece konuşayım? çıkardım, medeni insanlar gibi selam Gene bir hadise çıkmasın, yahud çıkar Gurabi efendi, oğu1luğunun yerine, 
- Osmanlıca laf et. Daha ey1. me - verdim .. kimin suratını 'karışlıyorsun, sa da önü kolay alınsın diye, Gurabi ceva'b verdi: 

ram ağnatitınrsın. yabani? efendi de ıhlıya, sıklaya yerinden - Eyi kt söyledin, Takvor, dostum. 
- Giderim ya! Neye gitmiyecek mi- Bu laflardan bir şey anlamıyan Al- kalkmış, yanlarına yaklaşmı~tı. Bize bir şey daha öğTetmiş oldun. 

şim? . man, Toriği başından savmak için: Pe- Alman, Toriğin ağzından çıkan Iafla- Lakin bir:birini takip ederek bir çok 
- He! Git de gör dünyanı! ki .. pekt.. derneğe gelen Almanca: rın arkasının gelmediğini görünce ar - rt.ren.ler gelip g'i.ttiği haijde bi-ztmkile-
Bu son cümleyi işitmemezlikten ge- - Gut .. gut.. gut!. kaE;ıru tekrar döndü ve arkada,ıarile r\n semtlerine bile u~rıyan olmuyor-

len Torik iki, üç adım ilerledi. Arala - Kelfmesile.. onu, omutlanndan ya - münaka.şasına -devam etti: du. · 
nnda hararetle bir şeyler münakaşa kalam~, te.cıklne çalışıyordu. Lakin To- · Torllıc buna bfulbütün kız<il. Fakat R:aranllık eyioe ba..c:.ını.ştL <kcenbı 

Yarım saat daha bu vaziyet JX}yle de 
vam etti. Derken, kıranta, şişmanca v• 
gür sesli biri, yanındaki iki kişiye biı 
şeyler söyleyere:kten, bunlann yanını 
kadar geldi, ve önce Gurabt efencliY' 
hi tabla: 

- Pasaport! dedi. 
Gurabi efendi, paltasunun cebindeı 

pasaportunu çıkarıp, uzattı. Herif uztt 0 

uzadıya tedkik ettikten sonra, orıtl 
kendi cebinc soktu. Ve tfakat hanıf111 

i~aretle, sordu: 
- İre frau gema1in? 
- Evet. Viy, viy .. da! 
- Yfıde. 
Bu. sualin: c:Yahudi mi?• demek vl· 

duğunu anlamadan, Gurabl efendi, ge
ne -r:rıta sırıta basını salladı: .. 

- Viy .. viyl . 
Heritin kaşları çatıldı; sesi daha 7'" 

yade sertle~i. Gürler gi>i, bir ar:-ı~;:. 
dolusu 15f savurarak, yanındalolere 1 

tiyar karı-kocanın tA karşıdaki kuli.i • 
bemsi yere götürülmesini emretti. 

Onlar
1 

neye uğradıklarını bil~ed~'~ 
bu suretle götürülür1erken, herıf b 
sefer de Toriğe döndü: 

- Paşport! 
-Buyur! 
Torik pasaportunu verdi. 

A . ? 
- ryanıs. (ltı 

Torik önce herifin yüzünP., sonrıı ·ll· 
bir !jey arıyormuş gibi etrafına ba~ı.l· 
Bulamayınca döndü ve put gibi dur tt' 
Herif, aslan 'kükrer gibi, bir dll 
sordu: 

- A.ııyani~? ·. (.4rluuı " '"' 



SON POSTA 

SelAnikle dağa kaldirdan Amerikali kl2 
Yazan: Ziya ŞakiT 

Mis Eston kaç1yor! 
Vali Tevfik bey, hemen köşedeki ya

zıhancnin önüne gitmiş; eline kırmızı 
renkli bir ku~un kalemi alarak: 

(Derhal ~kitabeti celilC)"C, \'C da
hiliye .nezareti celilesine şifrell telgrnf
la arzı malftmat zunnında, mektubcu 
beye:) . 

Diye yazmış, uşa.ğın eline ver~~?: 
_ Çabuk.. mektubcu bcye gotu:- -

sünler. 
Emri ni do ilave ettikten sonra, de ı in 

bir: 
- OooohJ •.• 
Çekımiş.. misafirlerine dönerek: 
- Bana; geçmiş olsun; deyin. 
Demişti. 
Misafirlerl, başlnnm vali beye çevir-

mişler: 
- Geçmiş olsun, efendim. 
DemiŞlerdi ... Tevfik bey, derdierini 

dökmek ihtiyacile etrafına göz gezdir
mlş; 

- Altı gündenberi çektiğim gönül 
azabını, ancak bir ben bilirim .. bir de, 
Allahım bilir ... Artık, olan oldu; geçen 
geçti. Mcselenin mahremiyeti kalmadı. 
Bakın size anlatayım da; bana hak ve
rin. 

Selanik valisi Teııfil~ Bey der1ıa1 telgraf başına celbedilmi§ti. 

Silyanın kocası Kiril, avlunun kapı- lerini birbirine sürterek; n~'eli bir te-
sını açmış: orada duran adamlara: bessümle söyleniyordu: 

- Hadi.. çekin hayvanlan. -Ne saadet .. ne bahtiyarlık .. ne mu-
Diye mırıldanmıştı. . . . vaffakiyet ... Zavallı Selanik valisi .. 
~ayvanlar dışarı. çekılırken ~ılya da kimbilir, benim için neler düşünüyor. 

Dedi. 
vazıyet hakkında ızahat vermıye baş- ,Herhalde, kompartimanın bir köşesine 
lamıştı, çekilerek uyuya uyuya İstanbula doğ

- Zevcim, size iyi bir binek atı te - ru akıp gittiğimi zannediyor ... Halbu
Tren, gecenin zifiri karanlıgw ı içinde dar' k ettı' Buradak' Tü' k be le · d ı · ı r Y rm en ki, biraz sonra kondüktör beni kom -

* 
bir dev gibi koşuyor .. köprüden kop- birinin cins hayvanı. Herhalde, bu partimanda bulamayınca, kimbilir ne 
rüye,· yarmadan yarmaya atılarak Se- h nd vorulmadan se,,ahat edebı' ay\•a a .; " - kıyametler koparacak Belki de, orta-
rez ovasına doğru ilerliyordu. lirsiniz. Benimle kendisi için de iyi bi- lığı hivbirine katacak ... Nasıl Silya? .. 

Birinci mevki kompartimanlannın rer katır buldu. Ayrıca beş yük beygiri İyi bir macera değil mi? .. 
birinde, üç yo1cu bulunuyordu. Bun - ile dört Arnavud muhafız var. 
lardan ikisi, birer köscye çekilmiş, ho- _ Descnize, Silya .. adeta, küçük bir - Sormayınız, Mis Eston?. Tam ro-
rul horul uyuyordu. Üçüncil yolcu olan kafile oluyoruz. man.tik, bir hayat. .. 
Mis Hellen Eston, elindeki küçük bir _ Evet. Küçük bir kafi1e. 
defteri sık sık muayene ediyor.. her _ Zevciniz Kiril, gideceğimiz, ,,e 
jstasyonu geçtikçe, elindeki küçük j{a- gezecegimiz yeı:iler hakkındaki prore
lemle, o istasyonun ismini defterden ramı tanzim etti mi?. 
çiziyordu. _ Tamamile. 

Tren, artık Serez istasyonuna yak - _Şimdi, ne tarafa gideceğiz?. 
laşmıştı. Arada iki istasyon kalmı.ştı. - Evvela, Petriç istikametine. 
Önde, Demirhisar istasyonu vardı. _ Sonra?. 

Mis Eston, penccreyi yarıya kad:ır _ Sonra.. Maleş balkaniarına sapa
açmış; ileri doğru bakmıya başlamıştı. cağız. O tarafları dola§arak, Cumaiba
İstasyonun ışıklan görünlir görünmez, luya geçeceğiz. 
derhal geni~ (kap) ına sarılmış: küçük _ Buralarda; çeteleri, müsadeınele
el çantasını da kapının altına almış .. in- ri, birbirlerini bağazlıyanları görece -
miye hazırlanmıştı ... Ve, tren durnr •. 1 '? . ğiz; degı mı .. 
durmaz, iki tarafına bakmış.. birincı _ Tabii.. hemen, her adım başında. 

- Ah .. bu maceradan bir kaç hatıra 
topllö·abilsem... Mest!la, çete kuman
danlarından birinin, adam bağazladığı 
bir bıçak. Hele üzerinde, kan lekeleri de 
olursa ... Mesela; boğazlananlardan bi
rinin, bir tarafa atılınış bir tütün taba
kası ... Mesela ... 

Kiril, yanianna gelmişti.: 
- Vakit geçiyor. Yollar kalabalık -

laşmadan atlara binip uzaklaşmalıyız. 
Demişti. 

* Scliınik treni (İstanbul-Sirkeci ga.
rı) na vasıl olur olmaz, etrafını bir a· 

mevki vagonlarına bakan kondüktör u- Mis Eston, en sevdiği ~eye kavuşa -
zaklaşır uzaklaşmaz, trenden atlamış .. cak olan bir çocuk gibi seviniyor .. el - (Arktısı var) 
t~syonun uka ~rnhndaki kan~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

lay hafiye çevi.rmişti. 

lara dalmıştı. 
Birdenbire bir kadınla bir erkek, Mis 

Estonu karşılamuıtı. 
- Hoş geldiniz, Mis Eston. 
- Hoşbulduk, SHya. 
- Trenden inerken gören olmadı ya, 

Mis Eston? 
- Hayır.. :ıannetmiyorum. Kondilk-

1ör, öndeki vagorllnro do~u ilerle \o 

m~ti ... E, söyleyiniz bakalım .. her şey 
hazır mı?. 

Bu suale - bozuk bir İngilizce ile -
o erkek cevab verdi: • 

-Her şey hazır, Mis Eston ... İz.imizi 
kaybelrnek için derhal hayvanıara at
lanıalı.. kasabadan uzaklaşmalıyız. 

- Olrayt... .. 
.-Mis Eston .. siz, böyle yerlerde y~

rUmiye alıŞlk de~il!iniz. Müsaade edı
niz de, kolunuza gireyim. 

Bu sözü s8y'liyen, _ (Silya) denilen
kadındı. Derhal Mis Estonun koluna 
girmiş .. onu istnsyonun üst tarafında
ki kır yolu~a do~ sevketmiye başla
mıştı. 

Sık ağaçların altından geçmişler; 
bahçe duvarlarının arasından dola~ -
rnışlar; etrafı çitle çevrilmiş bir avlu
nun önünde durmuşlardı. Bu avlunun 
iç tarafında, bir takım adamlar ve hay
!!nlar be.k'leşiyorlardı. 

AS 

En hoş ve en gOzel dudak 
C OT V' nin size takdim 

RUJOUR 

ruju, 
ettiği 

COTY 
MEŞHUR FRAN~Z MARKA~ 

DIKKATI Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzaı 
edilmiş bir fransız mustahzandır. 

FS IK 

Sayfıı 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve nümunesı mucibınce 20 X 25 eb'adında 10 milyon silindir

Jik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedelibeher bin adedi 400 kuruş hesabile 40000 lira ve mu .. 

vakkat teminatı 3000 liradır. 
III - Pazarlık 31/X/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 d~ Kaba-

ta~ta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Müb:ıyaa\ 

Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlılt için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenmc para-

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyonn gelmeleri ilan oltinur. •7illlıt 

~ 

I - İdaremizin Yav§an Tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya lsalesi için 
~artnrunesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda font boru 
ve listesinde müfredatı yazılı huSUBt aksarnı kapalı zarf usuliylc satın alına· 

caktır. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa§a 25000 lira ve muvakkat teminatı 1875 
liradır. 

III - Eksiitme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat ll de Kaba· 
taşla Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün Levazım ve Milbayaat Şubesiyle 

Ankara ve İzmir Başmüdürlü~ünden alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 7 gün ı;vve· 
llne kadar fiatsız fenni teklif mektub ve katalo~larını İnhisarlar Umum Mudür· 
lü~ Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lAzımdır. Bu vesikayı haız olmıyanlar münakasaya iştirak edemczh:r. 
VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci maddede yazılı Tn~ 

Fen Şubesinden alınacak eksiltıneye l~tirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları~ 
ekslltıne günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Ba~ 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ll'ızundır. c601h 

1 Uevlet Demiryolları ve limanları işletınasi Umum tdaresı ilaniar ı f 
Muhammen bedeli 576009,93 lira olan 100 kilometrelik takriben 8000 ton ray 

25/11/1938 Cuma günü saat 15,30 da k3palı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 26790,40 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Rt isli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2880 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7342) 

Muhammcn bedeli 2532 lira 30 kuruş olan 6 kalem muhtelif eb'adda çarr. dil
me ile 800 demet bağdadilik çam çıta 14.10.1938 Cuma g-lnü saat 10,30 da Hay
darpa~ada gar binasındaki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenıerin kanunun tayin etti~i vesaik ve 379 lira 86 kuruşluk 
kat'i teminatlarile birlikte pazarlık gilnii S.ıatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (7266) 

Afyon Vilayetinden : 
Evvelcc yapılan münakasada talibi bulunmamıJ olan Afyon Lisesinin ikinci 

kısım in~aatı, keşfi tadH edilerek (40006 lira 64 kurui) bedeli keşifle kapalı zarf 
usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

ı - İhale 18 Birincit~şrin 938 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte Afyon 

Nafıa Müdürlü~ünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 
. 2 - Muvakkat teminat 3000 lira 50 kuruştur. 
3 - Pltm, bulasal keşfiye, vahidi fiat bordrosu, umumt, hususi fenni şartna

me, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve münakasa şartnamesi mukave e Ör· 
ne~i Nafıa Müdürlü~ünden görülebilir veya iki lira mukabilinde alınabilir. 

4 - İstekli olanlar bu iş~ girmek için alacakları ehliyet vesikaları için ihale 

gününden 8 gün evveline kadar şimdiye kadar 40000 liralık yapı in~aatı yaptıAı
na dair olan vesaikle ViHiyete mUracaat etmelidir. 

5 _ Münakasaya iştirak için yazılan ehliyet vesikasını teminatı muvakkateyl 
ve ticaret odası kayıd varakasını ve teklif mektubunu havi mühürlü zarfı yu
karıda yazılan gün saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko
mi.c;yon reisliğine tevdi etmeleri veya posta ile göndermeleri lazLmdır. (6973) 

istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstıu1bul Ceza ve Tevkif evleri ihtiyacı için 31/5/939 akşamına kadar satın alı

nacak 300,000 kilo ikinci nevi ekmek ka pa lı zarf usulile ekSiltıneye konmuştur. 
Muhammen bedeli c28,500, yirmi sekiz bin beş yüz liradır. Muvakkat tE•minntı 
c2l37» iki bin yüz otuz yedi lira cM:. elli kuruştur. 

İstekliler şartnarneyi tatil gününden maada hergün saat 9 dan 12 ye kadar ve 

13 den 17 ye kadar Sirkecide Aşirefendi sokaAında 18 nurnarada Adiiye Levazım 
dairesinde görebilirler. 

Eksiitme 24/10/938 Pazartesi günü s~at 15 de Yenipostahane arkasında A.şir
efendi sokağında 13 nurnarada Adliye Levazım dalresinde yapılacaktır .. Eksi1t
meye girecekler zarflarmı eluiltme saatinden bir saat evveline kadar ]stanbul 
Adiiye Levazım dairesinde toplanacak Sa tınalma Komisyon Reisliğine ııumaralı 

makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahud dış zarfı mühür mumu ile kapa
tılmış ve ismile açık adresi ve hangi ile ald oldu~ yazılması §artile ayni saate 
kadar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektublarm gönderilmesi ve ilan masra-
fının da müteahhide aid bulundulu ilAn olunur. c7155• 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
97 kilo muhtelif radyo ak"samı 173 K. cilAlı mukavva 126 K. kuru sığır dcrJt:l 

34 K. 650 G deri e~er ve evrak çantası 4 K. 40 G ipek mensucat 6 K. terid ao K. 

selefon şerid 72 K. motosiklet aksarnı hakkındaki ilanımız 6/10/938 günlü Y. Sa· 
balı gazetesindedir. İsteklllerln bu gazeteyi okuyarak satl§a gelmeleri iltın olu· 
nur. (7255) -•• •• ozu YAGI 

• 

.. 1 'tamin Kalori itibarile dünyada mevcud bütün kuvvetli ve gıdai maddelerdeu daha fazla bir sıhbat Ye afiyet temin eder. 
Çam fubğının öıibıden çık rılmı~ waafkyag zlo .. up vı bilb.:Ua veremi kat'iwetle iyileştirir. fttihayı n)adelettirir. Bir kiloau vücude birkaç kilo temin eder. 

Umumi zayıflıgı ansı ıgı ve J , b 1 1 
H•••n tastak 6zU yali Içmeden baskUide tartahntz. Hasan deposu ve fU e er • 



14 Sayfa SON POSTA 

'Amerikada bir film kum
panyası bir şehir kuruyor 

Tayyare Piy8ngosu 
25 inci fertipin ( 6) ncı keşidesi bugün başladı. Kazanall 

numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

Bu şehrin kısa bir zamanda inşa ed:l
dtAi sanılmasın ... R. K. O. nun artisti k di
rektörü Van Nest Polglase ile birinci a
elstanı Ferguson bir senedenberi bu şeh
rin pliınlannı hazırlanıakla meşgul idi
ler. San'atkarlar ve amelelerin ikamet e
decekleri şehir kısmı için aynca bir ban
ka ile bir lokanta inşa edilıniştir. 

Yiyeceklerin t edarik ve temini için hu
susi bir komiser tayin edilmiştir. Elek
trik tenviratı, teshinat, mutfa.klar, bak
kaliye temin edilmesi muazzam birer iş 
halini almıştır. 

Müdür Polglasc de.m~tir ki: 

Kamyonlar bize her iki günde bir don
durulmuş et getirecekler. Süt, sebzeleri 
dahi bu suretle alacağız. 

Bir de şunu nazarı dikkate almak icab 
eder kl: Berbad yollardan, patikalardan 
bir yı~ın dekorlar nakleylememiz icab 
etmektedir.» 

Film çevrilip bittikten sonra ıiılia edil
miş olan (Gunga Din) §ehrinin ne yapı
lacağı henüz kestirilenıemiştir. Kimi §eh
rin yıkılmasını, kimi civardakı köylerde 
ikamet eden halkın oraya yerleştirilme
sini ileri sürmektedirler ... 

200,000 lira kazanan 

14606 
40,000 lira kazanan 

3373 
2 5,000 lira kazanan 

,, 
11266 211. 37882 14697 1395 1273~ 18138 11252 16699 16995 5305 ~ 
27290 20217 31728 27594 16085 23109 35038 30549 38130 

35839 25576 11756 8657 18073 ~ 
50 lira kazananlar 20961 19ıı1 32212 36786 19506 

19696 26379 1108 17742 23914 27426 29521 20157 27123 ;tl 31620 35571 
37109 5610 
22299 6153 

9820 21732 11847 4666 35483 21527 13200 31400 27973 ı;l. 
10781 19485 259 10395 15218 25433 26351 15247 26228 -, 

14541 23429 19158 651 20213 17098 

~!~~: !:: s~~ : 2oo,ooo liralık mokatal 
39740 18926 37771 29949 200 bin, 40 bin, 25 bin, 20 bin, 15 ~ 

35039 23163 14349 39710 18806 2003 liralık beş büyük ikrarniyenin sotl 

6866 38770 4505 38276 39668 10320 rakamile nihayetlenen bütün bil# 

4992 39004 
2'1517 20612 
12029 8595 

11860 39057 

16567 16696 826 16800 13264 22695 {1000) er lira, onda bir hesabile (100) 

~~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 

30060 
1,500 lira kazananlar 

.24763 697 19199 15741 

10477 5654 24359 6953 10223 10854 

735 25443 28275 25600 36563 29436 

5436 1217. 17222 30898 34795 27825 

23493 22686 26928 39009 11718 9922 

lira mükafat alırlar. 

Bu ikramiyelerden bugün çekileli 

sonları (606) (37 J) (C60) 
numaralarile biten biletler bu mü~ 
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~OI.DAN SAliA: 

• ,. 
• • , 

• • • • lll 

• 
1 - Herkesin canını sıkan şey. 
2 - Başı boş - Bir ev halkı. 

• • 
• -

3 İzale ediimiş - Yüzü klnnuı yapmak 
1~1n sürdli1t1erl. 

4 - «Çokıı un zıddı - Bir erkek lsml. 
5 - Vallde - Blr nota. 
6 - Bir erkek lsml - Sada. 
7 - Akmak masd.ınndnn muzari müfred 

üçüncü ~ahıs, menfl olarak. 
1 - Göz yummak - Erltmek. 
!l Lezzet - En nihayet. 

10 Karanlık yer - İstlfham nldası. 

36375 8540 31299 17335 39389 777• alırlar. _.,~ 

ll Birincitetrin 1938 Salı 
A.![ŞAM NEŞRiYATI: 

1,000 lira kazananlar 
31331 36093 11028 

200 lira kazananlar 
18,30; Dans muslk1S1 !Plftk), 19: Kon fe - 18886 31003 31026 21072 5257 15322 

rans: Kadıköy Halkevi namına, Vecih Bere- 70 32 3 

3351 21709 27060 15762 27542 77~7 

23448 29861 1129 33183 21290 17175 

17811 6858 29765 31655 39129 18489 
697 19199 15741 

40 lira kazananlar 
ketojtlu (Memleket!ml2ıde res!m), 19.30: İs - 05 28439 30770 6590 16640 
mall Hakkı: Halk §Ukılan, 19,55: Borsa ha- 3760 1~79 9721 11098 12513 12880 27215 10902 19594 6831 15533 33139 

berlerl, 20: Saat Ayan, P'alde ve arkadaşları 4853 31489 33686 38193 1086& 25143 18394 34524 37087 587 17345 31059 
tarafından Türk muslldsl ve halk şarkılan, 
20,40: AJans haberıerı. 20,47: ömer Rıza 18950 8799 35431 5626 12066 11910 30418 8894 1596 19155 35924 37742 
Doğrul tarafından arabca s6y1ev, 21: Saat 37212 27099 12333 7749 8121 25294 5863 5007 
D.yarı: Orkestra, 21,30: cemal KA.mll ve ar- 2651 14663 1387 6085 28782 32687 
kadqlan tarafından Türk mn&lkist n halk 70 lira kazananlar 4013 4766 6642 39105 32764 25433 
şarkıları, 22,10: Hava raporu, 22,13: Fasıl 
saz heyeti: İbrah!m Uygun ve arkadaşları 13092 14896 2590 9614 16513 3~770 14100 16930 1968 6296 28812 5524 
~rafından 22.50: Son haberler ve ertesi gil- 1?247 27899 39430 13384 31076 :38006 ~8500 1396 23160 974 30135 33899 
nun procramı, 23: saat lyarı: İstllı:W marfı. 7371 903 33475 14541 263~5 39198 3673 26227 19649 13361 24249 27183 "f 

20957 1645 17121 15144 28909 26431 33800 3331 3009 19894 9279 19431 
9629 36444 28058 24081 32065 1898 

164 8179 36183 24606 22079 29580 43089 9356 25389 16759 30372 5732 ANKARA 
ll Birinclte.pio 1938 Salı 

(Öfle n~rlyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yoni stüdyoda olacaktır.) 

F. T. C. ismindeki meşhur 
Macar takımı geliyor 

1922 senesinde İstanbula gelen ~ 
:Macar takımı Cumhuriyet bayraının_~.J 
maç yapmak üzere şehrlmlze davet ~· 
tir. F. T. c. takımı 28, 29, 30 teşrttıP; 
velde Galatasaray, Feneıt:ıahçe ve GÜ~ 
ktmlarile oynayacaktır. P'. T . C. lle a 1 
imkanlan olursa bir müsabaka için di 
karaya gönderilecektir. 

Modada yeni bir su spor• 
klUbü açıhyor 

Yalnız su sporları ve atıetizm ile 1 
ohnak üzere Modada yeni bir kl{j,p • 
cak tır. 

Su sporu klübü kürek, yüzme, yel~ 
m~ul olacaktır. , 

Memleketin bir çok tanınmış ytı.O:.J 
bu klüpte toplanacaklardır. Klüp ~ 
ba~lanmak için icab eden te~büsleri" 
mıştır. Klübün başında eski denizcUet 
lurunaktadır. ötLB NEŞRİYATI: 

12.30: Alaturka ptlik n~rlyatı. 13: H:ıber- ===============~==========================:::::::::=~ 

14291 268 10720 3745S 17332 32732 3306 8651 4025 15155 13940 24574 
36440 24611 29043 31324 10046 9722 5873 6742 2300 38827 8133 34723 
35422 24544 26681 10'122 6838 3348 33084 34851 6225 5356 20683 2810·l 

ler~~:~~~~;;:~:~~ neşrlyatl. üniversite talebesi Valı.debag"' ında bu sa bab 
\'l'KARDA~ AŞA{:I: 18.30: Kar~ık pllik neşrlyatı, 19,15 Türk arastnda bl•r anket 

ı Hafta tatlll günü _ Dair. muslklsl ve halk şarkıları: (ffikmet Rıza), 20: 

2 _ Fazla se.; çıkanna _ Akmak muda . Saat fiyan ve ara.'bca söylev, 20,10: Haberler, f • b• • t ldu rından m ri " f cd ü ü ü 20,15: Türk muslklsl fMuza.Uer İlkar ve Mü- (Baş tarafı 7 inci satlfadal ecı ır cınaye o 
menti 

1 
uz~ mu r ç ne şalu, Eeyyen Senar) 21: Şan pllklan, 21,15: Stüc!- ğını takdir etmek icab eder. Ya lisan işi 

3 
Y 

1 
° ~~~ . · :vo Balon ork.estruı, 22: Ha.beı1er ve hava kökünden halledilme li, yahu d büsbütün · 1 

- a an soy ~en - Azmak masdarın - raporu. kaldırılmalıdır. Bugün yabancı dil ders- Bir kadının kocası ile kardeşi kavga ettiler, ka\'g ... 
::hnıs.mazll şühudi mütred ftçnnc!i ''o'''u""h"a"ft'''a"k'"l·"'m"'a"'ç'"l"a"r"l'n""'h"a'"'k'"e"m' .. f"l."Q~·.:· leri b. ize. b.ir yu ... k_ o.lmakta~ı ileri geç .. m.iyor.. V ,.. ı - birinin ölümü, ötekinin ag" ır yaralan masile neticeletl 

4 _ utanmaz. kıncı bır ıstegım de: Ucuz bır unıver-
Bu hafta yapilacak olan Galatasaray - site lokantası tesisidir. Burada fakir ar- . .J 

5 - Şnrt IAhlknsı - VAz veren - l,ım . Silleymımlye talrunları a.ra.sındak.J. mac;ı İs- Bu sabah saat altıda Topkap.:. dışında 1 Nihayet bu sabah vak'a mahııll'J 
6 - Zaman - Yapmak cctlrümlerde kul- tanbulspordan Kemal Hallın idare edecek _ kadaşlar, Amerika üniversitelerinde ol- ıtJ tl' ıanıtır.. tır. duğu gibi çalışarak harçlıklarmı çıkara- Valide bağmda Mithatpaşa arazisi dahi- karşılaşan iki genç gene bu mev ~ 
q - Zulmeden - Müsaade. B~lkta§la _ Topka-pı arasın<iald m~ı da bilirler. Hem de talebeye ucuz yemek te- linde çok feci bir cinayet olmuş, bir aile rinde münakaşaya başlamışlar, ve ;eJ 
8 - Blr Fransız şehri - Petrol lAmbası tl- Süleymaniye klUbünden Tarık idare edecek- darik edilmi§ olur. faciası bir kişinin ölümü ve bir ld§inin bıça~ını çekerek Recebin üzerine tı 

şeslnde hasıl olan slyahhlı: - Sn. tır. So .. · 't · d h ' h agvır ve tehlikeli bir surette yaralanma- etmiştir. .fl. 
lO - Bir nevi çörek - Bir kafea tuşu. • ................................. - ....... -................. nra unıversı emız e spora ıç e em- R b ğ d k lb 1 dv-.J 

K R E M 
miyet verilm.iyor. Garb üniversiteleri sile neticele~şt~. . . ece a zın an, a in~ atı~ 1,, 

1 2 3 4 6 G 7 8 9 ıo ilim kaynağı olduğu kadar, spor hareket- Receb i.smmdekı gencın kız kardeşı, karnının sol tarafından uç derın 
lerinin kayna~tığı yerdir de. GençUk ha- Hakkı adında birile evli bulunmaktadır. almış, kayınbiraderini öldürdUıti1l1 
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Evvelki bulmacanın luılledilmif ~kll ............................................. ---··········· .. 

Nöbetci eczaneler 
• Bu cece nöbetci olan eczaneler •un
lardu; 

İstanbul c:lhetindekiler: 
Aksarayda: (Esnd), Beyazıdda: (Bel

kısl, Samatyada: (Teofilos), Emlnönün
de : (Amlnasyal, Eyübde: (Arlf Beşir), 

Fenerde: (Vitall) , Şehremlnlnde: (Na -
zun), Şehzadd>aşında: lAsaf), Kara -
günı.rükte: (Suad), Küçükpazarda: (Hlk
met Cemll), Bakırköyünde: CMe~kez>. 

Beyoflu cihetlndekiJer: 
İstiklD.l caddesinde: (Dellasuda), Ga

latada: (Hüseyin Hüsnü), Takslmde: 
(Llmonctyan), Pangaltıda: (Narg!lecl • 
yan), B~atta: (Süleyman Receb). 

Botazlcl, Kadıköy Te AdaJanlakiler· 
• Ü.!küdarda: (8e1Imlye), Sarııerde: 
(O.mıan), Kadıköyünde: <Saadet, o.s _ 
enan Hulft.si), Büyükadada: (Haltl, Hey
bellde: (Halk). 

)erin yüz tuvaletindeki 
1 

tes' I . reket, cevvaliyet demektir. Bizse gölge- Karı koca arasmda bir aile geçimsizli~i hib olan Hakkı kaçınağa ba~lamışııt· 
ro ve ır en mizi ürkütrnekten korkar gibi sessizlik başgöstermiş ve kadın eşyalarını alarak Bu esnada Receb de tabancas.ııı' 1 

liyikile bil.i.umediii tlevirlerde.. ve hareketsizlik içindeyiz. kardeşi Recebin yanına gitmiştir. kerek Hakkının arkasından bir el ~ * Hakkı müteaddid defalar Recebden t . ku . be . ~~ " e rnış ve rşunu ıa t etttrnle& 

K R E M P E R T E V Fırsat buldukça genç üniversitelilerin karısının evine yollanmasını istemiş ise 
derdierini dinlerneğe d~vam edeceğiz. de Receb kız kardeşinin gitmek isteme- vaffalç olm~tur. ~ 

Nu. _ Sa. _ Co. diğini söylemiş ve bu yüzden enişte ile Receb aldığı yaraların tesirile oıl 

var idi. Şöhretini kendinden alan 
kayınbirader arasında rlerin bir husumet sonra ölmüş, Hakkı aa ağır yaralı 

Cu··celer memleketl• baş göstermiştir. Gureba hastanesine kaldırılmıştır. 
Krem Pertevin ~ muvaffaki - C), 
yetinin sım basittir. Tamamen fenni (Baştaratı 8 inci saytad:ıJ Taş~öprU panayırtndaki güreşler ı 

tit
. b' 't" il .. .. t '-~-"1" .. bini Jeffery'dir. İki kadem boyunda o- yeni ne,riyat .. 1 

ve ız ır ı ma e ıunun ea.ıu.uu uuu 1 J ff k 1 b. . . Ch 1 . b Taşköprü 1 O (AA ) - Ta~ öprü - - ll" an e ery ra ırıncı ar esın aş . . Deniz -Bu denız mecmuasının 40 JJl 
takib edişi ve memleket mahsulü ol - cüoesi idi. Bu kra1ın venniş olduğu bir panayın münasebetile tertib edilen ur yısı olgun bir münderecatla çıJunlf ·1 
makla ütihar duyuşudur. ziyafette yapılan muazzam bir pasta - profesyonel senbest gür~lerde yinni - Havacılık ve Spor _ Hava KurunııJJl;/ 
••• - ........................ _,_........................... nın içine saklanmıştı .. · şer dakikalık üç' devrelik bir müsaba - beş günlük mecmuasıdır. 223-~~ uııc0 

l.taubul Asliye Birinci Ticaret b' Ha~~n Bdilhly Curtis adüında meşhur kada Mülay.im, Babaeskili İbrahime çık.nııftır. _j 
Mahkemesinden : ır cu ce a a vardır... ç buçuk ka- .. . . . Dokumacılık ' malıemeleri _ rıo"'f 

dem boyunda olan bu cüce bundan tam hukmen gali'b gelmıştır. Daha sonra ~ın ı.sımıerl, tlplerl, kullanıld·ıır. yerl~,/ 
İsviçrede Ruti Maschinen Fabrik fir- & '6~ masından satın alınıp (Cenovazc Kom- üç ay evvel Lois de Fee adında 1 ,88 mindere Türkiye başpehlivanı Tekir - ren küçük blr broşiirdOr. 

boyunda mütenasib endamlı N\k güzel dagvlı Hüseyin Kızılkava, rakibsiz o - Yücel - ;Bu edebiyat ve aan•at 1P 
panya O Vapore) Vapll!' Şirketine men- y~ • llkt /. 
sub (Copomela) vapurile 1stanbula vü- bir Nevyorklu dansöz ile evlenmiştir. larak çıktığından birincilik ikramiye - ~~~~ ...... ~!,~~~-~.~:.ı.~~.?.~.:.:~: ....... /.1 
rud eden 10/4404 M. R. 652/643 B. A. ve Fakat bir ay sonra boşanmak mecburi- sini almış ve Manisalı Halil ile göste -
933/630 R. M. ve 73/699 numaralı marka- yetinde kalmıştır. Çünkü daınsöz daima riş güre.~i yapmıştır. 
larını taşımakta olan 26 sandık makine kocasına •Bebek» diye hitab etmiştir. 
yedek parçalanna aid 26/6/938 tarihli or- Cüce erkeklerin mütenasib vücudlu 
dino zayi olduğundan iptaline karar ve- kadınlar ile evlenmeleri cüce kadınla
rilmesi Türkiye Pamuklu Dokuma ve nn tam te.şekküllü erkekler ile evlen
Pamuk ipliği Fabrikaları Anonim Şirketi melerinden daha kesretle vaki olmak

vekili Hadi Sem'i tarafından taleb edil- tadır. 
mekle işbu ordino kimin yedinde ise 45 Bundan az zaman evvel Samuel 
gün zarfında mahk~meye ibraz edilmedi- Rob bi us adında 1,68 boyunda bir erkek 
ği takdirde iptaline karar verilE>ceği Ti- 0,70 bpyunda Miss Nacy Areher adında 
caret kanununun (637) ınci ve mütealtib bir cüce kız ile evlenmiŞti. 
maddeleri mucibince ılan olunur. İzdivac merasiminden sonra delikan-

IU03G) lı sevgilı karısını cebine yeıt:ıeştirmiş-
ti! ... 

Güreşi müteakib beş sınıf üzerine 

yapılan at koşusunun tay yan~mda 

Ahmedin Yıldızı, sür'at koşusunda 

Mehmed ustanın Ceylanı, mukavemet 

koşusurıda Mahir Yıldızın Mes'udu, 

yerli koşusuncia Saidin Şahini birinci 

gelmişler ve birincilere mahsus ikra -
miyeleri almışlardır. 

Elli bin seyirci ve işci iştirak eden 
panayır büyük bir intizam içinde ka -

panmıştır. 

DOYÇE ORIENT BAH~ 
Dresdner Bank Ş--

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubelerit 

Galata - İstanbul - lzrnlt 
Deposu: İst. Tütün GüınrUJ4 

* Her türlü banka iıi ~ 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH ECATi 

e nk 
izi Mesud Eder? 

i 

10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkte bir pudrn, yüzü
nüze korkunç bir makyaj mnn
%arasını verir ve sızi oldu~ • 
nuzdan daha fazla yn~lı göste
rir. Teninize uyg'.ı~ renkte biı 
pudra intihnb etmenın yegane 
,aresi, yüzünüzUn bi: tarafında 
bir renk ve diğer tarafında bı~· 
ka renk pudn tecrtibe etmek • 
tir. Bu tecrüb~yi heme:ı bugün, 

size parasız olarak verllecek 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasUe yapımz. Bu ye
ni cCild renkle":·h (Kroınoskop) 
~bir edilen en son ve modern 
bir makine· vacntasılp knrıştınl

mıştır. Sihranıi~ bl: göz, tam ve 
kusursuz bir ineelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artrk makyajı~ 
bir yilz görünmiye":<!ktir. rokn 
lon pudrası, imtiyaı~ı bir usul 
dairesinde c Krema kopüğü~ ile 

PARASIZ 
Bu silıramiz yeni 
" pudra renkleri , 
tecriibe edilebilir. 

karı§tırılmıştır. Bu sayede pud4 
ranın saatlerce sabit kalmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil .. 
din yağlı tabii ifraı:ıtmı mas • 
setmeslne ve Lu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice burnşuktukların ı:u • 
buruna dn mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 
meşhur Tokn1~Jn :pudrasını kul· 
lanınız ve birkaç gUn zarfında 
teninizde yapaca~1 cazib tekem· 
mülü görünüz;, daiM!~. kutularm 
üzerindeki Tokalon ismine dik-. 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tcredd.id etti~ıniz

dc lutfen lstanbuldn 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası 6) rumuzile vAld ola
cak talebde siu rr.emnuniyetlc 
muhtelif renlderdc nümunelik 
altı ufak pake~ pudra göndere
ccğiz. 

Balıkesir Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuş iken Ulus gazetesindeki UAnları

nın kanunen muayycn günler arnSJnda ne§redilememesiden dolayı ihalesı yapı
lzı.mıyan BUrhaniye hükumet konağı ikmali in§aatı tekrar kapalı zarf usulile 
ekaHtmeye konulmuştur. 

2 - İşin bedeli k~i (22500) liradır. 
3 - Bu işe nid evrak: 

A - Projeler. 
B - Fiat bordrosu, mesana ceaveıı,xeşlt hülAsa cedveU. 

C - Fennf ve hususi şartname. 
D - N afıa yapı i§leri fenni ve um u mi şartnamesf. 
E - Bayındırlık j~leri genel §artnamesi. 
Olup bu evrakı hergün Balıkesir Ndıa MüdUrlliğünde gfu'ebilirler. 

4- Eksiitme 18-10-938 tarihinde Salı gUnU saat H .de BUrhaniye hükUmet Jio
na~nda kaymakamlık odasında kurulu Nafıa Komisyonu htmınında yapılaca
lından Jatekliler zarfian bundan bir s at evvel mezldlr komisyona vermelert. 

5 - İstekWmin bu işe aid 1687 lira 50 kuru~luk muvakkat teminatı BOrhanl

y ınnı sandı~ına yatırdıklarına dair m9;kbuz veya bu mikdardn pyanı kabul 

banka mektubu ne asgari 8500 liralık yapı işini b~ ~efa~ muvaffakiyetle ba§ar
dığına dair Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tasdıklı ehlıyet ve.slkasını ve Tica-

ret Odası vesikasını ve 2490 No. lu kanunun hükümleri dairesinde eksiitme to
lllisyonuna müracnatları. 

6 - Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (7030) 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Tabmin Ilk 

Mikdan bedeli temınab 

ad ed Cinsı Lira K. Lira Ku. 

1250 Ambalaj sandı~ 1600.00 112 !50 
1 - Cinsi, mik:(iarı, tahmin ve ilk teminat bed Ileri yukarıda yazılı Oç. boyda 

1250 ad ed ambalaj sandığı 17 /Birinciteşrin/938 Pazartesi günü saat 15 de Gedik
Paşadaki Jandarma satın alma komisyonunca açık eksiitme ile satın alınaeaktır. 

2 - Şartname eb'ad ve evsa.f pusulnlan hergün adı geçen komisyonda ve nü-
:ınune İstanbul jandarma CiJa ve leva.zmı ambarında görülebilir. 

3 - 2490 sayılı kanundaki şeraiti haiz olanların belli gün ve saatte ilk temi
~t ınektub veya makbuzlariw Gedikpa~ada.ki komisyonumuzda bulunmalan. 

~. 

ab ız m1s1n1z1 
akşam bir 
MAZON a· 
:rann neti· 
gi)riiralintı.z. 

M AZ ON 
EYV 

TUZUNUN 

taklid edile
bilir. F k t n ter-

Nnsıl 

MEK 
biç bir evden eksik 
olmuzsa 

de 
HIÇ BlR EVDEN 

elfstk olmamalı. 
ÇUnkU 1 

blNlR AÖRILARI . 
ASABI ÖKSÜRÜKLEn 
BAŞ DÖNMES' 
BAYGlNLlK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

i D 
ileri gelen bOtOn 

Rahatsızlıklan 

IYI EDER 

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

Soo os ta 
Ytvml. Wya.sJ. Handl.s ve Halk cuete.sı --··-

~erebataD., Cat.&lçqmt 10.tat. tS 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıuıı yazı w 
resimlerin bütiUı haklan 
mahfU% ve gazetemize aid~ 

ABONE 

TORKIYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

ı.ıvu "'""760 ""'{öü ıoo 
2340 1220 710 270 
2700 1400 81)0 30i) 

Abone bedeli pe§indir. Adrea 
deliştirrnek 25 kuru§tur. 

Gelen evra.h geıi verilmez. 
Ilanlardan mu'uliyc.t alınnu:u. 

Cevab için met:tublara 10 Ul'tlŞluk 

Pul lldvesi llıımdır. 

··································-·········· { Posta kutusu : 141İstatibu! l 
i Tetgraf : Son Posta 1 
• Telejon : 20203 : 
\ ............................................... } 

Çünkü ASPiRiN seneler. 
denberi her türlü soöukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karsi 
tesiri sasmaz bir ilaç olduğunu 

isbaf etmiştir. 

A S P i R i N in"fesirinden 

emin olmak fçin (ütfenıffi mar~ 
kasıt1tr dikkaf,.ediniz. 

8 

Kurulut t rlhl : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras 
Şubo ve ojruıs adedi: 262 

Zirai ve ticarı her nevi bank muameleleri 

PARA BiRiKTiRE LE E 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 4 

SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikrantiye dağıWacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 
· 4 n 500 • 
4 • 250 • 

40 ,. 100 , 
100 " so • 
120 " 40 " 

4,000 Lira 
2,000 • 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 " 
4,800 , 

160 " 20 " 3,200 , 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan &§ağı 

düşmiyenlere ilcramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eylul, 1 Birinci kfinun, 1 Mart ve 1 H zirnn 

tarihlerinde çckilecektir. 

Yüksek ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı - Kurumumuz binaları için lüzum lu olan aşağıda eb'ad ve ndedlcri yazılı 

8 kalem bayrak açık eksiitme usulile sa tın alınacaktır. 
2 - thalesi 26/10/938 Çarşamba günü saat 10 dn Allkarada Rektörlük bfna. 

sında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muharnmen bedel 2415,50 ve mu vakknt teminat 182,42 liradır. 
4 - Daha fazla izahnt ve parasız §art nnme almak istiyenlerin Enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatları. c4232. c7339, 
Adet Eb'adlnrı -150 

4 
2 

150 X 100 
1500 X ıooo 

ıı2a x 750 

Naturel 
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VE RESiYE 
SATI5 

' 

c: 
• 

VE 

ION POI.TA 

• 
50Zi~TiKLAL.CAD. 

E!>EYOuLU 
j 

ACENTA~AJ:liNDA 

Sayın doktorlanmu tarafmdaıı ~ilyonlarca vatandap tavaiye edilen emaalaiz 

KAN, KUVVET, IŞTiHA ŞURUBUDUR. 
Bir ~i~e sizlere hayatın bütün zevk ve nq'elerini tatbracak ve yapdığınız müddetçe halaizlik, 

yeis, utırap, dütünce, korkaklık, tembeJiik g&termiyecekür. 

FOSF ARSOLu, diğer bütün kuvvet iliçlanndan ayıran baılıca haua; devamlı bir aurette kan, 
kuvvet, iıtiha temin etm~i ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde teairini ıöaterme-
sidir. . 

FOSFARSOL; muhakkak bil' surette· hayatın esasını tetkil eden kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluiu, fena dütünceleri, yorgun
luğu giderir, mide ve barsak tenbelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, vücuda daima gençlik ve 

dinçlik verir, zek& ve hafızayı parlatır, belrevtekliii ve ademt iktidarda büyük faydalar temin eder. 
Velhasıl ins.a:n makinesine lazım olan bütün kuvvetleri vererek tam manasiyle hayatın zevk ve net'•· 
JeTini tattırır. FOSFARSOL; Günet ıibidir. Girdiği yere sıhhat, saadet ve net'e aaçar. Her Eczanede 
bulunur. 

... 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarmm 
Her clnste zengin kolekal· 
yonlar1n1 her yerden ucu• 
fiat ve mUsalt tartlarla 
Berollundai BAKER mala· 
zalannda bulursunuz. · 

Dr. lıı..an Sami 
lST A FILOKOK AtlSI 
lstafilokoklardan mOteveWd (er-

genllk, kan çıbaıiı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bO.tOn clld hasta· 
lıklanna karoı pek teslrll blr aşıdır. 
~-· DIYiliiJOI• No. 113 .__, 

.. 
Tek, fakat kat'i care-

Tecrübe edenlerden sorun uz 1 
Eaş, diş, adale ağrdarile üşütmekten mütevellid bü
tün ıshrablara karşı yegane müessir tedbir bir kaşe 

( A L IV1 A K . f 1 ı< ) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri gormaz 
Icabında günde 3 kate alınabilir. limine dikkat taklidlerindeıı akl" 
nınız ve Gripin yerine bqka bir marka verirlerse tiddetle reddec:liulJ. 

. 

BALSAMiN KREMLERi 
·Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve ac1 badem 

BA LSAMIN KREMLERl 
Bütün dünyada birinciliği tudik edilmi.J aıhbt güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı • ıfindüz için yağsız ve hali.t acı badelli 

':qidleri vardır. Hu1uai vazo ve tüblerde J!blır. 

INGILiz KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu • Istanbul 

Cildinizin tahriş edilmemosini 
tateraenla ? 

Danyanın her tarafında aeve -'' 
kullanılan, ve cildi tırqtala lGili'' 

pamuk ıibi JUIDUptan 

POK 
tıraş bı çaklarını kallaııı...., 

Motopomp sabn alınacakbr. 
Bankamıza men1ub mQeuesat Ihtiyacı icin pazariılda Oç adet moto

pom p satın alınacaktır. Pazarlık 8 • 11· 938 gUnO. saat 1~ de bınıtaınıJ 
Materyel dalresinde yapılacaktır. Şartname almak Isteyenler bergtln ., 
pazRrhA'a girmek isteyenler yukanda yazılı gtın ve saatte mezkOr dal· 
reye müracaat etmelldlrler. 

Cı6-1 
Viyananın meş~ur 

P. Ve C. Habig 
Marka ppkalannın yeni gelen son Modelleri, en e'4 

betenenlerin zevkl aellmlnl btle tatmin etmektedir· 
Taklitlerinden aakınmak lçln şu resimdeki markaya dik•'« 


