
y 

GÖZÜ 

KULAGI 

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAl\mA- 12 BİRİNCİTEŞRİN 1938 

-- Son siyasi buhran1n dökOntOieri 
1- Sovyet Rusya hükümeti ingilt~re hükümetini .protesto wetti 
Z - Macartarla Çekler aras1ndak1 müzakereler 1nk1taa ugrad1 
3 - Almanlar Hillerin nutkunun aksülamellerine mukabele ettiler 

Siidet er e Slovaklar 

Hatayda emniyet 
·ık tela ··zerine kaçan 
rme · acir r tekra 

Hataya dönüyorlar 

ar S nda h aA dl•seler ol Mısırda çıkan bir Ermeni gazetesi: "Bu hareket devam 

U etmeli, muhacirler yurdlarına dönmeli ve Türklerle 
. dost olarak yaşamaya ba~lamalıdırlar ,, diyor 

Almanlar 5 inci mıntakanın hududun u =:
7

~;;?ı:iy~rı;~:~~~:!~: . 
aşarak Çek arazı·sı·ne gı·rdı.ler :;!~:~~: ~~~~~~a :.t~~~a;d:~~:. 

dikkatle takib ede ede nihayet şu ka 
naate yaklaşmaktadır ki Hatay idaresi 

Hitler Atmanyaya terkedilen Kretl.3Guch ed.eki Çek i8tihkamlarını ıeardk ed.erke:ı 
(Fnıru ız 1\lazlno haUı sisteminde Inşa edUmiş olan bu lstlhkimların Alnuınların eline 

eçmesl Fransız askeri ırıakamlıırını telil.şa düşürnıüştür) 

Londra ll (Hususi) - Kabine a_zasın· 'ı diği bir nutukta Çekoslo~akya buhranın· 
dan Lord Vfnterton dün akşam soyle • (Devamı 3 ncu sayfada) 

e 
y r ı 

Ayın y irmisille kadar 10 bin /ta lyan gönüllüsü 
i spanya topraklarını terkedecek 

···················-········································· 
Başvekil dün :::. b;d:;u::~::ı~ri:ı:d.~::"::~ 

orada halk yeni rejimden çok memnun· 

k A k 
dur. Bu rejim, memleketin bariz ola a şam• n araya Türk ruhunu işlerde hakim bır ruh ola· ' 
rak tutmakin beraber, 'l'ürk olmıyanJar' 

avdet 
on,· karşı da tamamile dürüst ve pederane biı 
Ü vaziyct almıştır. Her Hatay vatandaşını 

kanun karşısında bir tutan, her Hataylı. 

Celal Bayar dün Muhiddin 
Üstündağ ile Alemdağında 

tedkikat yaptı 

nın Hataylı olmak hakkmdan ayni su 

retlc istifade etmesini ternin eden yeni 
rejim, halka kendisini &evdirmcsini bil 
miştir. Bunun için, kasden fiktıyet 
zu1arı çıkarmayı adet edinmiş olan Şam ı 

Başvekil CelAl Bayar, dün öğleden ev- (Devamı 9 unetı sayfada) • Hatay devlet Teisi Tayfu.r Sökmen 
vel beraJ>erinde İstanbul vali ve belcdı- =========================== 
ye reisi Muhiddin Üst\\ndaA olduğu hal
de Alemdakına gitmiş, tedkiklerde bu • 
lunınu~tur.Tamir edilecek Alemdağı yolu 
Alemdağında bulunan iyi sulann şehre 
isalesi ve membad.a yapılaca:< ınşaat, hal
kın buralara celbi için belediyenin ola • 
cağı tedbirler ve kolaylıklar etrafında 

Başvekil, vali ve belediye reısinden iuı
hat almıştır. Bnşvekil müteakiben Dolma· 
bahçe sarayına dönmüştür. 

(Devamı ll inci sayfacltı) 

Spor ge el 
dire ör "ğ" 

Teşkilatın başı na General 

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

b i li 
·ı etm ş 

Alman ajansının verdiği habere göre Arab milli büku
nıetinin 11 bin kişilik bir gönüllü kıt' ası mevcuddur 
Kahire 11 (A.A.) -Filistin konferansı ı ransa verilmek üzere bir karar suretı ha

tarafından tesis edilen hususi komite, bu· r.ırlamıştır. Bu karar suretinde ezcümle 
gün son eelsesini aktedecek olan konfc -ı (Devamı 4 üncü sayfada) 

, r ma lari he de maktul 
o an gar' 

Londra 11 (Hususi) - Cebelüttarıktan ı necck olan İspanyadaki İtalyan gönül • Cemil Tahir getirildi 
bildirildiğine göre, m~mleketlerine dö • CDcvnma 3 iincü sayfada) Ankara ll (Hususi) - Spor genel di-
~~~~~~~~~~~~~~=========~~~== RkWrlüftüneGen&~ c~UTah~ tayin 

Bir enişte ile kayınbirader ar sındaki k2 nlı k vga 
neticesinde kayınbirader öldü, enişte de ölüyor 

• e:i lmiştir. General yakında yeni vnzife-gaze ec r t ne başlıyacak ve teşkilatını kuracaktır. 
Türk spor kurumu lağvedilerek spor iş-

dı• leri bu yeni devlet dairesine devroluna-
caktır. u 

• 
SI a ı 

Alman lktısad Nazırı ile zevcesi d ün gece trenle 
hareket ettiler ve hararetle teşyi olundular 

~ 

• Almaıı tk.ısad Nazırı gazetecileTle bir arada 

Bazı t c 1 i ve tktı.sadi tema ı r yap - tktJsnd Nazırı Dr. Funk Ankara dönü~ 
ın k uzC're rr nnlckctun ı' g I n Almani (Devamı 11 inci aayfada) 

aynanas1n1 
kaçıran öylü 

Bütün Muş halkı derin 
bir liayret içinde 

Muş (Hususi) - Şehrtmizin Hasköyün. 
de şimdiye kadar eşine rastlanmnmış, çok 
garib bir vak'a olmuştur. 

Bütün bir şehir halkını hayret1ere dü-
9Üren bu vak'anın tafsiJatı şudur: 

Hasköyde oturan Cemil aslen Bitlisin 
Mutki kazasına bağlı Huyt nahiyesin -
dendir. Bir müddet evvel Muşa gelip 
Hasköyüne yerleşmiş ve evlenmiştir. 

Aradan henüz bir yıl g çmeden CemU, 
karısının anası ile sevişm.ege başlamıştır. 
Bu aşk bir müddet devam etmi§, her (f.in 
bir kat daha artmıştır. 

(Devamı ll inci sayfada) .............................................................. 
2 liray1 

G I Ş 1 
Kazandırdı. 

Tarsuat 10 unou sayfamızdadır. 

Yukanda Neş'et ve tarladaki cesedi, aşağıda Hakkı ile hastanedeki hali 

Dünkü ikinci tabımızda Topkapı hari • da çıkan kavga neticesinde birinin öldl· 
cinde bir cinayet vuku bulduğunu yaz • ~nü, diğerinin ağır yaralandığını bil • 
mış, bir enişte ile kayınb:rader arasın • di mıştıK. (Devamı ıı inci sayfada) 



Z Sayfa 

H~rgün 
Ne kadar zamanlık bir 
Sulh içindeyiz? 

Yaıan: Muhittin Btrrn _.J . 
fN.. vrupayı yakın bir harb ile te~
~ did eden karışıklık ve perı-

Makale: 

SON POSTA 

= Akıl yaşta degil, · baştadır .. = 
Birinciteşrin 12 

Sözün Kısası 

Bir namzed 

ç 
e. Talu 

ekoslovakya bir aralık dün· 

yayı ateşe vermek istidadın· 
eanlık devri geçti; sulh oldu. Eğer bugün- da iıken, hele şükür, Avrupa müvaze· 
kü dünyanın her şeyi, bilerek veya bil- nesini tutan ka~bur üstü devlet adam"' 
miyerek, yalnız harici görünüşile ölçen lannın himmetile ıtehlike ibertaraf edil· 
matbuatma bakarsak Avrupada sulh dev- di. 
ri artık açılmıştır bile. Her biri kendi Zavallı Çekoslovak ülkesi kuşa ben· 
memleketini ya bir badireden kurtaran, ı.etilerek, kırpllan yerleri de :lsteklilet 
yahud temsil ettiği siyaset iflas etmiş ol- arasında pay edildikten sonra geriye 
duğundan dolayı ric'ate mecbur olan ve kalan kısmı için, eski mal sahiblerine: 
yahud da kendi memleketı hesabına bu cıBuyurun! Bunlan da siz güle güle 
badirenin halli esnasında da bir kar his- kullanın!» denildi. 
sesi çıkarmaya çalışmış bulunan bir kı- Tarihte emsaline rastlanmıyan lbU 
sım devlet adamlarına Nobel sulh müka- Meşhur bestekar Franz Lehar ilk şarkısını 12 yaşmday- Bir genci miinhasıran yaşı küçtlk oldulu için mühlm bir muamele vakıa sulhu !kurtardı. La· 
fatını verrneğe kalk.ışan bu hafif muha- ken besteledi, ve 12 yaşından itibaren musikide müst"o::'1a işe atılmaktan alakoymayınız, ayni suretle yqlı bir adamı kin, düne kadar kendilerini dünyanın 
kemeli matbuat, sulh meselesinin mey- bir istidada malik olarak tanındı. da sırf yaşlı olduğu için atalete mahkQm etmeyiniz. nezzamlan sırasında sayan, milletleri-
danda halledilmemiş bir halde oldu~u Akıl yıışta de~il, baştadır, yqlılarm yapamadıklarını ya- ne !karşı kurtarıcı ve koruyucu vaziye-

İngiliz başvekili Çemberlayn ise siyasi bayatının en bü- A gibi, boylu boyuna yattığını görmüyor pan genç, gençlerin başaramadiklarmı başaran ihtiyar he- tinde görünen yelroslovakya zimam· 
bile. Halbuki Sulh adını taşıyan perinin yük muvaffakiyetini 70 yaşmdayken idrak etti. pirniz için b:ar nümune olmalıdır. darlan arıtık mevkilerinde, tabiatile, 
bütün dünyayı devamlı bir surette ka- ::ı::::=========================================::::::ı:====== tutunamaz oldular. 

~f~Q:;~~~;~; .~?~~~~ ~~~~:~~::~~~:lf ~2~: 
veya bir buçuk sene, Avrupa, yeni şart- Londrada r········································-·······-·\ 67 köpek sahibi ten çekildi. 
lara göre yeni bir kalıba dökülecek ve Ö· Hergün bl·r ftkra Bir artisti'" Şimdi memleket kendine bir baş arı' 
nünde duran dilter meseleleri halletme~e Çekler için n yor .. 
çalışacak. Bugün halledilen mese1e, yal- Açılan tane Garib vasiyetnamesi İleriye sürülen pek çok isimlerden 
nız 918 deki hataların büyük bir kısmı- o da olmaz ekserisi gazeteci tahminlerinden iba • 
nın tasfiyesinden ibarettir. Fakat, bu, Şair Eşref, Kırkağaçta kaymakam - rettir. Herkes, aşağı yukan kendine 
bugünkü Avrupa vaziyetinin tasfiyesi ken eşraftan biri ölm ·· ta. Eşref te sempatik görünen şahsiyetleri iktidar 
değil, yirmi sene evvelki Avrupanın tas- cenazesine gitmişti. Cenaze gömül • mev'kiine geçirmek arzusunda dır. 
fiyesidir. O zamandanberi meydana çık- dükten sonra, Eşrefe: 1 Bir takımlan da, muhtelif vasıtalar· 
mış olan diğer bir sürü mesele vardır ki - Bir kaç söz söyleseydin! la kendilerine propaganda yaptırıyor· 
bunlar halledilmemi~ halde duruyor. Dediler, Eşref düşündü.: lar. Lokına aıe ikadar küçük olursa ol· * i - Söylerim amma, ben onu. tanı • sun, onu kendi ağzında görmek, hayn· 

Bu meselelerin en mühimlerini tedkik i nm; hicivden hiç hoşlanmazdı. len de olsa, tatlı şeydi,.. 
edelim: i - Hicviye söyle demedik ki.. Bir Bu meyanda meşhur lharcıalem kım· 

ı - "Rejim ve ideoloji ihtilafları, bun- : kaç kelime ile methedcrdin.. • dura fabrikatörü Bata da, kırpılmlŞ 
lardan dottan karşılıklı husumet vaziye- ~ - O da olmaz, ı.ıalandan da hiç ~ Çek.oslovakyanın Cumhurreisliğine ia" 
ti, hiçbir şey değişmeksizin, oldukları gi- ! hoş]anmazdı. E lib oluyormuş. 
bi duruyorlar. \. .......................................... -···-·····•' Avrupa halkının üçte ikisine ucuz a· 

Üç hayat anlayışı, üç devlet ve cemiyet s • b h yakka'bı yeti§tirmekle para ve şöhret 
sistemi, üç siyaset ihtilaf halindedir: on sıyasi u rantn kazanan bu zat gerçekten o makama 
Sağdan sola nasyonal sosyalizm, faşizm, nnınzed olduğu ve namzedliği kabul e· 
demokrasi, sosyalizm ve komünizm. Bu garib neticeleri dilip te riyasete geçtiği takdirde, za " 
üç anlayışın ilk ikisi bir tarafta, ikinci valh Çekoslovakyada, siyast işler cid· 
~de öbür taraftadır. Sosyalizm gah sa- diyetini ~aybetmiş ve söz ayağa düş· 

~dakine, gah solundakine yardım et- m~ demek olmaz mı? 
mekle beraber, bazan sağdaki iki rejime Yoksa, memleketini parçalıyan gizli 
de temayül gösteriyor. Fakat, demokrasi, Çek müliteciler1 için iane toplamak pençeyi keşfetmek ve ~ümkünse onun 
sosyalizm ve komünizm arasındaki ceb- üzere harekete geçen ve İngiliz mille- üzerinde dikişsiz bir yama ) apmak i· 
he, yani ikinci taraf bugÜn, biraz yarıl- tine lhitaben bir beyanname neşreden çin daha m'ünasihini mi bulamıyorlar? 

· bini ktub Eski ~bir sirk artisti olan Louis Wal- 01 ı mış, biraz bozulmuş olduğu halde, öylece Londra belediye reisı erce me ur a. 
duruyor. almı.ştır. Resimde rel.sin kızını, memle- lis, geçenlerde ölmüş ve evinde besle- ~ 

Bu dava, bu ihtilaf ne zaman halledi- ketin her tarafından gönderilen teberrü mekte olduğu 67 c:ln.s köpeği de sahlb- ~A 
lecek? Nasıl halledilecek? Harble mi, mektublarını tasnif ederken görüyor - siz ıbıra~tır. . · ~ · • ... ·~ ~ 
yoksa sulhle mi? Esnslı bir sulhten bah- sunuz. 
şedilebilmek için bu sualin cevabını bul· 
mak lfızımdır. 

2 - Dünya için gittik~e büyük bir me-

sele mahiyetini alan Yahudi meselesi ne Paris belediye meclisi Beneşe bir tel-
olacak? Bugünkü dünyayı idare eden 

Paris belediyesi f:e 
doktor Beneş 

kuvvetler arasında bir de Yahudi kuvveti graf çekerek istifasından dolayı teessür
lerini bildirmiştir. Meclis, Paris sokak • 

bulunduğunu biliyoruz. Bu kuvvet, her larından birinin cumhun-eisi Beneş diye 
tarafta nnsyonal sosyalizm ile faşizme 

nsimlendirilmesi hususunda verilen bir 
karşı cebhe almak üzere, onun alcyhin- takriri müzakere edecektir. Bir İsviçre mektebinde leyll talebe 

iken, !haftalık tatilini geçimıek üzere 

Lon<iraya ebeveyninin yaruna gitmiş o
lan bu yavru, son siyasi buhrnn dala
yısile diğer yüz binlerce İngiliz talebe-

si gibi, uzun müddet derslerinden mah
rum kalmL:.crtır. Buhranın garib netice

lerinden biri daha! 

deki her kuvvetle birleşiyo:- ve her kuv- =============== 
ve~i teşvik ve tahrik. ediyor:. B~, i~mal halledilmedikçe esaslı bir sulhten bahse
edılir bir kuvvet dcğıldir; çunku dunya dilemez. Bugün bahis ancak içinde bu
t~iyasetine hAk~m ol~n paranın büyük bir lunduğumuz•.sulh de~inin ne kadar de· 
kısmı onun elındedir. Bundan başka Ys- vam edeceAt ve yukandaki meselelerin 
h~di m~selesinin chemmiyeti~i. artır.a~ harblc mi, sulhle mi halledilece~ini bil
bır hAdıse de yavaş yavaş butün mıllı rnekten ibarettir. Belki de Yahudi mese
bünyelerde Yahudilik JJ.leyhine bir cere- lesi dOnyayı bizzat doğrudan doğruya 
yan ~yanmış olmasıdır. Bu cereyan ~n: harbe sevkedecek bir dava değildir; bel
hudilıği gittikçe sıkıştırıyor, onun mıllı ki milletler arasında bir anlacma tesisi J •lt d h lk i fi d 
b.. ı "-ı · t · d ~ ngı ere e a ara ın an unye ere yaK aşmasını ıs emıyor, o a için mutlaka bir harbin zuhuru ldzım 

yeryüzünde nereye gidcceltinı bllemiye- gelmez· fakat mücadele halinde bulunan 1 terkedilen bir kög 
iek, kendi aleyhindekilere diş biliyor. ideoloji kuvv'etıeri arasında sulh yolile İngilterede 1000 senedenberi bulunan, 
şte, bu ku:"'et, artık .sulha d~ş_man bir anlaşmayı mümkün görmek güçtür. ve içinde postahane, dükk!n, otobüs na-

kuvvet halı~e gelmiştır; kendısıne sulh Şu halde, çok uzak o~ap bir zaman mına hiç bir şey olmıyan bir köyün son 
verrolyen dunyanın sulh içinde yaşama- için, -harb ve sulh meselt-lerinin .,Yeniden ferdi de oradan uzaklaşm~ ve köy kendi 
sı~ı is~~yo;- C . . bahis mevzuu olduğunu g8receğiz. haline bırnkılmıştır. Köyde topu topu 12 

- et er crnıyetı meselesi de hal- Muhittin Birgen ev vardır 
led"lmemi<ıtir. Hatta, Münih konferansı- · 

Artist, bıraktığı vasiyetnamede, kon
di ölümünden sonra bu köpeklerln de 
imha ediJmesini istemiştir. Fakat Wal

lisin lbu son arzusu yerine getirilm~ -

~ ve güzel köpekler, talib olanlara 

bedava dağıtılmıştır. 

Almanyada Yahudilerin 
pasaportları istirdad 

ediliyor 

······························································ 
Çanakkalade zeytinler aşılamyar 

Çanakkale, (Hususi) - VllayetirniZ 
zeytincilik bölgesindeki yabani mencn
giçlerle !kestanelere _aşı ıta1lbik edilmek 
için Gazi Antebden aşı kalemi getiri!· 
mesine karar verilmiş ve Ziraat Müdü· 
rli Tahir oraya gitmiştir. 

Mumaileyh Gazi Antalıden aşı ka • 
Jemlerini getirmiş ve İzmirin Tire ka· 
zasınd.an ayrıca getirilen kestane a,şı 

·kalemlerile dağlarda koruns!bilecek 
Almanyada yaşamakta olan bütün yerlerde yabani menengiçlerle yaba~i 

Alınan Yahudilerinin pasaportlan a - kestanelere tafuik edilen aşı iyi netı
yın dokuzuncu gfinünden itibaren ip - celer vermişti:; 
tal edilmiştir. Yahudiler pasaportla - Trakya baglari Islah ediliyor 
rmı 15 gün içinde hulunduk'l.an ,ehir- Edirne, (Hususi) - Eski yerli çu • 
lerin polis idarefiine vermek mecburi- buk1arJa tesis e_dilmiş ola~ bağlar ~i~ 

tin.d dirler Buna mukabil kendile- kaç seneden'ben Kırklareli ve Tekır 
~e ~ ~ . dağ Amerika asma fidanlıklannın ve~ 
nne bırer hüviyet varakası verilecek- miş oldu~ çubu'klarla yenUenmekte"' 
tir. Bundan sonra bir Yahudi Alinan· dir. Bu sene de çubuk tevziatı için ha· 
yadan çıkmak istıediği takdirde kendi· zırlıklara lbaşlanmıştıır. • ••• 
~ine ancak geri gelmenıek taahhüdü ••••••••••••••••••••••·••••••··••••·••••••··••••••·••••••• 
mukabilinde yeni lbir pasaport verile- i 
cektir. 

1 inci T eşrin 
nın sonundaki bıızı Mdıselerin deHileti
le anlıyoruz ki dünyayı idare edenler, 
onu milletler arasında derin bıJ" anlaş

maya deltil, belki de yenı ve gizli bir po
lıtıka oyununa götürm('ğı kendi hodgam
hk hesabiarına daha faydalı görüyorlar. 
Demek dünya, yeni bir müvazene, ve ye. 
ni bir kombinezonlar oyununn do~ gı
diyor. Halbuki sulh, ancak milletler cra
llnda derin· ve samj.mi bir anlaşma üze
rine kurulabilir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 S .T ER INANMA! Rumi aeno 12 Arabr aeno 
1364 1367 

* İ§te, devamlı ve ciddi bir sulhün kuru-
Iabflmesi .için haDedilmesi lazım gelen 
tneselelerin ba§lıcaları bunlardır. Bunlar 

Pazarlıksız satış kanununu bir kısım esnafm ye'lli bir ka
zanç vesilesi yapmalarından §ikayet edenler ve şimdiden 
önüne geçiJmc>sini isıiyenler gıttikçe çoğalmıya başladı. 

MeselA bir meslekdaşımız: 
c- Ankara caddesinin bir köşesinde işport.ada beheri 20 

kuruşa satılan kravatlarm aynini Eminönü mani!aturacı
larmdan bırinde 60 kuruşa etiketlendiğini görmüş, dehşete 
düşmüş, yana yakıla anlatıyor, istediği hükOmet ve beledi
ye kuvvetlednin derhal harekete geçmeleridir. 

I STER I N A N, 

Kızmasında arkadaşımıza hak vermemek mümkün ola
maz. Fnkat bır hükumet veya belediye memurunun sırıı ile 
b!.itün dükkanJarı dolaşarak satılan her maddenin maliyet 
fialmı sormasına, bu fiat üzerine umumt masraf ve kAr 
hesabına cia bir mikdar ilave ederek satış fiatmı empoze 
etmesine maddeten imkan olmadığına göre biz arz ve tıileb 
kejdelerıle rekabet arnilinin kendini göstereceği •zam:ına 

kadar aldanmaktan kaçınılmıyaca~ına inanıyoruz, fakat ey 
okuyucu sen: 

IST ER INANM Al 

-E1ını Resmi soııo 

29 1938 
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SON POSTA 

y goslav kabinesi 
iden tadilita uğradı 

" Belediye seçimler inde 
revlerdeki ittifaktn 

manast , 

Belgrad 1 ı (A.A) - Stoyadinoviç 
kabinesi bugün ıt~kkülündenberi se
kizinci defa olarak tarlllata uğramıştır. 
Şimdiye kadar İçtlrnai Muavenet Na

zırının idare ettiği Terbiye Nezaretine 
Makasknr valisi Mahtroviç tayin edil
miş ve eski Yugoslnv halk partisi reisi 
Hocera da Devlet Bakanı olmuştur. 

Meb'usan meclisi iÇin yakında yapı· 
lacak olan umumi seçim itibarile bu 
iki tayine büyük lbir ~emmiyet veril
mektedir. Çünkü bu her iki naztr da 
suğ cenah muhalefet partisine mensub
dur. 

Yeni intihabat yapılıyor 

Belgrad ı 1 ( A.A.) - Niya'beti sal
tanat meclisi, Dahiliye Nazınnın tek
lifi üzerine ve nazırlar meclisinin mü
tnleasını aldıktan sonra S mayıs 1935 
tc intihab edilmiş olan rneb'usan mec
lisinin feshine karar vermiştir. Yeni 
teşrii intihabat, ll k~nunueV\rcl ı 938 
tarihinde parlamentoya dahil olacak 
meb'uslann intfuabına rnüteallik niza
mata tevfikan icra edilecektir. ı ı ka
n unuevvel ı 938 de intiha:b edilecek o· 

e 
A 

ara a 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

la SovyeUcrin kat'! hiç bir yardım vıl
iindc bulunmadıklarını ve askeri zAfa 
.binnen çok mü b hem vfidlerle iktifa et -
tiklerini soylemiştir. 

Mecburi askf'rliğc gelince, Lord Vin -
terton demiştir ki: 

eDiğer milletierin cebren yaptıklan bir 
§eyi İngiltere kendi arzusile yapmak iste
mezse günün birinde mutlak surette im

ha edilir .• 
Sovyet Elçisinin protestosu 

Londra 11 (Husust) - Sovyet büyük 
elçisi, Lord Vintertonun dün akşa~ -
ki nutkunu hariciye bakanlığı nezdınde 
protesto etmiştir. 

Büyük elçi, hariciye komiseri Litvino • 
fun Cenevrcde yapmış olduğu beyanatı 
hatırlatarak, buhran esnasında Sovyet
lerin Fransız ve Çek erkfınıharbiyelerl 
Ic temasa hazır olduklarına dnir saraha
ten teminat verildiğini söylemiştir. 

Macarlarin Slovaklar arasında 
mü zak er at kesildi 

Prag 11 (Hususi) - Macar taleblerini 
tedkik etmekte olan Slovak - Macar eks
perler komisyonu, bugün iki toplantı yap 
mı~ olmasına ra~men hiç bir neticeye 
varmamış ve müzakerelerini talik et • 

miştir. 
Bazı mahfcllerde müzakcrclerin inki-

tan u~rndı~ı da söylenmektedir. 
Macarlar terkini istediklerı Çek arazi-

' . 
sindeki nüfusun tesbitini, 1910 senesı sa-
yımının esas tutularak yapılmasım iste
mektedirler. Çekler ise 1930 senesi sayı
mının daha muteber olacağını iddia et -
mektedirler. 

1\facar ınetalibab 
Kornanro ıı (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Macarların metallbatı, bidayette zan

nedildiğinden çok fazladır. 
. Macar delegasyonu, bazı arazinin ter

kınden ba§ka Slovakyanın ve Karpat • 
laraltı Rusyanın sair aksamında plebi
sit yapılmasını istemektedırler. 

Macar nnzırlnn döndüler 
Budape§te ll (A.A.) _ Hariciy~ nazırı 

B. de Kanya lle rnezahib nazırı Kont Te· 
leki, bugün öğleden sonra otomobille 
Komrandan buraya dönmüşlerdir. 

Rütcnler 
Prag 11 (Hususi) - Prag hükılmetile 

Rutenler arasında yapılmakta olan mü -
zakereler müsbet bir surette neticelen • 
ıniş ve Rütcnler de Slovaklar gibi tam 
bir muhtariyet sahibi olmuslardır. 

Muhtnr Rütenya Prn~ hiıktımetine 
bağlı bulunacaktır. 

lan meclis, 16 kanunusani 19 39 da fev
kalAde bir içtimaya davet edile~ktir. 
Ayan meclisi de ayni tarihte fevkala
de bir fçtiına akdine davet olunacak -
tır. 

Yeni nazınn beyanatı 
Nazırlar meclisinin akdetmi~ olduğu 

içtimadan sonra yeni devlet nazırı B. 
Hocera, müttehid bir halde bulunan 
muhalifler tarafından sarfedilmekte 
olan ve hatta devletin mevcudiyetini 
tehlikeye ilka etmekte bulunan faali
yet dalayısile rnensub olduğu fırkanın 
Yugoslavcılık ve devletin vahdeti şam
pfonlarile koalisyon yapmakta oldu -
ğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir ki: 
Fırkanın merkezi komitesinin vermiş 

olduğu salahiyetlere istinaden f1rkam, 
kuvvetlerlmizi Yu~lav radikal birli· 
ğile Yugoslav halkçı fırkası arasında 

intihabatta bir koalisyon vücude getir
mek üzere birlcştirilmek maksadlle B. 
Stoyadinoviç ile bir itilaf akdetrniştir. 

Bu itilann bir neticesi olarak Sto -
yadinoviç kabinesine girdim. 

I ovaklar 
iseler u 

Di~er taraftan, Alman kıt'nlarının d:t 
Pilsen civarında, beşinci romtakanın hu
dudlarını aşarak 16 kilometre Çek ara -
zisine girdikleri haber alınmıştır. 

Bu kıt'alarm çekilmesi için lazım gelen 
teşebbüsler yapılmıştır. 

Siidctlerlo Slovnk1nr ornsında hudise 

Ankara 12 (Hususi) - Ulus gazetesi 
bugünkü nüshasının ilk sayfasında çer -
çeve içersinde cBelediye seçimlerinde 
reylerdeki ittifakın manası:. başlığı al -
tında mühim bir makale neşretmiştir. 

Makalede ezcümle ~öyle denilmektedir: 
Yurdun her tarafından gelen telgraf

lardan, on gündenberi devam eden bele -
diye seçimine kadın ve erkek rey sahibi 
vatandaşların yüzde seksen - doksan ve 
bazı yerlerde daha fazlasının seçmek hak 
larını kullandıklarını ve hepsinin de H
tifakla C. H. Partisi namzedlerine rey 
verdiklerini öğreniyoruz. 

Bugün gerek içte, gereK dışta büyük 
bir manası vardır. O da, vatandaşların 
memleket işlerini kavramak ve yürütmek 
bakınundan ne kadar kuvvetli ve a -
henkli bir birlik teşkil ettikleridir. 

Makale şu cümlelerle nihayet bulmak
tadır: 

Biz bunu tabii görürüz. Çünkü, bugiin 
rey sahibi Türkleri Atatürk rejimi ile 
milli istikUıl ve hürriyetlerıni kazanmış 
ve her ne pahasına olursa milletin hürri
yet ve istiklalini cumhuriyet esaslarına 
bağlılıkta görmüş yüksek şuurlu ve va -
tansever bir nesildir. 

Biz bu bir~ği her zaman, her yerde 
ve her şeyde olduğu ve olacağı gibi bir 
k:rc şimdi de belediye seçiminde göste • 
rıyoruz. Ne mutlu Türküro diyene ve 
Türk olana. 

Sofyadaki suikasdın 
tah ki katı 

Sofya ll (A.A.) - Bulgar matbuatı 
dün ika edilen ve Bulgar ordusunu c~ 
kıymetli iki rüknünden mahrum eden 
cinayet karşısında derin bir infıal his
setmektedir. Bütün gazeteler, iyi ıbir 
teknikçi addedilen General Peef'in 
rne:-ıyetlerinden bahsetmektedirlcr. 

.. ö~Icden evvel, 191511934 te yapılan 
hukurnet darbesile alakadar olan mah
fellcrde bazı tevkifat yapılmıştır. Fa
kat bundan bir netice çıkarmak doiTru 
değildir. Çünkü tahkikat bir kaç cep -
heden yapılmakta ve hakikatin rncy -
dana çıkanlması için hiç'bir nokta ih -
mal edilmemektedir. 

Sofya ı ı (A.A.) - General Pccf'e 
yapılan suikasd esnasında yaralanan 
binbaşı Stoyanof dün gece vefat etmiş
tir. 

Prağ ll (A.A.) - Bratlslnvanın karın -
sında köprünUn Tunanın salt sahllinde ·bu
lunan ve Almanyaya verilmiş olan Petrznl
kadn bugftn bazı hMI.seler vukua seımiıı -
tır. Büdet part.ıelnJn sabık azas1, köprüyu 
fenerlerle donatmışlar ve hoparlörlerle Bra
tlslnvyaya do~ru aşağıdaki hitabı tekrar -
lnmışlardır. •Sildet Almanları, Almanyaya 
ilhakınızı taleb ediniz. Bratlslavnda teza -
bürclller kö,pril bnşında toplanmışlar ve 
karşı tarnfa «Alman kardeşlerimiz, bizlerı 
kurtarma~ geıınız. d1ye bajprm'lşlıırdır. 
Bunun üzerine Slovak halk partisi nza•ı 
muknbll bir tezahür tertlb etmiş ve tezahUr 
esnasında bazı .Sfidet evlerının camları kı- Er~ani istikrazı tahvrleri 
rılm~tır. 

İşgnl edilen yerlerde Ankara ll (Hususi) - İ~r.9.miyclı yüz-
Berlin ll (A.A.) - Başkumandanlık tara- de beş faizli 1933 Ergani istikrazı tahvil

tından neşredllen bir tebU~de, Alman or _ lerinin ikinci ikramiyc keşidesi bu ayın 
dwıunun plAnda gösterilen ve 1o teşrlnle\"- 16 ncı pazar gününe rastladığından 17 
vele kadar logall icab eden bütün arazı ı teşrinievvel pazartesi gününe tehiri ka • 
Işgal ettı~ı blld1rllmektedlr. Y rarlaştırılmıştır. 

Alman hava kuvvetleri işgal edllen top- ===:===:======:::::;==== 
raklardaki Çek hava te.slsatınn vazıyed f't- yunca dolaşarat latlhkAmları Ye garnlzon
mlo ve orada hava kuvvetlerı t~kllAtı ve ları teftiş etmlştlr. 
bava müdataalan vücude getırmıştlr. Alman gazetelerinin ce\'abı 

Berlin 11 (A.A.) - Münih aninşmasının Berlin ll (Huswıl) - Bu akşam ne,redi-
tatblki Için tesis olunan enternasyonal ko- len yarı resmt bir tebll~. Httlerln Sanrdn !· 
:.~yon, bugfin hiçbir toplantı yapmamı~ - rad ettiği nutuk pıllna.o;ebetlle İngııterc ve 

Bu komisyon tarafından halledilmesi ı - Fransada izhar edllen memnuniyets!zll~l 
b hayretJe karşılamaktadır. 

ca eyliyen esı,tm mesele, Çekoslovakyada TebUjt, Münih görfişmelert akablnde in • 
muhtcllt bir halk fle sakin mıntakadn ya - g!ltere ve Fransada sll!hlanma !.§ine daha faı 
pılnn belediye plebLslt me.cıelesidlr. Alman- la kuvvet verlldltlnl tebarüz ettirdlkten son 
lar, 10 teşrlnlevvele kadar işgal edllen be7 ra. Almanyanın da sulh gayeslle hududln
mıntaka haricinde Çekoslovab....,ada 300 b'.•l Al k lm •J rını tahkim etmekte oldu~unu ve bu tahki-

man n ış bulundu~nu söylemektedir katın Majlno lstlhkA.mları gibi sırf müd:ıfaa 
Qekoslovaklar Lse, şimdiye kadar Almany~ tedblri olduğunu IlAve eylemcktedlr. 
tarafından Işgal edilen mıntakalnrda 72~ ParLs ll (A.A.) - Gazetelerin mütalen -
~~kt~~r.veya Blovak bulunduA-unu bildir - ları, gene H!Uerın nutku hakkındadır. 

Exelslor, diyor ki: 
Çekoslovakya dahilinde Almanların sakin SnrbrUk'te lrnd edilmiş olan nutuk, vü -

Adac ırklarda bir veya· birkaç plebLslt )n - cudc getirmiş olduAıt eseri memnuniyetle te
pılması meselesinde Alman nokta! nazan maşa eden bir adamın nutku de~ldir. Bu 
hO.lA malilm deıt-ıldlr. Enternasyonal komls- nutuk, canı stkılml§ bir adamın nutkudur. 
yonun pleblslt meselesinde mesaisine de - Faknt neye canı aıltılmı1 oldulunu liiyikllc 
vam edebllmestnı mUmkUn kılmak sure • bilmiyoruz. 
tııe, bazı zevatın talimat almak üzere hAlen Le Jur, yazıyor: 
B. Hltlerln bulunduRu Oodesberge gıttı~ı Dokuz gün içinde kendi kendisini bu ka-
söylenmektedir. dar kat'! bir surtotte tekzlb eden, daha ge -

Varşovn ll (A.A.) - Karvinn'nın lşgnll çenlerde lfratla &ltayişlnde bulundu(tu bir 
dün tamamJanmı~tır. Varşova hükftmetı tn- devlete karşı bu kadar sert, bu kadar müte
rafından derhal teslimi Istenilen Cleszyn ve cnvlzane bir llaan kullanan adamın 1htımal
Frls romtakalan şimdi Polonya makamla - akli melekatma emın bir surette sahlb ola
nnın ellerinde bulunmaktadır. Polonyn ve madııtı netleesine varılmıştır. Acaba kazan
Çek hükQmetlerl ,hududu kat1 surette tah- m~ olduğu muvaffaklyetıer kendisini, bU • 
dld etmek üzere mfizakereye başlamışlar - tfin menfaaUerlnl tanımıyacak derecede sar-
dır. h~ mu etm~tır? 

Mornvskn - Ostrnvn ll CA.A.l - Havas: Avrupanın göbeğlnde seksen mllyon ınsa-
Polonyn kıtaatı bugün öğleden sonra Orro- nın Itiraz kabul etmez şefl olan ve !httras

vnya glnnlştlr. Bu şehirde yalnız bin Po • ları Için hudud tanımıyan bir adamın mev-
lonynh ve halbuki yedi bin Çek vardır. cuc11yet1 ne bi1yftk bir tehlike, ne büyük bir 

Hitlerin teftişleri tchdld<11r. Bu hususta Fransa hnkQmctı, ne 
sıı.rbrük ll {A.AJ - Hitler, hudud bo- düşünüyor, ne s~ytt\~r. ne hazırlıyor? 

1 

Ingilterenin yeni 
· ihtiyat ordusu 
18 fırkadan mürekkeb 
ültramodern bir ordu 

teşkil ediliyor 

Londra 1 ı (A.A.) - ihtiyat ordu
sunun tensiki matbuat tarafından mü -
said bir §eldlde karşılanmal:ctadır. Bu 
tedbir İngilterenin cHer ne pahasına 
olursa olsun sulh~ siyasetinden gayri 
bir siyaset takib etmesini gittikçe bü -
yüyen bir şiddetle arzu eden efk.B.rı u
mumiyeyi kısmen tatmin etmektedir. 

Bu sebeble muhafazakar gazetelerin 
büyük bir kısmı asırlık ilkidelerini terk 
ederek askeri hizmetin mecburi olma· 
sını istcrnektedirler. Diğer muhafaza -
kar gazeteler bu fikri kat'iyetle ileri 
sürmekle ,bera'ber harb vukuunda hal
ka iabmil edilecek olan vazifelerin şim
diden bir mecburi hazırlık §eklinde 
gösterilmesini isiernektedirler. 

Londra ı ı (A.A.) - Harbiye Na -
zırı Belisha, Manionhuse'de bu akşam 
söylediği bir nutukta ihtiyat ordusu -
nun yeni bnştan ıtensik prograrnını izah 
etmiştir. 

Alınan tedbirlere nazaran ihtiyat or
dusunun kadrosu on sekiz fırkayn çı
karılacaktır. Bu ordu ültramodern o -
lacak ve icabında derhal rnuvazzaf or
duyu ıtakviye edebilecektir. 

Bu fırkalann dokuzu muvazzaf or -
dunun ayni teşkilatı haiz olacaktır. 
Fırkalardan üçü baştanba~a matörize 
olacak, fırkalardan biri seyyar bir ha
le getirilecek ve beşi de hava müdara
asma tahsis olunacaktır. 

Burbank cK.alifornia• 11 (A.A.) -
Lockhced Aireraft Corporation tayya
re fabrikası, dün İngiltere Hava Nazc
retile imzaladığı bir ko!ltrat mucibin -
ce 3,900,000 dolarlık bir yedek parça 
siJ?arişi kabul ettiğini bildirmektedir. 
Bu sipariş geçen temrnuzda yapılan 200 
tayyarelik sipari~i tarnamlamaktad•r. 

Londra ll (A.A.) - Harbiye na?.ırı 

Hore Belishanın ihtiyat ordusunun ten· 
siki hnkkındnki beyanatını gazeteler it -
tifakla sc>lfunlıyorlar. 

Daily Mail İngilteredeki iki milyon 
işsizin silahianma endüstrisinde kuUan:l
malarını istiyor. 

Tıb kıırultayı 
Toplanıyor 
Ankara ll (Hususi) - Ulusal Tiırıı: tıb 

kurultayı ayın on yedinci pazartesi gü -
nü on birde Halkevinde Başvekil Celal 
Bayarın bir nutku ile açılacaktır. Öğle
den sonra ruznrunedeki mevzularm gö -
rüşülmesine başlanacaktır. Ruznamede 
grip ve ojenik gibi esaslı iki mevzu var
dır. Kongre üç gün devam edecek, Sıhhat 
Vekili son gün balara bir çay ziyafeti 
verecektir. Ayni günlerde pcdiyatri ve ü
çüncü milli diş ~ababeti kongreleri de 
toplanacaktır. 

------------~.--------

Nafia Müsteşarı ~eliyor 
Anknra ll (Hususi) - Nafia müsteşa

rı Arif bugünkü trenle lstanbula hare -
ket etmiştir. 

Sayfa 3 

Yeni Alman kredisi ve 
Türk milletinin kabilig et 

Yazan: SeHm Raıtp Eme~ / 

Jro. lman İktısad Nazırı doktor Fun~ 
~ bir kaç gün için memleketimizJ 

ziyarete geldi. Bu ziyaretin pek kısa bir 
zamana sıkışmış olmasına rağmen ver
diği semerenin büyük oldu~unu söylemelf 
muvafık olur. Çünkü: Cumhuriyet Türki· 
yesile Alman devleti, bu fırsattan istifa· 
de ederek mühim bir kredi anlaşması yap
mışlardır. Bu anlaşmanın ehcmmiycti ŞU• 
radadır ki, Almanyadan celbedilecck eşya 
için cumhuriyet Türkiyesinin borçlan • 
ması mcvzuubahs değildi.:. Türkiye cum· 
huriyeti, istihsalfıtından ayırabilece~i • 
ni Almanyaya sevkedecek, Almanya da. 
buna mukabil ihtiyacımız olan eşyayı. 

gönderecektir. Bu eşyanın, eski devir1er .. 
de ve mürnasil ahvalde oldu~u gibi bir 
liste halinde tesbit ve tayin edılmemi1 
olması da ayrı bir avantajdır. Alman ih
racatını yapacak firmaları Alman h;_}k(i • 
meti finanse edeceği için bu hususta ta 
rafımızdan taahhüd edilmiş bir şey de 
yoktur. Milli istihsnlimizin müsaadesi ka
dar madde yollıyacak ve onların değeri 
kadar eşya alacağız. 

Almanya ile yapılan bu anlaşmanın tn. 
giltere ile aktedilmiş olan malum kredJ 
itilfıfını takib etmesi de gösterir ki cuın· 
huriyet hükumetinin kısa zamanda bey
nelmilel piyasalarda eld~ etmiye mu .., 
vaffak olduğu itibar hakikatcn göğsümü~ 
zü kabartacak mahiyettedir. Her şeyden 
evvel mazhar olduğu teveccüh ve alakayı 
bizzat kendi kabiliyet ve yaratıcılıj!ına 

medyun bulunan Türk millet:, memleke
tin imarı ve sanayileşm('si için çizdi~i 

planı tatbik ve intaç eder etmez, bam • 
başka bir ticaret müvazenesi tesis etmil 
olacak ve yepyeni bir iktısadi bünye ikti
sab edecektir. 

Bundan dolayıdır ki gerek İngiltere ile 
yaptığımız anlaşmayı, gerek Alman İktı
sad Nazırı Dr. Funk ile başarılan krceti 
muamelesini, müstakbel anlaşmalar ~çin 
fali hayır saymalda kendfmtzi haklı gö. 
rürüz. - Selim Ragıp Emeç 

Gönüllülerden ilk kafile 
dün ispanyadan ayrtld1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lülerin bir kısmı bugün Kadiksden Na. 
poliye hareket etmiştir. 

Bu ayın 20 sine kadar on bin gönüllQ.. 
nün Napoliye varacağı tahmin edilmekte
dir. 

Romadan bildirildiğine göre kral Em
manüel, gönüllüleri bizzat karşılamak Ü· 

zere Napoliye gidecektir. 

Diğer gönüllüler 
Valans ll (A.A.) -Merkez mıntnka~ 

orduları grupunun erk§.nıharbiye heye
ti dün muhasamatın başlangıcındnnberl 
bu romtakada bulunan muhtelif rUtbe • 
lerdeki bütün ecnebi gönüllülerinin ge. 
ri alınmasını emretmiştlr. Muhtelif kıt'a
lardan geri alınacak gönüllülerln 2500 
ki§iyi bulaca~ı söylenmektedir. 

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

Ji.adyo için 
Ankarada kurulan yeni radyo fstasyonu şarkın en kuvvetli merkezlerinder 

biri olacak. E~er radyo makinelerini memlekete ucuza maletmek imkanı d'\ 
olursa köylere kadar sesimizi ve propagandaınızı yaymak kabil olacaktır. 

Yeni radyonun neşriyat kadrosu öa istediğimizden Ala san'atkflr ve müte -
hassıslarla ikmal edilmıştır. Mes'uıl Ccmil ve Cemal Re§id t''J yerli ve ya. 
bancı musikiye vtıkıf ruhan, fikren san'atkfır gençlerdir. Bir kaç dilden 
konuşan kadın şpikerlere de söz yok. N~riyat progranunm yüzde ellisini 
garb mwıikisine, ancak yüzde yirmi beşini şark musikisine a-

yırmak ta dotru.. Yalnız bir nokta var. Yerli, milli hava -
lar diye toplanan plAkların seçiminde biraz sakatlık var. Her memleketin 
milli, dağt havalan vardır. Bizim de Urfa, Malatya, Sivas, Erzurum havalan 
çok içlidir, güzeldir. Fakat böyle güzel parçaları gene güzel Ee:sli üstadiara 
okutmak lAzımdır. Güzel bir Arabkir havasını mutlak ArP..bkirlinin okuması 

icab etmez. Bunun inceliğine ermiş, mcseld, Münir Nureddin, Safiye gib! 
san'atkflrlar varken kötü mızrablı, sazına bofruk sesini katan hUdnyi nabit 
birini bütün memlekete dinietmekte zevk olmasa gerek. 
Şark musikisi diye dlnledi~imtz mayaıı..:. §Ubheli, fakat kulalt dolguoluğu 

ile hislerimize aşina gelen musikinin nasıl olsa hayatiyeti yok. Hiç olmazsa 
da~, milli Enderun, her ne ise, mcvcud eserleri zevk ve vukuf sahibi güzel 
sesli snn'atkfırlara okutmak elbet te do~ olur. Yeni radyonun mücssisleri 
bu fikrime iştirak ederlerse Türk musikisi emisyonlar.mda radyomuzun dU~· 
mesini kaJ>atmaktan bizi kurtarmı§ olurlar. 

Btlrhun Ca1ıid 



4 Sayfa 

Ayakkabımlar cemiyeti mallarm 
evsafmm yazılmasım kararlaştudı 

Bu vaziyet karşısında kavaflar da yeni siparişler 7çin 
iyi malzeme kullanmağa ve mukavvasız ayakkabı 

yapmağa karar verdiler 

Kunduracılar cemiyed, konduraların 

üzerlerine malın evsafını gösteren bir e
tiketin bulundorulmasına karar vermiş, 
bu karardan belediyeyi haberdar etmiş
tir. Bu suretle halk aldanmıyacak, iste
di~ evsafta kundura alabilecektir. Pn -
zarlıksız satış kanunu kararnamesinde bu 
~ususta izahat mevcud olmadığından be
lediye konduracıların kararını İktısad Ve 
kAletine bildirmiştir. 

İktısad VekAletinden gelecek cevaba 
göre hareket olunacaktır. 

Kavaflar, bu karara itiraz etmişler, 

malın üzerine evsaf yazıldığı takdirde ka
vafcılığın mahvolacağını, dükkanlannı 

Mateferrlk : 

MiiU Müdafaa V ekili bugfia 
Ankaraya gidecek 

Milll Müdafaa Vekili Kazım Özalp bu 
akşamki Ankara trenile Ankaraya hare
ket edecektir. 

Berlin elçimiz bugün Beriine 
dönecek 

Berlin büyük elçimiz Harndi Arpağ bu 
akşam ekspresle Beriine hareket ede -
c:ektir. 

Bey oğlu istinaf bina komisyonları 
dörde çıkarıldı 

Beyoğlunda bulunan istinaf bina ko -
misyonlarının sayısı ikiden dörde iblağ 
edllmiştir. Komisyonlardan birine ~ir • 
ketler komiseri İsmail Hakkı, diğerine 
baytar müdürü Emin reis tayin edilmi~
lcrdir. Komisyonlar ferdi yapılan müra
caatlnr, müşterek tadiHit işleri, temyiz 
komisyonundan gelen evrakın tedkik iş
leri ile meşgul olmaktadJrlar. 

Binbirdirek ocağı kongresi 
Parti Alemdar nahiyesi Binbirdirek o

cağı kongresi dün gece Alayköşkündc 

1aat 20 de yapılmıştır. Senelik mesai ra
poru okunarak talı:dirle kabul edilmiştir. 

Müteakiben idare heyeti intihabına 

geçilerek Raşid Arsoy, Salim Sokullu, 
Aliye Esad, Halid Çelik ve Adil Erel se -
çilrnişlerdir. 

-------------------
Gümrüklerde: 

Gfimrükler umum müdürO petrol 
antrepolarını gezdi 

Şehrimizde bulunmakta olan gümrük
ler wnwn müdürü Mahmud Nedim Gün
düzalp, dün Boğazın muhtelif yerlerinde
ki gaz, ve petrol antrepolarını gezmiş ve 
bunların rnayi rnahruk antrepoları tali -
matnamesine uygun bir ~ekilde ~up ol
madığını tedklk etmiştir. Gümrükler u -
mum müdürü yarın akşam Ankaraya ha
reket edecektir. 

kapamak zaruretinde ka~acaklarını bildir
mişlerdi. Kavalların şikayetini tedkik e
den belediye iktısad müdürlüğü, ken -
dilerini haksız bulmuş, konduracılar ce
miyetinin vermiş oldu~ karara uymak 
mecburiyetinde bulunduklarını bildir • 
miştir. Bunun üzerine kavaflar ikı aylık 
rntihlct istemişlerdir. Bu iki ay zarfmda 
kavafların ellerinde bulunan çürük mal
lar satılacak, yeni siparişler iyi malzeme 
kullanılmak suretne yapılacaktır. Halk, 
rnukavvalı konduraları almaktan sar.fı 

nazar edece~inden bu suretle bir müddet 
sonra kavaf kunduralar piynsadan kal
kacak, kavaflık tarihe karışacaktır. 

Pollsle: 

Salıncaktan mangala dfişen çocuğun 
muhtelif yerleri yandı 

Ayvansarayda ~e s<~m~ında oturan 
Mnkbulen1n oocuıtu 6 aylık Türkan, salın

ca~ın altındaki mangala düşerek vücudü -
nün muhtelif yerleri yn,ınmış, Şişli Çocuk 
hastanesinde tedavi altına alınm~tır. 

Bir otomobil bir adama çarpıp 
yarala dı 

Aleksandras taratından kullanılan ı709 

numaralı hususl otomobil, Şişliden Abidel
hürriyete doğru giderken KMıdhane köyün
de bakkallık eden Silleymana çarparak ba
şından ve kolundan a~ırca yarıılamıştır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu yakal:ın
m~tır. 

Bir kamyon bir kadını hacağından 
yarala dı 

Şoför Reşldln Idaresindeki 3618 numaralı 
kamyon, Fındıklfda Meb'ıı~an caddesinden 
geçerken, ayni caddcde oturan Kadrlyeye 
ç:ırparo.k hacaRından yaralamı~. şo!ör yıı
kalanmıştır. .............................................................. 

Kayip bir mekteb 
talebesi arantyor 

On altı ya~ların
da bır çocuk iki 
buçuk .aya yakın 
bir zamandanberi 
kayıptır. Tahir o~
ıu Tahir hayatını 

güçlükle kazanan 
bir müvezzi kadı • 
nın oğludur. Mek
tebini çok iyi dere
~e ile bitirdiği için 
kendisı bu sene li
seye yazdırılmıştı. Temmuzun sonuncu 
günü sinemaya gitr11ek üzer.~ annesinden 
izin almış ve o gündenberi bir daha gö -
rünmemi§tir. Bazı haylazların iğfalAtma 
kapıldı~ı sanılan Tahiri biçare annesi göz 
yaşları içinde beklemektedir. Zabıta da 
vaziyetten haberdar edilmiştir. Fakat 
şimdiye kadar yapılan araştırınalar rnüs
bet bir netice vermemiştir. 

Akay vapurlar1na Denizyollari forsu konulacak 

.. 
Denlıbankın, Denizyollan ve Akay if . lan.rnıştı.r. Bunların yerine Denizyollan 

ı.tmelerini btr idare altmda toplamala 
karar vvd.tJi malftmd.ur. Bu karar ne • 
ticeıl olarak Altay vapurlannda Altay 

l§letmesfnin forsu kanacaktır. Resmimiz 

forsu deliştirilmek üzere bacası aiyaha 

6nu dünden Itibaren çıkarılnıafa baş - boyanan vapurlardan birini eösteriyor, 

SON POSTA 

·şehir Meclisinin 
yeni azalan 

Belediye seçiminde verilen reylerin tasnif 
edlldi~lnl ve Part! namzedlerinin seçlld!kle
rini dün yazmıştık. Azalnrın isimlerini de 
bugün veriyoruz: 

ADALAR KAZASI 
Asli: ı - Avni Ya~ız, 2 - Kazım Şinası -

Yedek: ı - İsmail Hakkı Sızmazo~ıu. 2 -
HaJid Camcı. 

BAKlRKÖY KAZASI 
Asıt: ı ~ Selim Belul, 2 - Mehmed Slpahi

o~lu - Yedek: 1 - Abdülkndlr Erdo~an, 2 -
Hilmi Naill Barlo. 

BEYKOZ KAZASI 
Asit: ı - Mehıned All Gökçen, 2 - Ferld 

Erlnal, 3 - Cevdet Tümer. Yedek: ı - Atıf 
Tiryaklo~lu, 2 - Hüseyin Göktürk, 3 - A
san Akan. 

Birinciteırln 1 2 

'Filistinde Arap kükOmeti teşekkül etmiş 
( Baştarafı 1 inci sayfada) ı tabur ile Maltadan gelecek diğer Hd ta .. 

şağıdaki istekler rnevcuddur. burdur. Eskiden polis mcmurluğu yap " 
Yahudi muhaceretinin dcrhat durdu - mış olan kimseler yeniden hizmete alın• 

rulması, Kudüste bir milli ı\rab hükfı • mak suretile. ayrıca polis memuru mik ~ 
rnetinin kurulması, İngiltere ile Irak mu- darı da çoğaltılrnaktadır. 
ahedesine benzer bir ittifak muahedesi Dün ölenler 
aktedilmesi, tevkif edilmış veya sürül - Kudüs ll (A.A.) - Bu sabah vuk~1 

müş olan Arab liderlerinin hürriyetleri • gelen karışıklıklar esnasında, dört kt§l 
nin iadesi, politik bir umumi at ölmü§ ve altı kişi yaralanmı~tır. 
Şimdi Filistinde mukim bulunan Ya- Diğer taraftan, Nablnsta Ingiliz urnıı• 

hudiler, medeni haklarından tamamen is- mi karargahına bir bomba atılmış ve .fa• 
tifade edeceklerdir. kat hasarı mucib olmamıştır. 

Konferanstan hususi bir heyet müza • isyana iştirak cürmile Hayfa Ci\·arrndıı 
kerelerde bulunmak üzere Londraya gi- elli kadar Arab tevkif edilmiştir. 
decektir. İngilizler 5 bin kişi gönderiyorlar 
Başvekil yarın ve kral da perşembe Londra ll (A.A.) - Filistine beş bitJ 

günü kongre azasını kahul edecektir. kişilik bir takviye kıt'ası göndermek hU" 
Kahire ll (Alman aj:ınsı bildiriyor) - susunda rnüstemlekat nezaretinin ,,.er " 

Bütün haberler üzerine konulan şiddetli diği kararı mevzuu bahseden Tımes ga " 
sansüre rağmen, geçen hafta Filistinde zetcsi, büklımetin orada şiddetle haı·e • 
bir Arab milli hükumetinin teşekkül et • ket ederek asayişi iadcye azmetmiş ol " 
tiği iddia edilmektedir. du~nu yazmaktadır. 

Memleketin dörtte üçüne asiler hakim- Deyli Telgraf gazetesi de :Filistinitı 
BEŞiKTAŞ KAZASI dir. Arab milli hükfunetinin, iyi teşki • taksimi projesinden artık vazgeçilırıi' 

Asıt: . ı - Ahmed Arif İylcil, 2 - Ethem latlı ve iyi silahlanmı' takriben 11,000 olduğunu ve İngilterenin Filistini aske
Aklt Battalgtı, 3 - Abdülkndlr Karamfirsel, kişilik bir gönüllü kıt'ası mevcuddur. ri kuvvetle fethe karar vermişc ben:ze • 
4 - İhsan Namık Poroy - Yedek: ı - Ferld Te§kilatsız Arablar da çete halinde faa- diğini kaydetmektedir. 
Babur, 2 - Cahid Uru, 3 - Aluned Altun- li b 
ta 4 K t P kd 5 yette ulunmaktadırlar. Arablar mem- Kudiis valisine suikasd ş, - ıyme e e6 er. . . 

BEYOÖLU KAZASI leketın muhtelıf mahalle:inde talim kamp Kudüs 11 (A.A.) _ Bugün Kudüs va• 
Asi!: ı _ Ekrem Tur, 2 _ Tevfik Türegün, l~rı kur~uşl~r ve hususı mahkemeler te- llsine bir suikast yapılmıştır. Yanında :iltl 

3 - Hakitlye Emin Kural, 4 - Hasan Hulkl sıs etrru~lerdır. Şurası da kaydedilmek- zırhlı otomobil olduğu halde Eskişehril"' 
Ozan, 5 - Mithat Nemli, 6 - Suphi Artel, 7 - tedir ki, bütün bu galeyanda din rnese - surları boyunca ilerlemekte olan vali • 
KAmil Nayman, 8 - Faide Esendal, 9 - Mııs- lesi değil, Arabların milli politik müca - nin otomobiline surların üstünden dor• 
tafa Faik Aşkın , ıo - Aziz Ak, ll - Ahmed deleleri mevzuubahstır. bomba atılmıştır. Bombalardan ikisi pat· 
Faruk!, 12 - Mu..~afa Şevket Yunt. 13 - Mu- n·gv tar ft Fir f d k . İ gil. k t' 
rad Furtun. 14 • Zahid Aral, 15 • Hasan ı er a. a~ ıs ın e ı n. ız A ı a- lamış ise de insanca zayiat olmamıştır. 
Fehml Taner, 16 - Tevfik Amir Kocamaz, larının takvıyesı hakkında yenı malUmat :;iliiliilliilliillilllilliilliiiiillilllllliiiili" 
17 ~ Nazif KCtzım Arad, ıs. - Harndi Raslm verilmektedir. Takviye kıt'aları, iki, ni
Bütün. Yedek: ı - Suad Karnooman, 2 - Nu- hayet üç haftaya kadar Kudüse varmış 
r1 Sornl, 3 - Nail Saydam, 4 - Cellle Flkret olacaktır. Bunlar, Mısırdan gelecek iki 
Onuralp, 5 - SalA.haddln Polad, 6 - Hay- =;llllllllllllllllllllliiiim:iiiiliiiiiiiiiilii~ 

Metro Goldwyn Mayer film şirketinin 
bu sene için h&zırladı~ en bilyUk 

filmlerden biri 
rl Çavdar, 7 - Esad Cemal Paker, 8 - Meh- ıd 

ŞBMSIYELI 
CANAVAR 

med Reş:ıd EJgün, 9 - Mustafa Hakkı Nal
çncı, tO - Müfid Şaner, ll - İsmail Mem
du'h Altar, ı2 - Salme Sanu~eı. 13 - Kaptan 
Tahsin ~sun, H - Süreyya Kadri Gör, 
15 - i~met Somel, 16 - Feyzi Cin, 17 - Meh
med Ersalan, 18 - Hayri Akyi.iz. 

EYÜB KAZASI 
AsU: 1 - Nuri Dağdelen, 2 - Hncı Nuri Gü

lA . Yedt'k: 1 ~ Mes'ud Tazeki, 2 - Rıza Ba-
yı ndır. 

E:\ıiNÖNÜ KAZASI 
Asli: ı - All Rıza Atıısoy, 2 - Esad Eke

man, 3 - Raşld Gökdemlr, 4 - Refik H. Beh
çet, 5 - SelAmı İzzet Sedes, 6 - Refik Ah -
med Sevengil, 7 - Reeeb Havlucu, 8 - Ek
rem Uşaklı~ıı. Yedek: ı - İbrahim Sar, 2 -
İh.•ıan Sami, 3 - AgAh Sırrı Levend, 4 - Ke
mal Kalçık, 5 - İsmail Hakkı, 6 - Muzaffer 
Baykal, 7 - Şaklr Oeçlk, 8 - Bayan Rautu 
Manya.st. 

SARIYER KAZASI 
Atıli: ı - Badi Özden, 2 - All Turhan, 

3 - Tevttk Amca, 4 - Ferld Cemal. Yedek: 
ı - Azmi Varal. 2 - Asım Çalıka, 3 - Fuad 
Köse, 4 - bmall Hakkı. 

KADlKÖY KAZASI 
Asıt: ı - Nacl All Moralı, 2 - Reşad Ba.,. 

taya, 3 - Haydar Uzel, 4 - Cemil Cem. Ye
dek: ı - All Ruşenl. 2 - Ma!Cbule Esad, S -
CelAl Atamer, 4 - Resmiye Erel. 

FATİH KAZASI 
A.ı;ıt; ı - Cevdet Kunter, 2 - Neclb St'rden

geçtı, 3 - Cemaleddln Fazıl Ertan, 4 - Bl
can BnıJcıoAlu, 2 - Sırrı Enver Batur, 6 - Ha
lU Hilmi Uyguner, 7 - Tevfik Ertaç, 8 - Rıt
kı Tutukstper, 9 - Sami Sönmez, 10 - Me -
Uha Avnl Sezen, ll - AIAeddin Kunt, 12 -
Refik Münir Kesklngll. Yedek: ı - Rüştü 
Dlktürk, 2 - Ziya Emin Onakor, 3 - Abdul
lah Taktq, 4 - Sedad Büyük Ak.ıroy, 5 • 
Mehmed Çetin, 6 - CelAl Feyyaz, 7 HüsnQ 
Yalçın, 8 - İsmail Hakkı Bilgiç. 9 - Yusuf 
Sürer, ıo - Ömer İpek, ll - Enver Ulçay, 
ı2 - Sudi Otyakmaz. 

tlSKUDAK • KAZASI 
Asli: ı - CelAl Aslangiray, 2 - Faruk Dere

lt, 3 - Macld Oktar, 4 - Muharrem Nail Ak
dot. Yedek: ı - CelAl Koçer, 2 - DilAra Do • 
tancı, 3 - Hasan Tahsin Şar, 4 - Bakkal 
Yusuf Tankaya. 

-····a·i·i·s·····c;············T·i ...... 
Beyotlunda (E•ki Çatlıyan) 
halk operet tiyatro1unda 
büyük haıırlılı:larla bathyor 

BfJYtJK 
OPERET 

M. Y eaart ve Seyfeddin 
Aul. Telefon: 40336 

BU AKŞAM 

MELEK 
ve 

• 1 p E K 
.inemalarıuda 

TAKSIM 
Sineması lKlNCl Programı 

Meşhur bir r,ransız romanı olan 

DüŞKüN KADlN 
(Les petites Allles) 

Baş Rollerde 

MADLEN RENO 
ve 

MAURICE ESCANDI 
Hayatı hakikiyeyi gösteren bOyUk 
ve tanınmış Fr.ınsız artistierinin 

iştirakiyle temsil olunan 
en teresan bir film 

Cuma akşamından itibaren 

Paris GRAND OPERA 'nın Yıldızı .. 
Metropolitan'ın Yıldızı .. . 
Berlin Operası Yıldızı .. . 

iM PER/O 
ARGENTiNA 

Senenin şaheseri 

ENDfJLtJS 
GECELERI 

Filminde 

Yarın akşam 

SARAY 
Sinemasında 

Baş rollerde: 
George Murphy • 

Rita Johnson 
BUtUn Londra hal-
kı korku içinde ? 
BUtUn Lcndra polis 
kuvveti bir çete • 
peşinde ? BLHUn 
Londra gangst~rler 

elinde ? 

YAR 1 N 
Matinelerdeu itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün aaat 14 de Çocuk tiyatrofU 

!111111 Illi li:!'ll Akşam 1aat 2J.30 da • 

l~i~L~~~'I'iılj Yanhşhklar Komedisı 
. f~ IIUII!l jl Yazan: V. Şek•rlr 

' Türkçeti : A. Givda 

HARRY 
BAUR 

RASPUTİN Ye kadınlan ••• Şahane aefahat 
Kızıl Papuın itinu~ geceleri ... 

alemleri •.• 

RA. SP U T iN 
Di~er artisiler : 

MARCELLE CHANTAL - PiERRE RiCHARD WiLLM 
BUyük bir film... Göz kamaştınoı bir lüks ... Fazla hareket ve hakikat 

~~-••••,.. filmi ... Yann akşam Için biletler alınabilir. 

K O N T E S 
VALEVSKA 
GRETA GARBO - CHARLES BOYER 

Dikkatı Bu 1ece için MELEK'te loca kalmamıştır. Pekaz hususl koltuk vardır. İPEK'te looa ve husust koıtukl8' 
satılıyor. MELEK ve lPEK gişeleri bugün 1abahtan itibaren açıkbr. Teleton Melek: 40868, İPEK: 44289 
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Tarsus Cenubi Anadolunun çok güzel ı Kır~ıa~~·~~de tarihi 
. . bır hoyuk !;lçıldı 

Ve modern bır şehrı OldU Evvelce Ruslar bu höyüğü 
Belediye çok faydalı çalıtmalar gösteriyor. Şehrin 

içme suyu önümüzdeki yıl içinde temin edilecek 

açtıkları için ancak bir ta
kım çanak çömlek çıkarıldı 

Kırklareli (Hususi) - Yirmi iki 
gündenberi kazılmakta olan Asilbeyli 

Sayfa S 

L Yurddan Resi li Haberler =:J 

uıarak Kendileri ve Köylerı ıçın rayr.t ı •ı 
birçok yeni ve güzel eserler meydana ~t:
tirmi~lerdir. 

yolundaki höyük nihayet açıldı. Hö - Mersın, \flususi) _ c,:ukurova .tialkev
yüğün antresi büyük kesme taşlarla lerinin ba~ta gelen ve elde eyledikleri 
işlenmiştir. Antreden gene taşla yapıl- muvaffakiyete göre memleketimizin cıd
mış bir duvar aşılarak H1hdin bulun - den ileri birer kültür müessesesi halini 
dug"u oda'-'a geçı"lmekted" Yukarıdaki resim Mersin Hcalke\·ııı 'l 

J ır. alan Adana Mersin ve Tarsu.s Halkev-
Lahd~n bu~unduğu oda yarım mah - lerinin köycliler ~ubeleri bu yıl di~er se- köycülük şubelerine mensuh gen\' . 

rut §ekl~nd:~U:· ~.es~e taşlar b~~ ke - nelerden daha üstün bir faaliyet göster- 938 de yaptıkları gezilerden sonuncu u:l
merle bırbınnın ustune yerleştınlmek miş ve köylüler le çok yakından alakadar da gö ·teriyor 
suretile odaya şekil wrmiştir. s · 

Harc ve sıva mütekamil bir işciliği Muradllnın K1rkkepenekli köyü 

Tarsusta oır caaae 

Ccnubi Anadoluda dolaşan arkada~ı-ı ~a, eski köprüler, yol ve kaldırımlar ta
mız yazıyor: Türkiyede Adapazarından mir olunmuş, sokak ve caddeler açılıp 
sonra ikinci buytik kaza merkezi olan geni§letilmiş, binlerce metre murabbaı 
Tıırsus, Cumhuriyetten evvel bakımsız kaldırım dö§enmiştir. 
bit büyük köyü andırırken şimdi Cenubi İtfaiye teşkilatı da çok muntazamdır. 
Anudolunun, en güzel \'C ileri bir şehri Değerli bir emekli ö~ıctmenin idaresi 
manzarasını taşımaktadır. Eski Tarsustn altmda çalışan ve cidden mükemmel bir 
mi.ıhım sayılacak bir tek eser vardı: E- kadroya sahib bulunan Tarsus itfaiyesi 
le' t 'k T..'ilhakika Tarsus, bütün Tiirki- zuhur edecek herhangi bir yangını daha .. rı . ı· , d .. d . 
yl:de clektı ig~ ılk kavuşan bir şehrimiz- anın n ~on i.ı.rmeğe kadir. v~ziyettedir. 
diı Bu tcsisat tn birçok istihaleler geçir-ı 938 budcesınde muhtelif ımar ve tez
mi ve cbeke ancak Cumhuriyet devrin- yin işleri için kırk bin liı·a ayrılmıştır. 
de kamule varillJ tır. 

1 
Bu tahsisatın çocuk bahçeleri açılacak, 

Bılhr " on dort yıl zarlındn vücude bir açık pazar ve iki umumi bela tesis c
get 1 ılcn c C'T ı r Tnr usa medeni bir yüz dılecek, yol ve kaldırım in~aatı ehemmi
\'Cımışlir. Tu u un genç ve de~crlı be-- yel.le devam edecek, elektrik şebekesi 
I cd ve re ı ı Muv ffak, o ort yıl önce elli .} enileştirilccek ve daha birçok lüzumlu 
bi li ı-n r. d de inde olan bi.idccyı ) üz otuz ve faydalı işler görülecektir. 
biı lifaya ıbi:ıg eylemi~ti ... Bu budce ile 
ba rılan \ Tarsusa kazandırılan yeni 
\'E' guzcl rlcr memnuniyf'tlc kaydedii-
ın şnyandır. 

Çanakkaleliler yağmur 
bekl"yorlar 

Çanakkale, (Hususi) - Çanakkaleye 
tam altı aydanberi hiç denecek derecede 
yağmur yağmıştır. Anadolu ve Trakya
nın birçok yerlerine mebzul derecede 
yağmur yağdı~ı burada gıpta ile kar~ı
lanmaktadır. 

göstermektedir. Lfıhid Ruslar tarafın • 
dan açıldığı için içerisinde zikıymet 

eşya bulunamamıştır. Yalnız arkeolo -
ji bakımından kıyınet ve ehemmiyeti 
haiz olan çanak çömlek parçalarile, 
ölünün külleri, kemikleri ve bir de at 
iskeletinin döküntülerl meydana çıka
rılmıştır. Lahdin havi olduğu oda şim-

diye kadar Trakyada bulunan höyük o· 

dalannın en büyüğüdür. Höyük mi -

laddan önce 4 üncü doğum yüz yılına 

aid olduğu tesbit edilmiştir. Bu sene 

hamyat sona erm~tir. Gelecek sene 
daha büyük b ir teşkilAtla Vize ve Kırk 

larelinde mevcud diğer höyükler de 

hafriyat yapılacaktır. 

Ziraat mUtehass1s ları Trakya 
f idanilkiarım geziyor 

Çanakkale, (Hususi) - Ziraat Ve
kaleti Ziraat Enstitüsü toprak laboratu· 
an şefi Kerim Ömer ve Trakya umumi 
Müfettiş1iği ziraat m'üşaviri Şevket Am 
bugfuı ~ehrimizc gıel dil er. Trakyanın 
birçok fidantıklarını gezen bu müte -
hassı.slar Çanakkale firlanlık.Jannı da 
görüp toprak nümunelerini almışlar

dır. Bunlar tahlil edilmek üzere Anka-
raya gönderilmektedir. 

Erzincanda belediye seçimi bitti 
Erzincan, (Hususi) - Burada bele

diye seçimi fbitmiştir. Parti namzedleri 
iıttifakla kazanmışlardır. 

Yapılan i ler ara ındnn belli başlılan
rtı ay alım: 1 ar us park mı ön pUm da gos
te ek lazımdır. Bu intizam ve mükem
ınc·livcttc bu güzellik \e cazibcde b"r 
pa ka m' ınlcketımizin hiçbir sehrinde 
tc ..ıdüf cdil<'miyeceğini soylersek müba· 
lag..ıya saptığımız zanncdi!mesın. nu ka
naatte ne derccr ha!dı bulunduğumuzu 
biı misalle isbat cyliyelim: Adana ve 
Meı:.inlilcr senenin bahar, üç yaz ayının 
pazar günlerini buraya taşınmnkla geçi
rir. Bugünlerde parkta s3bah dokuzdan 
sonra yer bulmak imkfmı kalmaz. Adana 
\'(' Mersinliler çoluk çocuklarile daha 
Ycdıde büti.ın parkı kuplrunışlardır. Be
lediye reisi Muvaffakıcı ~ahsi gayret ve 
nıe aisile beş bın lira gibi pek cüz'i bir 
Pa ı a ıle mC'vdana gelen bu muhteşem ve 
gü 1 parkın ) eni bastao lanzimı için bir 

Edirne Halkevinde mühim bir konferans 

pı· haıırlanmıştır. " 
S •hir sinema ve tiya.rosu Tarsusun bu

Yt' kazançlaıı meyanmd::ıdır. Onuncu 
Cu nhuıi) et yılında açıl mı ı olan bu m~ 1 
dl ı'' bina 700 kişi alacak genisliktc bır 1 . A • 

saı n ve zengin dC'kora malik bir snhne:n Edır~e, (H~sını mtihab.ır~mizden) -1 dinleyiciler &.~zerinde çıok iyi ~ bı • 
ıt;u tevldir. İçme su tnsi:.atı ilerlemiştır. Halke\•ınde lıse baş~uavını. Fahıi t~- r~~ış"tır. Resimde Halkevi azalan gö-
933 ınali yılı zarfında hitt~ma ermi~ bulu- rafından kalabalık bır genelık ve hn.k ru1uyor. 
n· aktır. 'ıwtıesi huzurunda (Bnyrağa saygı) F..dirnedc yeni bir klüp 

: hir ımnr pl5n ve har'tasını dn ıkınal me\'Zulu müh!~ bir konferans v:ri~.- Edir.ne cTaleb: :urdu• nda bulunan 
et ış olan Tar u b ldiyc 1 yenı bir me- miş v; d•.nley~cıler .ta~af:!ndan buyuk gencler: ~azar gunu bir ~p~ntı yapa
~ ık kurrnu biı ok meydanlar açmı~. b·r alaka ıle dınlenmıştır. rak crDırıkyurd Spor kulubu:. adında 

... 

Murndlı, (Hususi) - Muradlıya bir la susıenmış oır Cumhurıyet meydanı or
saat mesafede Kırkkepenkli köyü eski- tasında Atatürk anıdı, çok güzel bir 0 • 

den yedi haneden ibaret bir köyken bu kuma odası ve fidanlık meJ.:lana getirıl
kere iskan edilen (200) haneye yakın miştir. Resimde Atatürk anıdının açılış 
göçmenin çalışması sayesinde modern töreninde kaymakam Ülküyü söylev ve

bir köy halini alını~tır. Çiçek ve ağaçlar- rirken gösteriyor. 

Manisa Halkevinin köy gezileri 

Manisa, (Hususi) - Manisa Halkevi edilmiştir. Doktor azajar taratından da 
köycülük kolu köy gezilerine devam et- köyde mevcud bulunan bir iki hasta mu
....,ektedir. Son defa köycülük kolu başka- ayene edilmiş ve hemen i1i~·Jarı da vf.>ri. 
nı rncktubcu Şevki bir senelik ba~kanlılt lcrek tahtı tedaviye alım:.·~· ... Ihl'<<'vı 
altında doktor, ziraatçi, kültürcü genç- tarafından açılan kitab evlerınc de kıtao, 
lerden mürekkcb bir kafile vilayetimlz dergi ve gazete gönderilıni§tir. Rcsimoe 
köylerine giderek köylülerle hasbıhalde gezi yeri yapan Halkevi azalarını l!Östcr
bulunulınuş ve kendileri ayrı ayrı tenvir ınektcdir. 

Midyatta mektum nüfus 

~ı onıa hi'r ar sındaki iki kiloınetrP.- Hatı~, konferansınd.a bayrağın ~:~k- bir klüp ~kil. ~tmişlerdir. 
t{)l. o~ u p rkc \ <' y.ı)a kaldırımların bE'- 5 >k mana. ve kutsıy~tınd:.n ç~k .guzel Trakya .. muhı~ın~e bu~unan .. gencler Midyat, (Hususi) - Kaza dahilinde lamı§ ve Iki yılda sekiz bine yakın rnek-

ll dosE'rnı , bu yolun iki tarafına bin- \'e herke ın anlıyabılecegı bır lısanla de :bu klube gırmışlerdır. Klup reis· gizli nüfus fazladır. O derecede ki, mese- tumu nüfusa geçirmi~tir. 
1 ree fidan dıkm'ş, me1.b bo, hayvan pa- bahsettik en sonra ba:,:rağı.n ne za~an, li~ne Yurd }dare m:muı;ı. S~~ri, umu- la; kütükte kırk kişili görünen bir köye Glzlilerin nüfusa kaydedilmeleri ·~~ 
~~ ı v~ kl'rc> teriler çnrşısı tesis edilmiş, j nerelerde ve nasıl. selamlanma~.ı lazım mı ~apta~lıg~ Ta~ın, Ü{at1tblıge de !b- vanlınca 50-70 insanla kar§ıla§ılır. fnaHyetle devam etmektedir. Resim bu 
n uını heı·ııar açılmış, yenı köprüler in- geldiğini ıznh etmış ve bu musahabe rahırn scçılmışlerdır. Kaymakam Akif Rahmi Kocamano~lu yıl içinde nüfusa kaydedHenlerd bır 

bu hususta esaslı surett~ ça1ı~malara ba~ grupu gösteriyor. 

- Hasan BC'V sı:ıın btt
C"-tnkü gaıetcd<> okudum .. 

Pazar Ola Hasan Bev D ivor ki : 

••• Muşta bir köylü .•. ... Knyınvalidesini kaçır
mış ... 

Hasan Bey - Tertib yan
lışıdır azizim, aklını kaçır

mlj olmalıi 

Mardin Halkevi çalışmaları 
Mardir., (Husu-

sı) - Mardin Halke
vi köy gezilerinc hu
susi bir ehemmiyct 
vermiştir. Tertib edi
len seyahatlerden bu
güne kadar çok iri ve 
müsbet neticeler a
lınmış, köye ve köy
lliye lüzumlu yar
dım!ar yapıldıktan 

başka köylülerimiz ana dile kı:ıvuşturul muştur. Resim Halkevı köycülük şub~ 
si fizalarını bir köy gezlsınde gösteriyor. 



Hadiaeler Kartlllnda 

K en 1nda 
T ramvayda gazetemi cebimden çı- tım. Tramvay çivill geçide yaklaşmıştı. 

kardım, serlevhalara göz gezdi • Geçid başında karşıdan karşıya geçmek 
· rd •· istiyen bir kalabalık toplanmıştı. Tram-

nyo um: ~ k dil . 1 
Sulh ı d b

. 1 d h vayın duraca6.nı en erme yo vere -
c yo un a ır uz aşma a n» 

U 
- h ·· b 

1 
ceğini ümid ediyorlardı. Fakat trso'"C\vay 

- zun sunnez, gene ır gur aş ar.. .., 
--.Ben de öyle tahmin ederim. Ha an- durmadı. .. b'l .. di 

laştılar derken; birdenbire ortaya bir - On beş_ gud n b' ı e sur~eld · 
mesele çıkartıveriyorlar. - Evet bır en ıre unu u u. 

Ak d ki d t 'k' k d k -Ne olacak, ölenle ölünmez ki .. 
r am a sıra a o uran ı ı a ın o- A k ü 1m ı d 

nuşuyorlardı. Onlar da benim gazeteme - mmd a ço m tikieessıkr do u~ adrlkıt 
. . . . Arkarn a oturan a ın m en 

balanış, benımle beraber aynı şeyı mı o-
kumuşlardı? 

Konuşmalarına devam ettiler: 
- Kabahat İcHilde, kocası, doğrusu me

lek gibi adam. 
Meğer mahalle dedikodusu yapıyor -

larmış. Tekrar gazetemc baktım: 
cEminönü meydanının açılması arneli

yesi sür'atle ilcrlemektedir .• 
-Bir kaç gün sonra genp durur. 
Yanımda ayakta duran erkek iıÖylüyor

du. 
- Nereden biliyorsun? 
Diyecektim. Arkadaşı benden çabu~ 

davrandı: 

- Saat bir kere yere düştü mü, ne ka
dar tamir edilse ondan hayır yoktur. 
Meğer; yere düşüp bozulan ve tamir 

edilen bir saatten bahsedıyorlarınış. 
Tekrar gazeteme baktım: 

cTürkiyede yerleşmiş museviler, türk
çeyi ne zaman benimsiyeceklerh 
. - Balık kava~a çıktığı zaman. 

Önümdeki sırada oturan adam karşı -
sında ayakta durana söylüyordu. Ayakta 
duran cevab verdi: 

-Daha çok bek1ersin, onu ben tanınm· 
borç alır, sonra vermez; gördün ya; sen~ 
den aldığını da bir türlü vermedi. 

Verecek amma, dedi~hı gibi; balık ka
va~a çıktığı zaman. 
Me~er borçtan, alacaktan konuşuyor

larmış. 

Gazetemi katladım, camdan dışarı bak-

sonra onlardan bo~ kalan sıraya otu -
ranlar ölen bir tanıdıklarınl, ve onun ai
lesinin on beş gün sünniyen teessürünü 
yana yakıla birbirlerine anlatıyorlardı. 

Tramvay Eminönü istasyonuna gelmiş, 
oradan da hareket etmiş, camekimların
da eBurada pazarlıksız satış yapılır, lev
halan asılı dükktmlar arasından geçiyor
du. 

- Bazı açık gözler gene istifade çare
sini buldular. 

- Evet, vaziyeti müsaid gördüler ml . 
pazarlı~a kalkışıveriyorlar. 

- Siyaset böyledir. Çek hükfunetinin 
zAf göstermesi bütün bunlara sebeb oldu. 
Meğer biraz evvel pazarlıktan bahse • 

denler, pazarlık bahsinden siyasete geç -
mişlerdi. 

Tramvay Ayasofyaya gelmişti, iniyor
dum. Ceketimin kolu kapıya dokundu, le
kelendi. 

- Başımıza ne gelirse hep bu sessiz
liğimiz yüzünden! 

Bunu söyliyen bir erkekti. Ben ona 
baktım. Fakat o bana bakmadı. Yanında 
duran kadına bakıyordu. Kadın başını 

salladı: 

- Geçen setre konturatı yaparken, ckon 
turatın hitamında kiracı her geçen gün 
için on lira verecektir• maddesine itiraz 
etmeli idin. 
Me~er onlar da kira, konturat yüzünden 

başları derde girmiJ insanlarmış. 
lsmet Hultlsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? ~ 
Toprak yiyen insanlar 

Amerikanın ba
ıı taraflarında ya
~ıyan kabileler 
toprak yerler. Ba
zı defa, bunlann 
adam başına 200-
250 gram toprax 
yedikleri görülür. 
HattA, Hindde, 
Çinde, Siyam ve Japonyada dahi toprak 
yiyen insanlar bulunduAu iddia edilmek
tedir. 

Toprak yemeyi itiyad edinmiş kimse
ler ergeç fakrüddeme uğramaktadırlar. 
Bunun arkasından ölüm hazırdır. Fakat 
bu insanlar nasıl bir ihtiyaç için toprak 
yemektedirler? Bu noktayı izah etmek 
mümkün alamıyor. 

Birbirinden ayrılmak 
Istemeyen nişanlılar 
İzmitten N. T. F. rümuzile bana u

EUDca bir mektub yazan okuyucumun 
mektubunu hültısa edeceğim: 

c28 yaşında~'lffi; bundan dört ay ev
vel nişanlandım. Nişanlımla ne ni ~ 

§SDlanmadan evvel, ne de nişanladık~ 
ta sonra yalnız kalıp konuşmuş deği
liz. Böyle olmakla beraber aramızda 
derin bir sevgi peyd:ı olmuştu. Her 
tkimiz de birbirimize karşı gün geçtik. 
çe daha ba~lanıyorduk. Bunun böyle 
oldu~na yazdığımız mektublar şa ~ 

h id dir. 
Ben yüksek tahsUc muadil bir mes

lek mektebinde idim. Mektebi bu sene 
bitirecektim. Fakat aksi bir tesadüf 
buna mtmi oldu. Şimdi gene bir mes
lek mektebindeyim: yirmi lira iısU 

rnaaşım var. Ve sekiz ay sonra bu 
meslek mektebini bitirince asli rnaaşım 
yirmi beş lira olacaktır. 

Benim uğradığım bu ani feHiket yii
zOnden nişanlıının ailesi bana yüz çe
virdiler. Gerek babasma ve gerek an
nesine yazdlğırn mektublar cevnbsız 

kaldığ'ı gibi, kendine yazdığım rnek -

Çinde sokaklarm kapılari vardır 
Çin 

hırsıziara 

§ehir leri 

karşı 

6on derece muha -

fazalı yapılmıştır. 

Her sokak veya 

bir kaç sokak gru

pu bir mahalle tef
kil eder. Bu sokak .ı..ı..J'--..u..-...ı-...,...u. 
veya sokakların 

bir kapısı vardır. Her akşam bu kapı ka
panır ve gayet erken açılır. Her soka -
~ veya sokak grupunun bir bekçisi var· 
dır. Bir sokaktan diğerine geçmek için 
behemehal bu bekçiyi uyandırmak ve ka

pıyı açtırmak lAzımdır. 

tublara da cevab alamadırn. Nişanlıma 
yakın oturan bir akrabamdan aldığım 
rnektubda onun çok büyük bir tees -
sür içinde olduAunu ağrendim. Bizim 
gibi birbirini çok seven iki nişanlıyı 
benim bir talihsizlik yüzünden uğra -
dığım bir felAket için birbirinden a · 
yırmak isteme'k doğru mudur? H~m 
ben mahvolmuş bir insan sayılmam. 
Yeni girdiği m meslekte de terakkı e -
derim. Ve sonra hukuka da devam e
deceğim. Niçin böyle yapıyorlar?. 

* Oğlum, belki sen noktai nazarında 
haklısın... Fakat bu ana babayı da 
mazur görmelisin .. c;eni tanımıyorlar, 
geçirdiğinden bahsetti~in felaket bel
ki senin hakkında edindiklerı sathi 
malumatta aldandıkları kanaatini do
ğurmuştur. Hangi ana baba eviadının 
bedbaht olmasına razı olur? Bence ya
pılacak iş gidip kendilerini görmek, 
kurncağın yuvanın idamesi ve istik • 
bali için lazım olacak parayı kazana
bileceğini kendilerine isbat etmektir. 
Ayrıca mevzuu bahsettiğin hadise et
rafında da lazım gelen izahatı vermiş, 
kendilerini tenvir etmiş olursun. 

TEYZE 

SON POSTA Birinciteşrln t2 

~ 
Mat ve parlak Resmi dairelerio mühUrünü taklid eden 

saten karıştırılarak . . . . 
yapıicin roblar bir muamele takibClSI yakalandi 

, 

Solda: Bunun kendi mat satenden, kor

sajmın yanlarile etelinin önüne parlak 

sa ten süsü verilmiı. 

Sa~da: Bu seferkinin de roba, kolları 

parlak, geri kalan taraflan donuk &aten

den .. 

Şık bir tayyör 
ve şık bir manto 

\ , 1 \ 

Çantasında yüzlerce istida bulunan suçlu başka 
muakkibler müşterilerini elinden aldıkları için maha .. 

retini göstermek üzere böyle yaptığını söyledi 

Dün, İzzet isminde bir sahtekArlık sökülerek satıldığı takdirde gü~ 
suçlusu Adliyeye teSlim edilmi7tir. resmi tahsil olunmaktadır. 

Müddeiwnumillk suç1uyu, Sultan - Gümrük mtihafaza teşkilAtı .As1' 
ahmoo ·birinci sulh ooza hMdmi Reşi- VBJlurunda makineler çıh-anldığ"ı sırB' 
din huzuruna sevkederek, sorguya çek- da gümrük resını verilmediği için bır 

1 

tinniştir. İzzet !hakkındaki iddia şu - sızlar hakkında takibat yapmaktadlt• 
dur: Tahkikat ilanal edildih.'ien sonra kS ~ 

Muamele takibeisi dlan fııaznun, çakçı hırsızlar asliye beşinci ceza malr 
muamele· ve Utihl!k vergileri ~efl.ıği- kemesine verileceklerdir. 
nin mühUrünü ıtaklid etmek aureti - B" b ht kA 1 "' meydanl 
le, iş sahibierini aldatmış ve l.rtida - Ir OnO sa 9 ar IQI 
lannın resm! muamelesi bitarn bulmuş çıkarıldı 
gibi göstererek, paralanru ahnl§tır. Adiiye ve za'bıta lbir ibono sahtekir" 
Fakat, l:>u tekiide İuete 'Ş' takib etti- lığı ve dolandıncılık badisesinin suÇ ' 
renlerden Telemak isminde biri mese- lularını aramaktadır. 

lenin farkına vararak, vaziyetten Garib lbir mahiyet arzeden bu sahte' 
Müddeiumumillği haberdar etıırlftfr. karlık Hadisesinin suçluları Ha~ 
Yapılan tslıkikat netioosinde, hze - Rahmi ve Harndi isimlerinde üç arlc,. 

tin irtikab ettiği lbu çeşid birkaç suçu daştır. Bunlardan Hakikı Adliyeye eel' 
daha olduğu tesbit edilmiştir. bedilmiş, ifadesi alnnmış ve haklnP~ 

Dün haıdın buzurunda yapılan sor- tak:ilbata başlanılmıştır. Diğerleri ~ 
gusunda, İzzet, şunlaııı anlat.ınl.ftır: 'bulunamadıklanndan, aranmaları eti 

- Bu ~leri yaptığım doğrudur. Fa- yakalanarak Adliyeye sevkedilrncl 
kat sebebi var: Diğer mua.k:kibler, be- zabıtaya lbildirilmiş.tir. ' . 
nlm işlerimi türlü hilleler çevirerek, Yapılan tahkikat neticesinde anla 
müşterilerimi elimden alııyorlardı. Ben şıldığına göre, hadisenin mahiyeti ~tl ' 
de, ne kadar sür'atle iş başardı~ımı dur: 
göstermek gayesile, bu çareye başvur- Bu üç arkad~, Serob isminde b~ 
dum. elekt rikçiyi çağırarak, Yeniköyde iŞ , 

Suçlunun dosyasında yapılan arama Jetlikleri gazinanun elektrik tesisa~ 
neticesinde, yüzlerce istidaya daha te- nı yapmasını tebliğ etmişler, netic 1 

sadüf edilını.ı,tir. Bunlann cıa, sahte o- 2 1 O liraya mutabık ıkalmışlardır. ~~t 
lup olmadıklannın teooilti için, tedki - nun 30 lirasını peşin vererek, dı~ 
kat yapılacaktır. 180 lira için de yedi aded bono verrtıif 

SuÇlunun mahkemece tevkifine ka - lerdir. Serob, bu bonoları elektrik~~ 
rar veri~. vazı.mı satan ibüyük bir ma~zaya cv-

DUnkU tramvay kazasi hakmda ederek, lazım gelen malzemeyi aırıııf 
d k hk

"k ve tesisatı ikmal etmiştir. J 
mUd eiumumili çe ta 1 ata Fakat, ıbilahare bu bonoların vad t' 

başlandi gelince, bonolardaki imza ve hü\'İ)1~ 
lerin sahte olup, diğer bir tUccarın 

Dün şehir tab'ımızda, Etyemezde mi yazıldığı anlaşılmıştır. r 
reci 'bir tramvay kazası olduğunu ve 14 Bu suretle, mesele Adliyeye ak~t 
y~ında Karaıbet adında bir çocuğun miş ·ve suçlulardan Hak1a buluna.P" 
tramvay altında kalarak 30 metre sü- sorguya çekilince: 
rUklendikten sonra parçalanarak l51dü- - Bonolardaki ifnza ve hüviyet s.~ 
~nü yazmıştık. Bu feci kazanın tahki- 1e ola'bilir, ancak, lbunun bana ~~ A~" 
katına Müddeiumumilikçe bqlanmış- yeti o1amaz. Bütün bu i~lerden, babc:ıo 
tır. Müddeiumumt muavini Necatinin dar bile değilim. _"" 
huzuri1e, belediye mühendisleri tara- Demi~tir. Hakkında açılan ilk ta~ 
fından bir ketif yapılmış ve fimdiki kat da neticeye vardığından, sU~ 
~kle göre hAdisede vatananın mes'uli- Hakkı i·kinci sorgu hakimliğinin ~:ı_;r 
yeti görülememiştir. Ölen Karabetin rile, Ağırceza mahkemesine verilll,.,, 
tramvayın bir a.rabasından, di~erine tır. Muhakemesine bugünlerde be.şlB 
atlarken, tekerleklerin altına yuvar - nacaktır. Suçlulann işlettikleri bir (. 
!anarak, parçalandığı anl~ılmlftır. zino da olmadığı tahkikatla sabit 0

1
' 

Çocuğun d~füğü kimse tarafından muş ve rouıunamıyan diğer iki Jtltl 
görülmediği içbı araba 30 metre git - nunun aranmasına 'başlanmıştır. 
mi!j ve parçalanan cesed arabanın al- _ ~ 
tından çık~ so~ M;dlse anlaşıl • Bir şoför diğer bir toförü yarııl• ı1 
mıştır. Tahkika.ta, Muddeıumum! mua- Küçükpazarda oturan şoför snrcYY·' fl' 
vini Necati tarafından devam edilmek- şorör ecm arasında müşteri almak yrıı~ 
tedir. den çıkan kavgnda Süreyya Celtıli biÇ:~ 

Solda: Bu siyah düvetinden, yakası, 

yanları, tül ağızları anio raze ile sü.s1ü · 

manto gençler gibi orta yaşlılar için

dir de. 

A 1 
kolundan ağır surette yarnlamıştır. -.; .. :IIJ 

Sya YlpUrUOU SOyan ar Ce~nhp~a hastanesine ö'atınimış. ~-
hakkında takibata başlandi yakalanmıştır · · 

Bir kadın köınürle :zehirlendı ~~ 
Paşabahçe önlerinde bulunan Asya Eminönünde Tavukhane soka!ıındn t?..cti.,. 

vapurunun bazı makine aksamının ça- maralı ev.de oturan 65 yaşında seY'# 
lınarak satılması hadisesi etrafında odasında yaktı~ı kömürde kestane pısl Jf'' 
gümrük muhafaza teşkilatı da tahki- ken 1nUşar eden karbonla zehlrlennılş· 

. 
Sağda: Kışın güzel günlerinde ve bü

tün sonbahar giyilebilecek zarif bir tay

yör. Kumaşı fındık rengi yünlü, kürkü 
boz kınruzı renkte tilki. Bu, daha ziyade 
gençlere gider. 

kat yapmaktadır. Bu tahkikata sebeb .seBk~ h~tan:sı~e. kaldırılmıştırk.l ıildl 
şudur: Vapurlarda·ki makine aksarnı su ır emırcının parma arı e ~ 
üstünde bulunduğu müddet zarfında Hasköyde Kalkaneı soka~ında 2 nutl1 Jf' 

.. .. · demirel dükkanında çalışan K~mU J\IC• ,r 
kanunen gumruk resminden muaf tu - zaen çeldel eline vurarak parmaklnrırıı 
tulmakta, fakat makineler vapurdan miş ve tedavi altına alınmıştır. 

Bacaksrzın maskaralikları : Mu harebe 
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Tahranda bir otel 

İran musikisinln en eski eseri yetmiş nin çok geri kalmış bir şeklidir .. kullanı
seneliktir.. İranda bulunduğum müddet lan iki saz tıleti vardır: Tar ve tet dedi
zarfında bundan daha eski bir beste din- Aimiz daire.. bizim crebab• sazına ben
liyemedim.. Nadir Şahın Hindistandan ziyen ckernançe• de, pek nadirattandır .. 
derleyip getirdiği san'atkarların içinde MalQm oldu~ üzere bizim rnusikide 
musikişinaslar da vardı .. elbette bunla- birçok crnakam» lar ve ~usul'O ler vardır .. 
rm yaptıkları bir teşkiltıt ve o teşkilatın usul, şiirdeki cvezin• gibidir.. manzum 
meydana getirdiği eserler de oldu .. fakat rnısralar cusuh le vurulup, bir cmakam•· 
ne oldu, nasıl oldu; bunun hakkında mn· la bestelenir .. bir makamdan, muhtelif 
alesE:'f mnlumat edincmedim .. İranın en usullerle bestelenmiş eserleri sırasile 

tasnif ederler. Bunun adına da cfasıh der-ikrı musiki üstadlarile görüştüm. Onlar 
da dedi ım gibi, yetmiş seneden öteye 
geç mediler .. hnlbuki, Attı tarihinin ver
dı, mnlurnnta göre: İkinci Sultan Mu-

rad devrinde, csaz musikisi• ne chemmi
yr t verilmiş. Bunun için de cİran. dan bir 
tak m hocalar g tirtılrni~tır. 'l'opkapı sa
r w ında şimdi c çini ev ant, dnirelcrinin 
oldugu yer cmeşkhane• yani, cmusiki 

" mt>ktebi:t idi.. gene Ata tarihi, bu meşk-

ler .. klasik tarzda bir rnusiki konseri fa
sıl fasıl çnlıbır .. bizde fasıl sırası umumi
yel itibarilc şöyledir: Peşrev, kar, birinci 
beste, ikinci beste, ağır sernai. Sonra ağ1r 
aksakla başlıyan ve en hafif cusuh le bi· 
ten mütenddid şarkılar. Daha sonra yü
rük scmtıi ve nihayet saz semfıisi ... İran 
rnusikisinde de bir cfasıh vardır .. fakat 
crnakamab ve cusuh leri hem bizirnki 
gibi zengin değil, hem de cfasıh tasnifi 

( ) harfi Napolyonun 
hayatnda pe büyük 

rol oynam1şt1 
(M) harfi Napolconun hayatında pek 

büyük bir rol oynamıştır. Bunu rnisaller· 

le arzedece~z: 
1 - Napolecmun rnelrtebi harbiyede ze

kasını sezen: Marbeuftur. 
2 - N apoleon tarafından kazanılan ilic 

harb Marengodur. 
3 - Napolepna İtalya yolunu açan Me • 

lastır. 
4- En iyi generalinin ismi: Mortierdir. 
5 - Kendisine hiyanet eden: Moreau-

dur. 
6 -Uğurunda can feda eden: Murattır. 
7 - Karısı Marie Louisedir. 
8- Mahvolduğu yer: Moskovadır. 
9 - Siyasi cebhede onu rna~lQb eden: 

Mctternichtir. 
10- Altı rnareşalinin isimleri hep (M) 

ile başlardı. 
Massena, Mortier, Marmont, Macdo • 

nald, Murat, Moncey. 
ll - En fazla itimadını kazanmış olan 

mü§avirinin ismi: Murat. 
12 - İlk büyük meydan muharebesi • 

nin ismi: Montenotte. 
13 - Son meydan muharebesinin is -

mi: Mont Saint Jean. 
14 - Kazanmıt olduğu barbierden ba· 

han nın cüç:.incü Sultan Ahmed• zamlı
nında tamir edildiğinden dP bahseder .. 
bu meşkhanenin ne zaman kurulduğu dn 
belli değildir .. ikinci Muradla üçüncıl 
Ahmed devri arasında Osmanlı devleti 

itibarile de başka türlüdür ... 
İranlılardn cfnsıh şöyle tasnif cdil- Napoleon, Mari Luiz 

miştir: 1 - Peşteri amet, 2. Avaz, 3- Tas- zıları: Moskova, MoQtrnirail, Montereau. 
nif, 4 • Renk.. · 15 - İlk girdiği payitahtın ismi: MHA· 

mukayese edilE'miyecek derecede de~iş- Pcşteri Amet: Bizim peşrev yerindedir .. 
n1iştir .. koca bir imparatorluk kuran Os- Avaz: Bizim taksim dedi~lmiz şekildir 
ınanlılar, üçüncü Ahmed devrinde, dev- ki: Hanende ferynd, sazende arkasından 
letçı> en kuvvetli devre nnznran inhitata onu takib eder .. Tasnif: Bizim şarkı de
çoktnn başlamışlardı... Elbette ki: Os- diğimiz §ekildir .. Renk te: Bir oyun ha-

vnsıdır .. cFasıh da, bu dört parça ile bi-

no. 
16 - Son girdiit payilahtın ismi: Mos-

kova. 
17 - Mısı: seferinde muvaffakiyetsiz

liği tebeyyün eden generali: Menou. 
18 - Papa yedinci Pieyi esir eden: 

Sayfa 7 

nne e çoc 
nasıl oy 

Meşhur bir ruhiyatçı "Çocukları ile en fazla oynayan 
anne her zaman en iyi anne değildir." diyor 

Bu resimler çocuk ruhiyatçısı Madam Ruth Zechlin'in nasih:ıtlerini canhın

dırıyor. Bu ruhiyatçı çocuklarla oynamanın bir ilim ve bir san'at olduğuna 

inanmaktadır. Ruth'a göre çocukları ile en fazla oynıyan anne, muhakkak su

rette en iyi anne de~ldiT. 

İyidir: Çocu~a kendi evinde ne gibi 

~r mevki alacağını öğreten her hangi 

hakiki bir iş gördürrnek iyidir. Çocu • 

ğuna kurabiye hazırlatan, yerleri sü • 

pürten, bahçe işleri ıle meşgul ettiren 

anne çocuğuna: cGit te oyna!• diyen 

anneden daha iyidir. 

Iyidir: Çocu~a oyuncaklarıııı sak-

Fenadır : çocuğunun oyununa 

müdahale eden anne fena hareket et -
mektedir. Çocuklar kendi oyuncakları
m kullanınağı ve onlarıa vakit geçir -
meği kendi kendilerine öğrenrnelidir
ler. Çocu~na bu oyuncaklarla oyna • 

manın yolunu gösteren anne çocuğun 
ondan duyaca~ı .bütün zevki rnahvcder. 

Inanlı musikisi o vnkte kadar en parlak - ı K" ı b tel • ter .. oy e: ar ar, es er, semailer, rnü-
dcıv.rlerıni görmüştür .. fakat, ikinci Mu
rud zamanı oyle değildi .. Tirnur ıstila· teaddid usullerde şarkılar falan yoktur .. 

Miollis. lamak için bir yer temin eden anne iyi 
19 - Napoleona karşı cemiyeti hafiy(! 

terüb edenler: Malet, Marmont. yapmış dernekür. Cazib oyuncaklar 

Fenadır : Çocuğuna baddinden 

fazla oyuncak veren annenin bu hare

keti fenndır. Zavallı çocuk bu oyuncnk 
bolluğu önünde ne yapacağını şaşırır. 

Böyle bir çocuk, belki de boş bir kibrit 

kutusu, bir küçük top, hatta boş bir 

sepetle oynamaktan daha fazla zevk 

duyacaktır. 

sından sonra mahvolan Osmanlı devleti, belki Türkiye Cumhuriyeti toprakları 
Ç 

dahilinde kullanılan musiki.nin esası da el('bi Sultan Mchmedle yeniden teşek- 20 - Nazıriarından bazıları: Moret, 
kül tm' . len ve böyle idi.. fakat yazıda, tezhibdc, mimari- M t 1. t l\tr ili n 

E:' ış.. Çelebıden sonra ge de nasıl bütün şark milletlerinin fevkine on a ıve ' 'ıO c · 
c824:. de tahta çıkan tkincı Mur:d, .?s~ 1 çıkmışsak, musikide de, bunlardan da zi. 21 - İlk mp.beyincisi: Montesqieu. 
Inanlı devletini ve Osmanlı ınul~nu yade bir tefevvuk gösterrnişiz.. 22 - Son ikamet ettiği saray: Malmai· 
Ptk fevkalfıde bir halde bulmuş degıldi.. son. 
'l'ıınur, ülcma ve san'atkar rneraklısıydı. * 23 -Kendisini teslim ettiği zat: Yüz -
İstila ettiği yerll:'rde bulduğu kıyınetli &· İranın büyük şehirlerinde, bizde eski- başı Maillaud. 
d~rnları, toplar, hükumet merkezine gö- den olduğu gibi, halk §arkıların. dinle- 24 - Sent Elen adasındaki refıki: 
türı.irdü . Anadoluya da geldiği zaman rnczler .. hiçbir saz çalan ve şarkı söyli- Montholon. 

mu iki üstadlarını toplamış, ve götürmüş yendc, bu halk şarkılarını bulamadım.. 25 - Hizmetçisi: Marchand. 
ola~ilirdi.. ikinci Muradın İrandan getir- yalnız Tahranda, cidden çok kıymetli bir (M) harfi büyük Napoleonun yE:'ğcni 
diğı cmusiki usta• ları \:imdi?.. Acaba san'atkfır olan Agayt Murtaza isminde üçüncü Napoleonun hayatında dahi te
bunlar cFars. mıydı?. tran, o vakit te bir tarcı ile tanıştım .. o bana birkaç halk sirlerini göstermiştir: Üçüncü Napoleon 
Tatariann idaresi nitında değil miydi?. şarkısı dinletti ... Biz de: İstanbul musi- bu harfe büyük bir ehemmiyet atfeder • 
Gelen custa. ların Türk ırkından olma- kis'le, halk musikisi arasında, - kıyınet di: 
dığı nasıl iddia edilebilirdi?. demiyeyim. O şübhesizdir -fakat çeşni i· Karısının ismi: Kontes Montijo idı. 

Bunlar bu uııkü rnevzuumuz dahilin- tibarile büyük farklar vardır .. hattA tu En büyük dostu: Moruy idi. 
de d<'ğildir. farklar vilayet vilfıyet değişir .. Karade- N h i ayet en büyük düşmanı, onu mah-

F' kat, ne olur a olsun Hicri c02-h se· niz sahili, Ege denizindekilerc, Ağrı ci- veden adamın isnJ dahi (M) ile başlı _ 
nelerindc; ondan sonrn da dl!ha uzun se- varındakiler Hayrnanndakilere, Çukuro- yordu: 
n~l<>r, İran m• ilnsi, Osmanlı musikisi- vadakilcr Erceyiş cteklerindekilere ben- Alman generali Moltke! .. 
.hın fc:vkinde i i .. fakat bunu m ydana zemez .. ayrı renkte ve ayrı zevktedir.. . ............................................................ . 

~ıkarmak bu n için hallı mi.ı. kıil, hattA Tahranda diniediğim .. halk şarkılan», Üııiversite rektörü Ankaraya gitti 
~~kUnsızdır; d nr•bilir .. genç İran devlc- §ehir şarkılarından bu yolda farklı de- Üniversite rektörü Cernil Bilsel dün 

1• her sahada olduğu gibi, gu" zel saı.'atia· ır.ndi .. halk şarkısı, iehirli kalıbında, am-:ra d 6 akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
a bugün chl'mıniyet H.'rlnı~; bir kÔn- ma dahn acemi ve daha tatsız bir §ekll Rektör, Ankarada alakadar makamlarla 

servatunr açm tır. Esaslı bır nizarnname ve çeşnidedir.. görüşecek, yeni ders yılı hakkında izahat 

il i e b şlıv n bu mü~ssese, tran mılli * verdikten sonra lstanbula dönecektir. 
:ınusıkisini ihm I <'tmemiı:;tir.. çatısı al- Çok kıymetli bir ilim adamı olan Tah- Satiye ıııirketinin binalari 
tınd ı t 1 d d 1 .. le ran sefaretirniz rnüsteşan ekselans cMüş- "' op a ı ı !im ve fe-n a am nrı oy istimlak edilecek 
~ann divorum 1 ı: Şimdi dc~ils~ de yarın, fik Selamh, çok güzel bir görjşle beni 
ır ın gülii llll rındnn havuzlu, fıski- ikaz etti: cİranlılar, söylediklerı bir şar. İstanbul elektrik işleri müdüriyetince, 
''el b ' kı l'n musikisinden ziyade şii Satiye şirketinin elinde bulunan Beya-
" ' alıçel ı ıırlcn fışk•ran noğmelerin • veya gaze ı -ta 'h h · t verır· ler bunlar it-in zıd, Salıpazarı, Ayaspaşa ımbcleri bJna -

rı inı biz l>l ireceklerdir. rine c emrnıye .. ~ :»'-* musiki: Şiiri ahenkle söyliyebilmek için lnrmın istimlAkine karar verildiği ha • 
b 1 ki bı'r vasıtadır!.:t (Devamı 15 inci sayfada) bcr alınmıştır. 
.ougünkü ran milli muı;ikis , bızim • • 

evde bulunan her hangi bir şeyle de 

yapılabilir. MeselA kAkıddan kalpak, 

mendilden bebek, mukavvadan küçük 

hayvanlar ilh ... 

İyidir: Çocuklarının görme kabili

yetini teşvik eden ve en basit şeyleri 

bile sevimli ve cazib oyuncaklara kol

bettiren anne iyi hareket etmektedir. 

Kiiğıddan yapılmı§ külAlı ve eski bır 

süpürge ynvruyn büyük bir sevinç ve

rebilir. 

Fenadır : çocu~u için fazıa yo. 

rucu ve ı::!kıcı oyunc'aklar veren anne 

bundan vazgeçmelidir. Normal bir ÇO· 

cuk yedi yaşına gelmeden elektrikli 

treni kullanmak ve o!lunla oynam.ık 

için daha hazır bir çağda değildir. ~ 

yaşındaki yavru bu trenlc oynarnan n 

yolunu henüz knvrıyacak voziyeti iktı
sab etmemiştir 

• 



Sanayi için çok faydalı 
bir lif ne batı: Jüt 

* .. lf. 
Jüt keten ve kendir gibi bir lil nebatıdır. Elyalı birçok iılere lQ%ım 
ve yarayıılıdır. Antalyada kuracağımız Jüt fabrikası ile birçok mü

him ihtiyaçlarımız temin edilmi§ olacaktır. 

Yazan:.. Ta runrnan 

Başvekil Celal Bayarın geçen ayki hassa Almanya jüt sanayiinde ilerj gelir. 
mühim nutkunu okuyanlar; bu ara bize Eldeki bir istatistik muhtelıf memle
müjdelenen yeni sanayi programının ketlerin jüt sanayiinde harcanan lif mik·· 
belli başlı işleri arasındo:ı, bır de (Jüt fab- darını şöyle göstermektedir: 
rikası) nın kurulması kararı olduğunu Almanya 1.313.369 Balya (X 180 Kg.) 
hatırlıyacaklardır. Britanya 1.051.000 • 

Gazetelerin bir iki sntırla geçiştirdiği Amerika 520.174 :ı 

0 küçücük kaydı, öyle sanıyorum ki, bir Fransa 590.608 , 
çokları da sadece 'Jkuyup geçmişlerdir. İtalya 277.196 • 
Değerli büyüğümüzün b:ze haber verme- İspanya 228.110 , 
ye ltıyık bulduğu bu teşcbbüs, herhalde ik Belçika 261.216 .. 
tısadiyatımız için miihimser.miyecek bir Holanda 11.288 • 
hadise olamazdı. Fakat onu bu şekilde Görülüyor ki, dünyanın jtit sarfiy:ıtı 
kabul edenler de, gazetelerde kendilerini bizim için dikkatle tedkik edilecek bir 
tatmin eBes:ek tafsılat bulamamıştılar. görünüştedir. Gerçi yurdumuzda keten 
Çok kimse de: Jüt nedir? Fabrikası niçin ve kendir yetişmekte ise de iktısadi b::ı.

klıruluyor? Bu, pek mi lüzumla bir şey- kımdan her ikisinin dc~er ve yeri tama
dir? gibi bir takım i:,~ifhamlar kıvrıl.p men ayndır. Kendir, bugün 30 kuruşken 
kalmıştı. Bu itibarla, sırasını düşürünce jüt 11 kuruştur ve birinin kullanılacanı 
okuyucularımı jüt hakkmda - azıcık ol- yerlere ötekini kullanmak zaten olmıya
tun - tenvir etmeyi yersiz ve faydar.ız cak şeydir. 
bulmadım. HAsılı jUt meselesi dünya çapında ol-* duğu gibi bizim için de bir mesele olmuş

Önce şunu kaydedelim ki: Jüt, keten 
ve kendir gibi bir lif nebatıdır ve onu 
yeryüzünde kıymetiendiren de bu elya
fının birçok işlere Uızım ve yarayışlı ol
masıdır. 

En çok Hindistanda yetiştirilen Jüt 
nchatı fen dilinde (Corr.hcrus) adını ta-' . 
§ır. Daha doğrusu jüt, Hindi.standa yeti-

tur. Ve hükfunet bunu pek iyi takdir et
tiğlnden, son defaki programına Antalya. 
da bir de (Jüt fabrikası) kurmak kararı
nı koymuştur. Bu isabetli kararla hem 
ziraatimiz yeni bir iş ve geçim sahasın:ı 
kavuşacak, hem de avuç dolusu paramı
zı dışarı çeken bir meta memleket içinde 
yetiştirilmiş ve işlenmiş olacaktır. 

(Arkası gelecek yazıda) 
Tarımman 

······························································ 
16 yaşındaki katilin muhake

mesine devam edildi 
Bir müddet evvel, bir gece Valide 

hanında Şükrü isminde bir adamı kat
leden 16 yaşmdaki Cahid, ceza kanu
nunun 448 inci maddesine göre, Ağıır
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Muhakemesine dün başlanan suçlu, 
mahkemede yapılan sorgusunda da 
Müddeiumumiliıkteki ifadesini tekrar
lamış ve: 

SON POS'fA . 

ı - Roland lle Oliver tki me.slektaştır. Bir lcıboratuarda çall!Jarak sun'i petrol 
terkibi aramakla meşguldfirler. Birkaç tecrübe daha yaparlarsa, muvaffakiyetil bir 
netice elde edeceklerine kanidirler. Bek!U'dırlar. Ayni yerde yatıp kalkarlar. İkisi
nin de ayrı ayrı odaları vardır. 

R;?land, bir pazar günü ö~leden eonra, bahçede çlçeklerle u~raşırken çakı ile par· 
magını kesti. Bu sırada, Oliver dışarı çıkmab hazırlanıyordu. Evden ayrılırken: 

- Bu gece gelmlyece~lm. Bir arkadaş ta talacatım, dedi. Roland: 
«Ben buradayım, . a.Jtşama ,-emek var mı?, diye sordu. Oliver de «Eve~ var, balık 

k'onserve.s1 var.• dedi 

3 - Mtıteakıb pazartest cünft ttok
tor Skot, muayene odasına girer gir
mez teleton çaldı. Oliver telefon edl· 
yordu. Kendisine: 

- LQtfen leJbora.tuara kadar gelir 
mJ.slrılz?. diye rica ediyordu. 

2 - Roland, bir müd<J,et dAba çan~· 
tıktan IS{1nra yorulduAunu C .;r~.:: 1'\ O· 
dasına çekildi, konservey1 aı;t., .- •.-n. · 
•

1<dne birkaç sandavtç yaptı. 

t - Doktor, Rolandın cesed!M, muhtellQ tF11züne bakar bakmaz: 

şen (Corchorus) lerin bir ncvidir. Arı.ıı 
vatanı diyebileceğimiz Hindistanın muh
telif sahalarından sonra yayıldığı yerler, 
sırasile Çin, Japonya, Avustralya ve d~
ha az olmak üzer de BrczHy ve Şimali 
Amerikadır. Bu dağılısıM bakınca, P
tün epeyce sıcak ve o nisbette de bol ya
ğışlı yerlerin bir nchatı oldu~u kolayca 
kestirilebilir. Jüt, bu esa~lı iklim husu
siyetinden uzaklaştı~<Ç!l kemm\yet ve 
keyfiiyetçe verimini aş:ığılayarak niha
yet yetişemez olduğu içirı, ziraatini bc
nimsemek istiyenler iş~ girişıneden E'V

veı. kendi iklimlerinin buM ne dereceye 
kadar müsaid oldu~unu uzun uzun ara~
tırırlar. 

Bizde de jüt ziraatinin yapılıp yapıla
mıyacağı düşünüldükü gün, böyle bir a
raştırmaya girişiimiş ve yurdun Antal
ya, Adana gibi sıcak ve ratıb sahalarında 
birçok tecrübeler yapılmıştır. Bu tecrü
belere göre jüt nebatının memleketimi7in 
bir kısım yerlerinde yetiştirilmesi, kerr.
miyet ve keyfiyetçe de yetecek derecede 
verim elde edilmesi imkfın dahilindedir. 
Hassatan Antalyanın elverişli bir jüt 
romtakası olabileceği kanaatine vanl
mıştır. 

- Beni, iş bulmak vadile kandıra- · 
rak, evine götürmüştü. SOnra tecavüz 
etmek istedi, kendimi müdafaa için, bu 
suçu işledim, demiştir. 

-:- Tetanosı. d.4'e mırıldandı. Derbal poliae haber verildi. Müfettt~ te artasından 
IÖkün etU. Ona da ölümün teta1Wldan ileri geldiilnl, bunun da, ölünün b1r gün ev· 
ftl parmalını kesmit olması yQzt\ndtn vuku bulması 1btımal1 oldutunu aöyiedl. 

Jütün memleketimiz topraklarında ye
tişe bileceğini ö~enmek, bizim için çok 
sevindiricidir. Çünkü jüt elyafının ma
mulatına olan ihtiyacı~ız gün geçtikçe 
genişJ.emektedir. Çuval, kanaviçe, telız 
ve buna mürnasil jüt dokumaları, zırai 
mahsullerimize anbalaj vasıtası olduğu 
kadar, yarınki barbier için de kum ~or
baları yapılmak üzere o nisbette lüzumlu 
bir metadırlar. Ev eşyalarmda, vagon ör
tülerinde ve akla gelmedik ne yerlerde 
hep jüt kullanılmaktadır. Kald~ kı, ziraat 
ve ticaretimizin pek o kadar ileri olma
dığı gerideki yıllar zarimda dahi, jüt d.>
kumaları için dışarıya verdiğimiz para, 
bizi bunun ziraat ve sanayüni dahilde 
kurmaya te§vik edecek bir dutumdadır. 

Her memlekette önc~leri mühimsen
miyen jüt, sonra - sonra üzerinde dikkat
le durulmaya de~er bir mevzu olmuştur. 
Bugün dünyada en çok. istihsal edilen lif 
nebatı, jüttür. Son bir istatistik bunun 
12 milyon 200 bin balya (X 180 Kg.) ol
duğunu gösteriyor. Her nt> kadar bu ts
tihsalin % 95 ini Hindistan vermek suıe
tile, yetişme inhisarını gene elinde bu
lunduruyorsa da bu hal, diğer memleket· 
leri jüt yetiştirmek, biç olmazsa sanny~l
ni kurmak teşebbüsünden geri koyma
mıştır. 

Jütün istihsal fazlalığı gibi sanayiinin 
fazlalığı da Hindi~tandadır: 1930 da Hin
distandaki jüt sanayii bir milyon iğli 53 
bin tezgfıhi baliğdi. Oradan sonra bil-

Mahkemede şahid olarak dinieni -
len Süleyman da, şunları söylemiştir: 

«- Bir gece yarısı .. Ben, yabnıştım. 
Birdenbire bir gürültü ile yataktan 
fır1adım. Neye uğradığmıızı anlıya 1-
madım. Zelzele oluyor sandım. Sonra, 
odabaşı Mustafa koşarak geldi, bu sı • 
rada Şülcrünün odasından r ir: 

- Vuruldurol sesi, işitildi. Şükrünün 
öldürüldüğü anlaşıldı. Bu adam, fena 
ahlakta, bir insandı. 

Şahidierin celıbi için duruşma talik 
edilmiştir. 

Halkevinde Bartın geeesi 
Şehremini Halkmnden: 15/10/1938 cu -

martesi gecesi saat 20 de Evimiz aalonund• 
Bartın gecesi yapılacaktır. ~lmek tştıyen

lerln kal&ibahita mlnl olmak Için davetlye
lerini timdiden Ev Bekreterlltınden aldır -
m aları. 

Otomobil otobOa çarpıtmaJı 
Şofor Kenanın Idaresindeki 3402 numa

ralı Kurtuıu, - Beyazıd otobüsile toför Os· 
man taraftndan kullanılan 4'787 numaralı 
otomobU arasında Divanyolunda bir çar -
p:ı.,ma olmut, arabal-.rın muhtellf yerler1 
hasara utramı~tır. NUtusça saytat olma -
mıttır. 

Bir tramvayla otobOJ çarpıfb 
Vatman Ahmedtn Idaresindeki 811 numa

ralı tramvay ara.bası Bankalar caddealnden 
geçerken toför Osman tarafından Idare edi
len 3420 numaralı ooobU.sle çarpıtmıttır. 
Trnmvaydald yolculardan 40 yaşında Ma
dam Heraklin, b9.4mdan hatıfce yaralan -
mıştır. HO.dlseye sebebiyet veren vatman 
yakalanmış ve tahldkata b~anmıştır. 

Bir döviz kaçakçısı yakalandı 
Evvelki gün Jlmanımızdan Köstenceye 

hareket etmekte olan Romanya vapuru ka
marotlarından Kosta adında birisi, :btan -
buldan K~;tenceye götürmek üzj!re aldltı 
60110 ley kadar bir parayı vapura sokarken 
_gümrük muhafaza memurları tarafından 

y:ı.kalanmıştır. Kamarot Koeta asliye beşin

ci ceza mahkemesine ver1lmlf n paralar ıs
tirdad oıunmuıtur. 

5 - Müfettıt, doktorun lzaha.tı neti
cesinde me.selenin tab11 ~)ir ölümden 
başka t>J.roety olmadılı ınetlcesine var
makla bera.ber Oliver! dlnlemetl de lb
mal etmedi. 
oııver: 

- Ba.at 8,16 te tıura.dan ayrıldım. 
Geceyi bir &ı'kad9.4ıında geç1rd1m. Bu 
a.bah dönünce, aavallıyı ölmt\t bul· 
duın. de41. 

6 - Müfet~ l!Lboraıuarı gozden ge
çirdi, bazı Aletler baktında malf.Unat al
dı. Masadaki muhtıra üzerinde şu cüm
leler vardı: c0204 e telefon edilecek, 
tftb lstenecekt ... «Rola.nda yeni bir mü
,.azene lhıın olduRu hatırlatılacak.ı 

Müfettl.4 bundan eonra laboratuardan 
&yrıldı. 

'1 - ,.ületıt!t, dolı:toruD tqbiılDdtn IGPbt 8Demeıtle beraber, berfey1 oldulU 
llb1 kabul etmedt. Xon.s6rYe kutuaunu aldı. Polil talılilhaıwine cönderdl. Ve ıçın· 
ile b&1ıttan ltatta lttroe;y olmadliını telbit et.tlrdt. 

,--------------------------------- ~ 
M•ülettit o 6Ün IJiled•n •onra raporunu hazırlaritera birdenbire 

durdu. (Ev doktoru) iaimli kitabı açtı ve fU satırları okuJıı: 
<<Strilmin ile uhirlenmenin arazı hpkı T etano• arazına benzer· 

Fet hi meyitte karakteriatih vaaıllar arzetmez.» 
Mülettiı ıapkaaını haptıiı gibi laboratuvara gitti ve Oliveri dartı· 

iacına götürecek deliller topladı. 
Bu deliller ne idi?. Oliveri ipe yollıyan ipucu nedir?.. Resimlere 

bakınız. Bulamazsanız lutfen 14. iincü aaylayı çeviriniz. 

~------------------------------------------------
) 
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san'af arlar arasında~ co 
--------------------------------------- . 

• r1 IŞ ed 
Son meddah Tahsin: "Bir tek kişiyi 
beslegemegen bir san' ata geniden 
hangi babayiğit heves eder?, diyor 

Hikayeye girerken de: 

Mae Vest sinemada 
niçin çekiliyor ? 

- Hak dostum hak!.. 
Sühan zı gulfistanı batı nezaket 
Nlhuli a:oncal batı zarale& • 
Söyledikçe sergüzeşU verir bezme lrlafet. 
Dinlcyindi bu abCii abkardan bir ho~ 

hikayet. 

Aradan yıllar geÇti. Geçen her yıl 
eskiye aid bir çok şeyleri paslandırdı. 
Tak-vimden her sene kopan 360 yap -
rnk, kafarom iÇine haıınan edilmiş ha· 
tıralardan 360 tanesini daha süngerle
dı. Lakin mahnllc kahvesinin köşesine 
kurulmuş tahta minberde elinde bas· 
tonu, sırtında yazma mendili, meddalı 
hala .gözümün önünde, yu!karı aldığım 
gıl'izgfıhı el'an kulaklanm.dadır. 
Meddahı aniatmağa ne I üz um var? ... 

Hangimiz hatırlamayız ve eSki devrin 
bu mütevnzi temaşası hangimize ya • 
bancıdır? .. 

Medda1ı Ta1ısiıı 

-Geçmiş zaman naklediyorum. İsim 
islıne, semt sem'te, memleket, memle
kete benzer. Kimseye aid şahsi gara .. 
zim ve isnadım yolctur. Mahza vakit 
geçirelim, k~ geceleri için kan kadim 
hikayeler nakledelim. 
Şeklinde bir girizgah yapar. Bii bun

ları 23 senedir yaptık ama 23 paralık 
takdir görmedik. 

- Sizden niçin radyodan istifade et· 
m'iyorlar? .. 
Meddalı Tahsin gülümsedi: 

- Bunu sizlere sormalı bayım!. Med· 
dalıda ne güzel, ne canlı hikayeler, ne 
boşa gider taklidler vardır. Dinleyen 1 
hel'kes memnun olur. Bizden radyoda 
istifade ederlerse, idare de, halk da 
memnun kalır sanırım. Yazın da bir 
tecrü!be yapsalar .. 

Komi'k Dümbi.illü İsımail ilave etti: 
- Hatta haftada iki ak~am da kiin· 

Sahnesi, kuytu bir kahve köşesin • 
dt>n; dekoru, bir tek masa ve iskemle
den; bütün aksesuvan bir kalınca bas· 
tonla bir yazma mendilden; bütün eş
hası da bir te'k insandan ibaret olan 
rneddah, yıllarca şarkın en rağbettc 
tE-maşası olarak yaşadıktan sonra bu -
gün aramızdan göcm~ bulunmaktadır. 
Eceli mev'udile mi? Sanmam. Bir ltalb 
sektesile mi? Zannetmem. Katiedile • 
rck mi? Buna gnliıba derim. 

deyim. Topunun birden iflas edeceğini kadim Karagöz oynatmalı.. büyükleri 
Karagözi.in, orta oyununun bir gün or~ bırakın, çocuklar bayılıyorJar. Hiç ol· 
tadan kalkacağını rüyamda görsem i- mazsa onların yüzü suyu ihürmetine şu 
nanmazdım. zavallı Karagöz dirilsin!.. Sonra pekala 

- Meddalılık öldü diyorsunuz. Doğ· ~~~~~~ tuluattan da istifade müm -

rudur. Fakat medda'h da kalmadı değil 
'? Asım baba içini çekı'-·or, üzerinde ol· 

mı.. J 

- Tabii kalmaz. İstikbali olmı • tadan kurtUlmak için yavrularına akıl 
Meddah orta oyunu, Karagöz gibi 

ölen temaşa ~n'atlcrirnizin hep • 
sinden bahtsız çıktı. Rahmetli Süruri 
para kazamnak için İranın eski Kıssc
hanları gibi köy, köy, şehir, şehir dola
§'a dola~a san'atını da beraber sürükli
yı> .. rek gözlerini kapaddktan sonra med· 
dah'ın ortnhkta ismi bile kalmadı. 

yan bir san'atta kim durur? Bir 
verirken tepeden saçma inince: 

- Buna tepeden inme derler yavru· 
tek insam besiemiyen bir san'ata kım 
girmek. yetişrnek ister? Süruri bıle İs· lanm, çaresi yoktur. Mae West 

Diyen tecri!beli balığın hali var: • 
tanbulda dinietecek adam bulamıyor - _ Bırakım diyor. Ölen ölmüştür. Bu Kim bilir Mae West timdi nerededir? sinema hayatından b&yle birdenbire çe• 
du kendisini.. Meddah çok eskidenberi kuvvet şırıngaları muvakkattır. Kade· Acaba gene Hollywoodda cDak drive. de ldleceAlıUze pek ihtımal vermiyorlardı .• 
Türklerde mevcuddur. Biz bu basit gö· re rıza göstennek gene karlerin bir cil· II'jdir? Acaba Meksikada çiftılk mi işle- - Ben ırinemadan vakitsiz çekllmiy<>' 
zükE>n, haddizatinde güç olan bu tema- vesidir. tiyor?.. rum. Çekilmeme sebeb aldıAım ücretin 

Meddahlık müessesesinin enkazını 
aramak iç1n dün hayalciler, hakkabaz
lar kahvesine uğradım. Burası Fransız 
parlamentosuna benzer. Gürültü, mü· 
nakaşa eksik olmıyan bir yerdir. 

şayı yaşatmalı ıdı.k, olmadı, onun ken- Hayır, bunların hi9 biri deJil... hiçe indirilmesfdir. Esasen şimdiye ka· 
Sonra ilave ediyor: disine mahsus kaideleri, usulleri vnr • Mae West, şimdi Bostanda Washington dar 1an'atkArları takdir etmi§ olan Sa· 
- Rahmetli meddah Şükrü bazan dır caddesinde güzel ve muhte§elll bir villa- müel Goldwyn birdenbire i§l cidareJ 

· parasız kalırdı. Balık mevsiminde her- d 
M 

..lidah k" · d a ikamet eylemektedir. masiahatat terkeyledi... Böyle gtdersfJ 
eu ·oşesıne .geçme en omuzuna kes elinde saza geçirilmı.ş' palamudıa 

b
. d'l Yanında çok sevdili siyahl hizmetçisi Hollywoodda san'atk!r kalmaz. Znte.n 
ır men ı atar, eline de bir haston evine dönerken, ona alamamıc: deme -
1 

-.ı Şalky vardır. Mae Weatin Hollywoodu Hollywoodda son seneler içinde belli 

Timurniyetle müdavimle~. birbir le . -
rile gcçinemezter. Fakat muşterek bır 
derd karşısında, mü.1f_erek bir şuurla 
birleşirler ve bütün ihtilAflar. kıdem 

a ır. sinler diye muka:vvadan balık yapar, terkeylemeel bundan bh·kaç ay evvel vu- başlı bir t1lm de çevrilmedi ... 
-o neye iyi öyJe?. boyar eline alır öyle geçerdi. k b Im u u uştur. - Siı bu cidarel maslahatıt siyasetini 

- Bastonu gürültüyü susturmak, Balık mevsiminde mukavva balık ta- Bugün ikamet eylemekle oldulu bü- neye atfediyorsunuz? 
mendili de b.oı.zı tuhaf vak'alarda da - şırnak zorunda kalan bedbatlar yalnız yük villa takdirkarlarından zengin tüc- - Şimdiye kadar yapmış oldukları i& 
yanarnayıp kendisi de güleı-se burnuna bizim meslekiten çıkar. car Floyd tarafından hediye edilmiştir! .. raflarm cezasını çekiyorlar. Dekorlara, 

kavgalafı ortadan kalkar. 
Kapıdan içeri .girdiğim zaman ~~mık 

Dümbullü İsmail, tuliıatçıların pırı A· 
mm baba, meddah Tahsin, haynlci Se~er 
Mehmed ve ıbazı esnafı oturm~ yag -
murlar yüzünden san'atleri kadar bo· 
zulnn işlerinden şikayet ederken bul • 
dum. Karagözün, orta C)Jununun, _tu· 
löatın fahrl propaganda nazı.rlıgı~ı 
yapmış olduğum içm midir, nedır, ~bu· 
tün bu mesldklere mensub san'atkalar 
derdierini benimle p:ıylaşınakta ayrı 
bir teselli bulduldannı söyler!e.r. B~n 
her zaman hakh bulduğum ıçın, şı • 
kayetlerini dajma sabırla dinlerim. Bu 
sefer mevzuun rotasını ben çizdim. Ve 
konuşmamızı alabanda iskele meddaha 

örtrnek ve bazı takHdlerde kullanmak Meddah Tahsin son sözü söyledi: Şimdiye kadar kiraladığı bu viilada bun· 'boş yere aeyahatlere, sa~a sola ne karlar 
için yanına alır. Otumuktan sonra ·e· - Ölene Allah rahmet eylesin. Sün· dan sonra bizzat oturmak tasavvurun- boş yere para dağıttılar. Şimdi de a. 

yanaştırdım. 
Tam 50 vıl halk sahnesinde emek 

verdikten Şonra bunun mükafatıru bu
gUn sa:bahtan akşama kadar kahve~e 
bcldiyerek arkadaşlarının yardı~;1~ 
aç !kalmaktan kurtulan Asım baba ıçını 
çekti: b" 

- Meddalı meddnhlık kaldı mı ız· 
de? dedi. m~ ne medd~lar. gördü~. 
Şükrüler, ismetler, Acem Aliler, Aşk~
ler, Süruriler .. Şimdi kim kaldı? bır 
tek Tahsin var .. 

Meddah Ta·hsin, gözler üzerinde top· 
lanınca iri vilcudünü bıraktıiğı pevke· 

1 

de toparlandı: 
- Bnyım. onlar canlı radyolardı. İz· 

1eri bile kalmadı. Meddah olarak ben 
VaTı.m. Fakat meddahlığı senede bir 
veya iki kere kullnnmak fırsatını bul~
rum. Baktım, bizim meslek para etmı· 
yor, işi holdtabazlığa vurdum. Limonc~u 
oğlu ile sUnnet düğünlerinde icrayı lu· 

biyat eyliyoruz. Neydi o eski günter .. 
senelerce Mama mesiresi, Sarıkaya ve 
Göksuda Harndi merhuınla orta oyunu 
oynardım. Abdülrezakla, Naşidle sah • 
neye çıktırn. 319 dan beri bu işin için· 

rine: ı net olacak çoluk çocuk varsa hokkaba· dadır. damakıllı pusulayı 1aşırdılar. Masrafın 
-Hak dostum hak! za gelelim!. Mae West mülA.katlarını yatakta, ya- hangisini kısacaklarını bilmiyorlar. Her 
Diye ba~lar. Ve: Nusret Safa Coşktm hud kalkar kalkmaz vermekten hoşla- halde benim onlara uymaAa hiç niyPtim 

nır ... Beni de yatakta iken kabul eyledi. yoktur ... 

Hatayda emniyet 
Sırtında çok zarif pembe bir pijama - Peki siz sinemada geçirdiğiniz hn-

vardı. Açık mavi renkte sattnden yatak yatı aramaz mısınız? .. 
takımı içine uzanmıştı... - Ar arım... Fakat pek çok özlcmem ... 

O gün (Şikago) ya gitme~e hazırlanan Kendime herhalde bir meşgale bulurum. - --------
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) \larla teeyyüd ediyor. Ermeniler de şim • Mae West bana dedi ki: 

gazeteleri için bile son zamanlarda ya- diye kadar oradan oraya hicret etmek • 
zılncak şey bulmak güç olmuştur. ten bıkıp usanmışlardır. Binaenaleyh, bir - Bir senaryo beğenebildim. Şimdiye 

Bu bakımdan en ziyade dikkate değer kere de Hataydan hicrete lüzum yoktur. kadar çevirmiş old$m senaryolardan 
olan cihet, Ermenilerin yeni rejime kar- Zaten ilk telaş üzerine hicret etmi§ olan büsbü~n başkadır. Bunu çevirmekten 
şı almış oldukları tavırdır. Bu tavrı iki Ermenilerden bir kısmı Hataya avdetc hoşlanaca~. Fakat Hollywood son za
kelime ilc ifade etmek üzere derim ki başlamışlardır. Bu hareket devam etme- manlarda çok de~şti ... San'atkArlara pa
Ermeniler Hataydaki rejimden hoşnud • li, muhacirler yurdlarına dönmeli ve ra vermekten çekiniliyor. Prodüktör, 
durlar. Sade hoşnud olmakla kalmıyor- Türklerle dost olarak yaşamıya başlama- san'atk~rları bedava çalıştırmak istiyor
lar, belki de Hatay biikumetine knr§ı lıdırlar.:. lar. Bunu kabul eylemekten ise çekilme-
emniyet ve itimad gösteriyorlar. Bu mü- Arev gazetesinin bu makalesinden u _ /ti tercih ederim. 
şahedemi teyid ve hatta tevsik etmek ü- zun uzadıya bahseden Derutlu bir Arab -·Prodüktörlerin şartları nedir? 
zere size misal ve delil de verebilirim. gazetesi ise, Hataydaki yeni rejimi h • - Şimdi Hollywocddıın bir kenara at ı-
Son Postada Muhiddin Birgenin Erme • kese emniyet telkin ettiır.t hakik tin~ k er. lan on kiti kadarız. S;unüel Goldwyne gö-ıs• a ı en bi . ' t . . bir . 
nileric Türkler arasındaki münasebetler di tarafından da teyid ile Erme ·ı · bl 1e z sınema san a ı ıçın tehlıke teş-nı erın • kil d' tm• · Bö 1 d' hakkında yazmış ol.du~u bazı makaleleri Vt!r birer avdete batladıkları haberinin e ıyor ışız... Y e ıyor amma si-
Ermeni mehafili ötedenberi alaka ile ta- doğru olduğunu ilAve ediyor. nem~lannda.n bi~nde para kazanmak 
kib ediyordu. Bu arada Mısırda neşredi- istedıği vakit eskı filmlerini gösteriyor. 
len Arev adlı bir Erme!li gazetesi Mu • Denii.YOila~ ftletme mDdUrO - Sizin artık sinema hayatını terkede-
hiddin Birgenin son yazmış olduğu bir Almanyadan döndü ce~iniz herkesin dilinde dolaşıyor ... 
makaleden bnhis ile geçmi~te Türklerin Bir müddettenberi Almanyada bulun- - Evet doğrudur ... Ancak bir film çe. 
Ermenilerc karşı dostluğa muhalif ha • mak ta olan Denizbank Denizyolları ft • vireccğim. O da eski şerait tahtında ... 
re ketlerde bulunduğu hakkında kendi letmesi müdürü Raufi Manyas diin teh- ~ s.ine;.ıs:ı . t~r~eder iseniz ne yap-
fikrinde ısrar etmekle beraber Muhiddııı rimizc dönmüştür. Raufi Manyas Alman- ma nıye ın ~sınız · ... 
Birgenin müdafaa ettiği fikirterin sami· yada yeni vapurlarırnızın in~aatı ve di • - A~a_m sız de... İnsan si11emasız da 
miliğini de kabul etmiştir. Makalenin en ğer bazı hususlar hakkında te~kikatta ~a~ıy~ılir ... Ya~~ndaği:'-vrupnya gidece-
mühim tarafı vardığı ncticelerdir. Gaze- bulunmuştur. m. vrupayı gormc çok arzu ediyo-

l k 
k t H Bu ün 300 h . rum. Londrada belki bir tiyatroda rol 

tc netice o ara §U anaa e varıyor: c a- Alın g seyya geldı yapacağım. Sonra muhtelif memleketler-
taydan gelen haberler, yeni büktimetin an ban~alı Milvoke vapuru bu de uzun boylu dolaşacağım. Memleketi-
Ermenilere ve umumiyetle Türk olmı • sabah s~at sekizde llmanımıza Uç yüz sey- 1'11& avdetlmde cins yanş köpekleri yet~ 
yaniarn karşı gayet dürlist muamele et- yah getıı:_miştir. Seyyahlar §ehirde görül- tirece{!im. Valllfui!... tnsnnda çalışmak 
tiğini gösteriyor. Şu Balde Tiirklerin Er- rneğe deger yerleri gezeceklet ve bu ge- arzusu olduktan sonra ~alışacak saha dıı 
menilerle dostluk lehinde söyledikleri ce saat ikide limanımızdan hareket ede- bulur, muvaffak ta olur ... 
sözler boş değildir \·e Hataydaki "tikıa • ceklerdir. - Do~u söylüyorsunuz amma .. sizin 

Küçük sinema haberleri 
* Geçenlerde çevirmiş oldu~ bir film 

için tam 300.000 dolar ıılnıış olan meşhur 
sinema yıldızlarından Ann Harding ge
çen hafta evlenmiştir. Evlendiği günden 
itibaren sinema hayatını terkeyledi~ini 
resmen bildirmi§tir ... * Bütün sene durmadan film çevircm 
ve haftada 25,000 dolar ücret alan ve bir 
tayyare kazasında telef olan san'atkar 
Will Rogers ailW.ne bir dolar bile para 
bırakınamı~tır. Ailesi §imdi büyük bir 
sefaJet içindedir. * Hollywoodda moda sık sık deği . 
me~tedir. Artık zayıf sinem:ı yıldızla,.ı 

rağbetten düşmü~lerdir. Şimdi slnem:ı 

yıldızlarının biraz tombul olmaları arzu 
edilmektedir. * Bir film kumpanyası yalnız bir Iilm 
de rol yapması için meşhur tayyaıeci 

Douglas Corrigan'a 80,000 dolar tcklif t'V· 

lemiştir. * Yakında f~rimizdc !;evrilccck oları 
(Beyaz Eshc) filminin rejisörü Pnb t 
(Mukaddes Kanun) adında b:iyük b•r 
film çevirmek üzere hazırlıklarda bulun, 
mnktadır. * Fransız muharrirlcrindcıı Pieı re 
Wolff (Kahrolsun Erkekler) ndındn bir 
senaryo yazmıştır. * Güzel Macar yıldızı lrcne de Zilnby 
(Yazı mı, Tura mı} adınd!l bir film çevi· 
rccektir. 
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; i .G 1 S . 1 
~ 1 
~ iM ET ABLADAN piyango biteti ala n vatandaş, _ ~ = parasını bankaya yatırmış demektir... ~ 
~ , ~ - ~ 

iME GiŞ Si 1 ----
:= Son alhncı keşidede dahi yüzlerce vatandaşın yüzünü ,2üldürdü. ~ 

= ~ - ~ 
ss :::::::; 

• 

--
Binlerce Vatandaşa Refah, Servet 

ve Saadet dağıtan uğurlu el 

:::::: 
:::::::= 

~ 
== 
~ 
~ == -== = NIMET ABLA ~ . .................................. ~ .. -~a 

-c::: 

- ''NiMET GiŞESİNİN BILETLERI Yağ.ma i 
edilircesine kapışılmaktadır. ~ ------------------------= ---------------= --= -----------

Nimet Abla, büyük ikramiye kazanan 
talihliye dün paralannı verirken 

200,000 L i R A L 1 K 
En büyük ikramiyeyi 14606 No. lu biletle Bay Bedri'ye 

401000 LiRAL 
İkramiyeyi 3373 No. lu biletle Bayan Hacer'e 

25,00 iRA 
lkramiyeyi : 30060 No. lu biletle Tütün Gümrüğünde 46 No. da Komisyoncu Bay 
Y orgi T opaloğluna kazandırmak su retile ilk defa kendisi tarafından tesis edilen 

büyük para dağıtma rekorunu bu defa da kimseye kaphrmadı. 

S E R V E 'f, R E F A H, S A A D E T 
Dünyanın Bu Üç Büyük Nimeti 

NiMET GİŞESİN'de 
Sizi bekliyor. , 

1 
Yeni tertib biletler gelmiştir. Siparişler ilk vas1ta ile 

ve en seri şekilde yerlerine gönderilir. 

== = 

~11'111111 1111111 11111111111111111 Emi n önü 
Meydanının ist:mlaki dol::yısile i M ET G i Ş E S i Eminönü Tramvay Caddesi 

29 - 31 numaralı Dükkana taşınmıştır. Telefon: 22082 
1111111 r rınnı11 r 1nııınrın1tllliF. 

rden idrartorba s na kadar) o Uar· 
tahkleran mi roblarana kökünden .. 

t ::n iz ek için ( HELMOBLO) kullan1naz. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artbrır, kadın, erkek idrar zorluklan• 
nı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

e ter. Sıhhnt Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DIKKAT : HELMOBLO idrarmız1 temizliyerak mavileştirir. 

Seferihisar kasabası içme suyu eksiitme Ilanı 
ı. - Sd r hisar kasabasına ~etirilecek içme suyu işi kapalı zarf usulile ck

sıltmeye konmuştur. Yapılacak ış: Suyun 9 kilometre mesafeden isaelesi, depo 
ve kaptaj inşası) le tevzi şebekesidir. 

2. - Bu ışin muhammen keşif bedeli c59672,60ı> liradır. 

3. - Bu ışe a d şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eks.llme şartnamesi . 

B. - Fenni ~nrtname. 

C. - Mukavele projesi. 
D - B ındırlık işleri genel şartnamesi 

E. - Vnhıdı fiat cedveli. 

F. - Kes:! cedveli. 
G. - ProJeler. 
1 tiyenlc r bu sartname ve evrakı c2 ıt lira c98, kuruş mukabilinde Sef?rihi

sar belediye nd n alabilirler. 
4. - EksıltmE.' 28/10/938 Cuma günü saat 15 de Sefcrihisar Belediye dairesin

d yupılacakt r. 

5 Ek ıltmcye girebilmek için Türk tabiiyetinde olmak ve aşağıdaki vesa-
ıki ıbraz etmek lazımdır. 

A. - Bu iş için c4238,13, lira muvakkat teminat makbuz veya mektubu. 
B. - Nafıa Vekaletinin 12/8/938 tarıhve 67/11624 sayılı emirler ine göre bu iş 

ıçın alınmış chliyet vesikası ve ticaret vesikası. 

6 - Teklı! mektublarının 4 üncü maddede yazılı saatten. bir saat evveline ka
dar Beledıye eksiitme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilmesi l.izım-
dır. c7093, 

. 
Za~ i : 914 ı;ı.::nesinde İzmir Alman 

wk bınden nldığım tasdiknamemi 
ka) bettim. Hükmü yoktur. 

Göncn de nskcri eczacısı Mustafa 
Jlulftsi oğlu Ahmed Sednd Alkan 

Son Ptısta l\fatbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAHİPLERİ: 3. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLlGlL 

os ta 
Yevml. Siyasi, Havadis ve Halk cazetesı 

Yerebatan, Çatalçe1me .solı:ak. ~ 

ISTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütüa hakları 

mahf~ ve gazetemize aiddir. 
-=·rr~ 

ABONE Fl TLARI 
1 6 3 1 

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

TÜRKİYE 1-!vu --;;;(} 4~1..1 lO>U 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBl 2700 1400 800 30) 

Abone bedeli peşmdir. Adre.t 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri ve7ilmez. 
lltınlardan mes'uliyet alınmaz. 

.. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lAzımdır. ................................................. 
t Posto. kutusu : 741 İstanbw \ 
1 Telgraf : Son Posta i 
i Telefcm : 20203 ! . . 
~ •..............................................• ,. 

-
ALMAN 

WES FAL YA K 
Kalariferler ve diğer tesbin vasıtaları için 

en m.ükemmel ve elverişli koktur • .... 

Alb.MAN 
BRIKET KÖMORÜ 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERA V A.G. 
Galata Gümrük binasının karşısında 6 ncı Vakıf 

Han 3 üncü kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Kansız. ık, kemik 
vitaminsiziikten 

-
hastalıkları, dimağ yorgunluklan ile 
doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞU RUBU 

A, • 
1 V • 

1 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet 1urubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet ourubu vermekle onlan sağlam, gür

büz ve n eş' eli yeti1tirirsiniz. 

VIT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayatı kudret ve kuvvetlerini arbrır. 

iNGILiz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU ·İSTANBUL 



nkara h re etti 
(BCZ§ tarafı 1 inci sayfamızda) 

Ank raya hareket 

yakla§tı!ı esnada ukurlayıcılarm elleri
ni ayrı ayrı sıktıktan sonra vagona bin· 

r. Funk gazetecilere Kahr ma rı 
Tork- Alman 

m m 
Ba§Vekil akşam eksprese ilave olunan 

' husust vagonla Ankareya hareket etmiş
tir. 

miştir. 
BS§vekili Haydarpqada Rlyaseticum -

hur umumi katibi Hasan Rıza, seryaver 
Celal, Milli Müdafan Vekili Kbun Öz -
alp, Londra büyük elçtmiz Fethi, vali 

anlaşmasini izah etti o a 
(Baştarafı 1 inci ıayfada) \ 

dün Perapalas otelinde matbuat mü - '(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) Arnavudları tarafından çolt sevilen Ağa 
messillerini kabul ederek seyahatinin se- HAdisenin tafsilatı §Udur: namile maruf Kazıının Topkapıdaki evi .. 

Başvek.il tam saat 19 da bolmnbahçe 
tarayından Haydarpaşaya gelmiş ve do~
tuca gara girmiştir. 
Başvekil trenc birnneden evvel bir 

müddet kendisini uğurlamağ 1 gelenler -
le konuşmuş vo trenin hareket saatinin 

muavini Aziz Hüdai, İstanbul komutanı 
Halis Bıyıktay, Denizbank umum mü • 
dürü Yusuf Ziya, di~er bir çok zevat ve 
halk uğurlaiill§lardır. 

heb ve neticeleri hakkında izahat ver • Yılanlıaynzmadn 4 numaralı evde otu- ne gidip onu hakem yapmak suretile bu 
miştir. Evvel! §UOU kaydetmek lazım _ ran ve Zcytinburn~ çimento fabrikasmd:ı i§i halletmeğe karar vermişlerdir. İstan
dır ki Dr. Funk İstıınbulu yakından gö _ çalıtan 35 yaşında Hakkı, bundan takri - bula avdet eden iki kardeı geceyi Sirke .. 
rüp tanımış oldu~dan dolayı bir hayli ben 2 sene evvel Yalovada bulundu~u sı- cidc bir oteldc geçirdikten sonra sabah
memnundur. Bir parça da re.fikasınm ge- rada, Yalovanın Rüstempaşa mahalle - leyin Remzi bazı işleri oldu~undan A "' 

c 

a nanasını kaçtran köylü 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 1 terkc.s~e ~~ ve kaçnuştır. 

çirdi~i kazaya medyun bulundu~unu sinde oturan Rüstem oğulları Remzi ve yazmaya Neş'ctin yl\lnız gitmesini söy· 
kaydetti~ bu yakından temastan sonra Ne~'etle tanışmış ve onların da Arnavud lemiş ve tam saat 8,30 da Neş'ct Hakkml'lı 
ziyaretinin sebeblerini §Öyle anlatmı§tır: olmaları delayısile aralarında kısa bir za- kapısını çalmıştır. Kayınbiraderini gü • 

- Türldyeye ıcra ett.l~l.m seyahatte beni manda samirniyet teessüs etmiştir. ler bir yüzle karşılıyan Hakkı ona lA -
Bu gayri meşru hayatı sonuna kadar Hddıse koyde duyulmuş, herkes tara -

devam ettitmek istiyen iki sevgili niha- fından hayretle karşılanmıştır. Zabıta 
yet bir gece kaç.rna~a karar vermişler, Cemili ve kaynanasını şiddetle aramak -
Cemii bir at hazırlıyarak gizlice kadını tadır. 

en ziyade aHikadar eden mevzulnrın tıca- Bu suretle sık sık Rüstemin evine gi • zım gelen ikramda bulunduktan sonra· 
ri ve llrtısadi meseleler olaca~ illPhe,lzdlr. den Hakkı, Arnavudlar arasında hS.la er- beraberce evden çıkmışlar ve tarlalar a
Bu münıı.sebeUe eunu hatırlatmak ısterim kekten kaçma adetinin cari olmasına ra~- rasında Topkapıya doğru ilerlemeğe baş-
ki Almanya, Jik olarak 1931 de cenub Av- A · rupaslle ve Türkiye lle tıcari mübadele ~~- men günün birinde Rüstemin kızı sıye lamışlardır. Evden 200 metrP kadar ay .. 

a ,bul Tra • 
1 

21 İkincikAnun 1911 tarıhli §art namenin 14 üncü maddesine göre 

iLA N 

lerine etrlşml.itlr. o zaman beynclmllel lk· ile de tanışmış ve onunla sevişmeğe baş- rıldıktan sonra tam asfalt yola çıkacak • 
tıs:ıdl plyn.sa harab olmu~tu. Nitekim, bu- lamı§tır. Bu sevgi bir müddet için kı - ları sırnda Ncş'et: 
gün dnhl, bu piyasa eski v.aziyetını bulmuş zın babasından ve kardeşlerindn gizli tu- - Ulan madem ki almıyacaktm niçin 
olmaktan uzaktır. Almanya lle cenubl Av - tulmuş ise de nihayet bir gün bunun far- benim hemşire mi berbad ettin 1 Ben bu 
rupa memleketlerı arasında serbest döviz ' 

1938 yılının 17 Birinciteşrinden ve yenı iltina kadar Pazardan başka günlerde 
gidiş - geliş kış programı 

esasına müsten1d bir tıcaret başlıyamamış- kına varan Rüstem ve çocukları meseleye namus lekesini kanla temızliyeceğim! de-
sa, bunun sebebi, budur. Bunun neticesi, bir nihayet vermek istemişler ve Hakkı- miş ve ceketinin sol cebinden çıkardığı 
Almanyanın sınat eşya.s1le eenubt Avrup:ı. ya kızlarını nikahla almasını söylemiş - beş ateşli toplu bir tabaneayı Hakkıya 
memleketıertn1n t,ptıdat maddelerı karşılık- lerdir. Hakkı ise: Buna razı olmakla be- çevirmiştir. Tehlikeyi gören Hakkı ka -
lı olarak mübadele edllmeye b:ıJJlalllllJtır. raber Asiye ile derhal evlenmek istedi- çacak gibi bir hareket yapmıc:; ve tam bu 

·-(/}o -~ 

·-Cl) 
Q) 
~ 
Q) 
.c 
Q) 
(/)o -:J .c 
c 
! 
(1) -

No. YOLLAR 

Şişli - Tünel 
10 • 

ll ' 

12 

A 
12 

14 

16 

A 
16 

17 

Tünel - Şişli 

Şl.fll - Beyazıd 

Beyazıd - Şl§ll 

Fatıh - Harbiye 

Harbiye - Fatih 

Aksaray - Hnrb1ye 

Harbiye - Aksaray 

Maçka - Tünel 

Tünel - Maçka 

Ma.çkıı - Beyazıd 

Beyazıd - Maçka 

~ll (depo) Eminönü 

Eminönü - Maçka 

Maçka - Emlnön{i 

Şlşll - Sl.rkccl 

Sii'ked - Ş~ll 

A Mec1dtyeköy - Em1~1l 
17 Em.lnön1l - Mecldtyeköy 

'l'nkslm - Fn tlh 

Dk Son 
kalkış kalkış 

6.15 ~3.40 

0.35 

7.16 

7.55 

6.15 

7.00 

6.35 

7.20 

19.:50 

2D.10 

6.25 

7.10 

6.15 

6.45 

'1.20 

7.00 

7.30 

tH5 
'7.20 

6.56 

2400 

23.00 

a3.45 

23.30 

24.15 

123.10 

~3.55 

24.00 

24.20 

123.20 

24.05 

7.00 

20.00 

19.30 

19.30 

20.05 

18.30 
19.00 

20.30 

Arnlık Dakika. 
Almanyanın dnhUl tıcaretının Jnkl.şaf etme- • _ 

6ü.5 7.30 10 
sldlr k1 bu kargılıklı mübadeleye lüzum gös- ğinı ve nikahı bir muddet sonra yapa - sırada tabnnca ateş alarak çıkan kurşun 
tertmtştır. Bu vazlyetı, bu memleketterin ca~ını söylemiştir. Rüstem ilk zamanlar· Hakianın sırtından, amudu fıkarisinin 
mmt 1ktlsadlannın inldşafı takib etml.şttr. da pek tabit olarak bu teklifi kabul et - bir, iki santim solundan girerek lı::arnn
Knnaattm şu~ur k1 bu lnkişaf tstlkbalde de memi§ ise de Hakkının, bu vadini yap - dan çıkmıştır. Facianm garib ve şayanı 
ayni seyri gostereoelı:!ttr. !Bilhassa Türkiye madı~ı takdirde kendisine noterden mu- dikkat tarafı da işte burada başlamakta-

7.30 19.00 6 
19.00 24.00 

'7.15 9.00 
8.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 23.46 

6.15 7.30 
7.30 20.30 

20.30 24.1G 

CtS5 7 .JO 
7.30 19.00 

19.00 23.!55 

19..!50 24.20 

6:2G '1.30 

7.30 19.00 

19.00 21.00 

ll1.00 241.05 

6.115 7.30 

7.30 9.00 

9.00 17.30 

ıuo 2o.oo 

7.00 9.00 
8.00 17.80 

17..30 20.05 

~.45 ıuo 

17.30 19.00 

6.56 19.40 

10 

14 
17 
12 
21 

12 

'l 
13 

17 

14 
28 

11 

7 
15 
18 

lG 
7 

16 
'1 

lçln, bu bakımdan, çok nlkblnlm. . 
Türldycye Almanya tarafından açılan saddak bır mukavelename ile taz.minnt dır. Kurşunu yiyen Hakkının hemen ora-, 

kl'edl de Işte böyle bir ucarı mübadele esa- vereceğini s5ylemesi üzerin2 derhal o - da yere yuvarlanması lazım gelirken o, 
sıruı. -müstenld bUlunuyor. Bo mübadele, nunla müzakereye girişmi§ ve araların- ccbinden çıkardığı Arnavud bıçağı deni· 
Türkiyenın Alman mamul maddelerine aö.s- da fUna karar vermişlerdir. Tarafeyn len ucu eğri ve ufak çapt.l bir çakıyı çe
terece~l ihtiyacın Almanya tarafından Tür- ileride yapılacak olan nikaha her hangi kerek Nec:'etin üzerine ntılmıc: ve ilk J'1am 
klyenın verebncce~ maddelerle takMlan - . . ~ )( 
dırıhp gidertımesi §eklinde 1ora edilecektir. bır sebebden dolayı muhalefet ettiğı tak· lede bıçağı onun ağzına daldıraı·ak yü •. 
Halbuki bundan evvel, tıcart mübadele ta- dirde birbirine elli lira tazminat vere - zünün sol tarafını kulağının altına ka • 
mBmen baoka tekilde cereyan ediyor ve ceklerdir. İşte bu suretle Rüstcmi ve o • dar yırtmıştır. Bu sırada Ne§'etin elin • 
devlot, bu mübadele ihtiyacını, ald~ bUk- kullarını kandırmağa muvaffak olan Hak· deki tabanca da yere düşmü~ ve iki hasım 
razlarla temin ediyordu. Bu Istikrazlar da, . . . . 
çok defa kredly1 veren memleketıerln plyn- kı sevgılısıne kavuşmuş, biı· kaç ay son- arasında korkunç bir boğu§ma ba§la ., 
salanndan ıyapılryorda. Halbuki bugün, ra da kansı ile beraber İstanbula gele - mıştır. Hakkı ağır yaralı olmasına rağ • 
böyle blr tredl vermek tmkln!ızdır. Nlte- rek Yilanlıayazmada akrabası Bayramın men çok kuvvetli, diğeri ise çelimsiz bir 
ktm, İngilterenın Türklyeye aon defa çm~ evine yerleşmiştir. dclikanlıdır. Nitekim bir iki dakika son-
oldu~ kredi de eski sisteme mllstentd de- Aradan iki .seneye yakın bir zaman ra Neş'et yere düşmüı::, bunu fırsat bilen 
~lldlr. İhracat teminatı esasına müstenld· i R- te . "t dt t ı b s ~ dir. geçm §, us mın mu ema a e ve ı · Hakkı da onun vücudündc adedi yirmi 

Bu batımdıın, Tiirldyeye gl5sterm~ oldu _ rarlarına raAroen Hakkı bir türlü ni - beşi bulan büyük ve korkunç yaralar aç
~umuz ,tartlar müsalddlr. Çünkü Türkiye- kabı yapmamış ve son zamanlarda ya - mıştır. Ancak delikanlının tamamen öl
nln ıstJ.hsaltn1 artırroMlle mütenn.slb suret- vaş yavaş Asiyeden de usanmıştır. Bu düğüne kani olduktan sonra Hakkı da 
te genlşllyen blr kredi mevzuubah~r. Bu- suretle karı koca arasında gcçimsizli~ kalkıp evine gitmek istemiş ve vnk'a ma-
nun netlce31niie Türldye borclanm~ dahl .. . . 
olmuyor. baş gostcrrniş, Hakkı biç yoktan ıcad et- hallinden 27 metre ilerledikten sonra al· 

Bu kredi tşlnl yilrütmek ıçın Almanya, ti~i vesilelerle Asiyeyi dövmiye ve ona dı~ı yaranın tesiı•ile bir ağac.ın dibine 
Türktyeye Ihracat yapan Almanlara avans Adeta cehermemi bir hayat yaşatmnğ:ı yuvarlanmıştır. Bu kanlı boğuşmayı gö-

10 verecektir. Türldyeye ihraç edUen mevad, başlamıştır. Buna bir hayli zaman sabre- ren bir adam koşa koşa Merkezefendi • 
u böylece Almanya taratmdan öderunl~ oln - den Asiye nihayet bundan bir ay evvel deki jandarma karakoluna giderek vak'a-
10 cnktır. Bu, Türk:iyeye yapılan Ihracatın Al- ' 

mnnyn tarafından finanse edilmesi demek- bir gün Hakkının fabrikada işte oldujtu yı haber vermiştir. Yetişen jandarmalar 
18 tır. Türkiye de, bunun kal11b~ını mllll ı.s- bir sırada evden bir mikdar eşya topla- cankurtaran gelinciye kadar Hakkının 
13 tıhsalAWe ödiyeeekttr. Alman tlu>asl, para - yıp bohçaladıktan sonra kaçıp Yalovayn ifadesini almışlardır. 

(1
2 

sını, ancak bu suretle alacaktır. Bugünkü gitmiş ve vuku hali babasma ve kardeş- Hakkı verdiği ifadede ~unları söyle _ 
şnrUar 1ç1nde en tabll milbadele şekli bu - lerine anlatmı~ır. miştir: 

(13 dur. Oenub Avrupası ve bll11assa Türkiye . " t_ 
Fatl:b - Ta.kslm 21.08 19.i0 21.08 25 lle yapılan mübadele anl~ı da buna Evvelkı gun .ustanbula gelen Asiyenin - Beraberce Topkapıya gidiyorduk. 

l---~---:-:-----:=:-:=:::;---'-,";"'"--:;2:;;3:-:.l-:O---:::-:-::---:------ müstenlddlr. Bu mtemtn baglıca faydw kardeşleri Reinzi ile Neş'et, doğruca eniş- Neş'et kunduram ayağımı acıttı diyerek 

18 
7.3i 

Kurtuluş - Beyazıd cı .ıa 6.18 7.ll0 15 borçlanmamak ve mını istiMa.Ift.tı mOsald telerinin evine gelmişler ve hemşireleri - yere eğildi, ben de hiç bir şeyden şüb _ 
7.80 19.00 8 şart ve 11atıarla dllnya plyuasına arzede- nin kaçarken götürereediği eşyasının ken helenmemiştim. Birdenbire onun arkam-

111.00 21.00 16 bUmektir. d'l · e tesl' d'lm i · i t i ı d b ğ 
21.00 23~ Alman İktısad Nazın Dr. Funk'a göre ı e~ın ım e ı es nı s em§ er, sc- ~n" a ırdığını ve tabanc:ı ile att'Ş cttı~ni 

18 tıcarı ve 1ktısadt mübadelenın başka trırın nedıni de i aya koyacaklarını söylemi~- gorunce can havli ile üzerıne ko~tum \·e 
6.06 uo 1~ yapılarnamasını icab ettiren blrkac; aebeb lerdir. Bu sözlere pek sinidenen Hakkı, hayatıma kasteden bu adnmı çakı ilc par-
7.20 9.00 8 

vardır kt fllnlardır: onlara ba~ra baıtıra cAsiyenin giderken çaladım! 

19 
Beyazıd - Kurtul113 "1.00 

Şlljlt (depo) Emlnön1l 6.05 

a8.65 

7.05 

A 
19 Emlnön1l - Kurtuluş 

Kurttıltl§ - Emlnöntl 

6.85 

7.05 

20.05 

19.35 

8.00 ıuo lG ı -~ Blmlyas1 silkftnetın henüz teessn.s et - kendi eşyalnnnı da götürdüğünü, onlar Gelen :sıhhf imdad otomobı'lı' ı'le Gure-
mem ş 0 ası. k din · d d'ld·ıı;· t kd' d d ki 

17.80 20.05 8 2 - Muhtelif memlekeUerln dövtzıerln - en e ıa e e ı 16ı a ır e ev e eş- ba hastanesine kaldırılan Hakkının sıhhf 
de ıstikrar bulunmaması ve böyle bir tst1t- yalan geri verece~ini söylemiştir. Bu vaziyeti gittikçe fenalaşmakt:ıaır. Hnyıı.. 
rara (stabll.sntlon) şiddetle lfizum olması. suretle kavga daha akşamdan alevlenmek tından adeta ümid kesilmi~ gibidir. 

3 - Bütün memleketlerln borçlan hak - istidadını gasterm.iş ise de komşular ve Gerek ccsed ve gerek yaralı, adlıyc ta-
Bebek - Eminönü cı .so 23.20 

22 Eminönü - Bebek 
6.40 o24.00 

6.30 7.30 

7.30 9.00 
9.00 17.30 

17.30 19.00 

19.00 2UO 

10 
"8 

Hı 

8 
20 

kında 1ktısadl bir anlaşma ternın edecek ev sahibi Bayram araya girerek bunları b'bi E te,klll\tın mefkudlyetı. b . , ı nver Karan tarafından muayene e-
4 - Memleketlerln lştlra kabutyetındekJ anştıı;nı§lar ve sabahleyın Ne§ etin tek· dilmiş, müddeiumumi muavinlerinden 

23 

34 

32 

33 

37 

Bebek • Beşi~ 
24.40 

OrtakÖY - Aksaray 6.20 20.30 

Aksaray - Ortaköy 7.05 21.15 

Beşlk~ - Fatih 6.30 

Fatih - Be~kta§ 
7.12 21 Ot 

Topicn.pı - Sirkecl 6.20 23.28 

6.20 7.30 
7.30 9.00 
i.OO 17.00 

11.00 11l 00 
10.00 21.115 

6.30 9.00 
8.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 21.05 

15 
lO 
ll! 

8 
15 

10 

1.2 
9 

(U 
06 

noksanlık. rar gelmesine, Hakkı ile beraber semtın Kemal Tan tahkikata vaziycd etmiştir. 

Bu ab~n~~~h~~Um~m R~~t====~===~=~~~~~~~~~~~~~~=~=~~=~~~ 
mübadele e~:ı.tıına avdet etmek mümkün o- yollanması tak:arrür ctml.ş gibidir. Dr. lft.kn lle takib etmişlerdir. 
lamıyacagı muhakkaktır. ve bunları tahak- Funk, zlyaretı esnasında kendisine rcfakat M ht d Be ll u ercm misafirlerimiz Knpalıçnrşıyı 
kuk ettırmek te şlmdlllk btr hulyadır. Bu c en r n setiri Hamdl Arpa~ın cemllekar da ziyaret etmişler ve büyük bir antıkacı 
nokt.ayı tedkik ederken (180) mllyonluk bir refak.ntlne ve Türk hllkfunetının tayln et - düJı:kA d 

d ır... "nın a uzun müddet meşgul olmuşlar-
nüfus ktlUeslne malik olan Rusyanın bu _ mtş ol Uı:;u mlhmandar Bay Seyfeddtntn d D 

A ır. r. Funk, burada çok Ince işll pek eski 
gün hariçten mal almadıj!ını, Japonya ve çı. nazik altıkMlna teşekkür etmiş, kendlslntn bl T" k 

d Id bl r ur saatını dnklkalnrca tedklk etml"-
nln harb dolayıstıe ayni vaz1yete dü•tükle- e e.s r gazeteci -oldu~unu, bu sebeblc tl " .. Alm d b r. Onsekizinci asra ald zümrild 1şlemell, 
ı1nt de nazan ltlbara almak 11\zımdır. anya a eynelmllel matbuat mümessil-ı rU d tm ,... nadlde bir kurban bıçnl;ı elden ele dolng .. 

Bu arada birkaç ay evvel İnglltere lle ya. e e a a ~· geçlnml§ oldu~unu kaydet- mış, Alman İktısnd Nazın: 
pılan ve fkt memleketin tıcaret tııemt tara- m~ ve 111\ve etm~ttr: 

Ruh d - Hangi bahtıyar koyun bu bı,akla kur-' 
fından çok ıyı netleeler verecek bir te"rlkl c un a gazetec111k oll\n blr insan bu b "' , k +--• an edilmiştir? diye h~ bir nüktc ynpm1, .. 
mesai ~ekli oldu~u lçtn hararetle seır.mın • nıesıe ten ayrılamaz. ~cu etti~ mevki lardır. .. 

6.20 7.30 8 
nan mtizakerelere dltkat1n1z1 oelbetmek ıs- ne olursa olsun o, dalnın gazetecldlr.t 
terlm. Bu metod sayesinde, birçok lktısa- * 

7•30 O.OO 7 dl müşl.illlew: tıcrtaraf edlleblllr. 
9.00 17.00 9.10 Yakında oımal Amer11taslle de tıcarı mü-

17.00 19.00 7 zakerelere c:trlşece~lm. Südet Almanlannın 
19.00 21.00 ıe ana vatana d6nmesl ve yenı bir Çekoslo-

e.~o 24 00 11.00 24.00 20 vnk devletının şekli &.lması netıcm olarak 
Slrkecl - Top=:k::a::.pı-------------------- memleketlme mümkün oldup kadar ıfi.r'at-

23.18 6.16 7.30 1 le dönmek mecburtyetlndeytm. Yenı nztyc-

Dr. Fun, Almanyaya giderken yolda Bul
garıstanda durarak bazı müzakerelerde bu
lunacaktır. Her ne kadar Romanya ve Yu
nanıstan hOJdlmeUerl kend1.'!1n1 birer da -
vetname lle davet etml.şlerse de Almanyayn 
avdetlnl icab ettiren esbab QOk mühlm ol
du~u Için bu daveUerl memnuniyetle kabul 
ebnl.ş, fakat ziyaretlerını daha müsald ya
kın btr t\Uye tallk etmek mecburlycttnde 
knlll'!.ıştır. 

Snat 4 ten sonra Eski Eserler Müzesi ge .. 
zllml.ş, b!Hiharc Topkapı s:ırayına gldllmtş.-
tlr. Hazine dairesindeki nadlde eşyaları te• 
maşa eylemek saray gezintisinin en uzun 
kısmını teşkU etmiştır. Oradan harem dal
resine gtr1lmiş, hamamların ynpılışı ve kul
lnnılışı hakkında verilen !zahat mernklc. 
dlnlenllmlşt1r. 

Hareket 
Yedlkule - Slrkecl ·16 Un Icab etUreceıı-t teşkilAt, cenub Avrupa-

7..30 9.00 7 sı memleketlerile olan Alman tıcnrı mtlna -
8.00 17.00 9.10 sebatı üzerlnde de mtıessır olacn~ına bu 

17.00 19.00 7 münasebntı Jnkl§af eLttrece~e kanllm. 
19.00 21.00 16 Dr. Funk, :lstanbulda tevakktıtu esnasında 

23
.:50 sı.oo m.so 20 vaumız Muhlddln 'ftstündaR 11e de mtltead-

Slrkect • Yedlkul_o _ ___ 6_·45 ______ -:-::--::=--ı--~- dld defa g6~ek fırsatını elde etttj!lnl, 
6.10 7.30 10 İstanbul gtbl fevkalAde güzel bir şehrin ı-

Edirnekapı - Sıtkec1 (J.lO 23·25 mar 1~eri hattında malftmat edlndl~nt, 

BJrkect - Edirnekapı MO 23.55 

7.80 9.00 7 btlhnssa Alman mtmarlslle alAkadar mev -
0.00 17.00 O zular üzerinde gör:llşü.ldüğünfi, bu hususta 

17.00 19.00 6 tki taraf münasebatının genl.şlemesı etra -
11l.OO 21.00 15 

21.00 23.55 20 

fındıı. fikir teatı edlldl~nı s6ylcmlştlr. Ba
zı Alman san'atkAr ve arttstıertntn bu arn
da bir Alırum opera hC'Jettnln fstanbula 

* Almruı iktısad Nnzın ve refikalan 
dün şehri gezdilcr 

Alman İktısad Nazırı Dr. v~ Bayo.n Funk, 
dün sabah beraberlerinde lktısndl müşavlr 

Dr. Valtcr, kalemt mahstıs müdürü Dr. 
Knote, Almanyanın İstanbul Oenernl kon -
soıosu, belediye turizm müdürü Sernuh mlh
mnndıırlnrı olduğu halde otomobillerle şeh
rin tarihi binalarını, Yerebatnıı sarayını 
gezıntşler, eski Türk eserlerini büyük bir a-

Dr. Funk, dün akşam konvansiyoneıo 

bağlanan htısusi vıı.gonla Almanyaya harc
ket etmiştir. 

Alman İktısad l"azırı snrda resmi srlfimı 
lfa eden pons müfrezesını teftiş etmiş ve 
kendis1nl u~urlaınaıtn gelenlere samlmt blr 
surette vedn etmiştir. 

Bu sırada Bayan Funk'a çiçek bukctlerl 
ve Dr. Funk'n da İktısad Vcktıletl tarafın -
dan llnzırlnnıı.n ve seynhııtlne ald reslmlerl 
lhllvıı. eden 100 resimlik bir albüm vcrllnılş
tlr. Tcşvl edenler meyanınd'l Berlin bfivük 
elçimiz Hnmdl Arpn~. Vali Muhlddln üstün
dnA" ve diğer birçok zevat bulunmuşlnrdır. 
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''Son Posta, n1n Hikayesi 

TAHT A HEYKE L 
çeviren: Neygir 

Kaptan Donald on bir aydır i~siz, güç- - Hiç te güzele benzer yeri yÖk, diye 
aüzdü. Bir yandan hazır paranın suyunu söze karıştı. 
çekmesi, bir yandan delice sevdiği deniz- - Siz heykele bakmayın madam, rüz
den uzak kalmak genç adamı çılgına dön- gar yiye yiye beÜ benzi solmuş. Yoksa 
dürmüştü. Karısı bunu bildiği için bir Mari Hucinson - ha sahi unuttum söyle· 
zamandır adet etmişti, kocasını alıyor, meyi kızın adı Mari Hucinsonmu~ • evet 
deniz kıyısına kadar iniyorlar, orada ge- ne diyordum, Mari melek gibi güzelmiş 
mi tamir edilen yere a~ruyorlardı. Tanı- amma hafifmeşrebmiş. Birçok insanlarla 
dık gemicilerle biraz huşbe~ edip, kalA· düşüp kalkmış, günün birinde Gale a
:!ata çekilen yelkenleri seyredincc (Do- dmda blr adamla tanışmı~. Ktm bilir ar· 
nald), biraz açılıyordu. tık uslanmaya mı başlamış, nedense, bu 

O gün kıza~a, yıkılmak üzere, eski bir 

1 

herifin kendini alacağını sanmış. Halbu
gemi çekilmişti. Donald merak etti. İhti- ki Gale oralarda de~il. O zamana kadar 
yar bir gemici dostuna bu geminin nere- baştan çıkarmadı~ı kadın kalır.amış. Hiç 
den geldi~ini sordu, gemlci uzak sahiller- biritle de cseni alırım .. dernem:ş, nerede 
den birinin ismini verdi ve: kaldı ki Mari gibi hoppa bir kıza ... 

- Bu işi orada da görebilirlerdi. Bize Kız bunu anlayınca onu bırakmış. Çok. 

- Zavallı Mari Huçinson! 
Karısı Emma öfkeli öfkeli başını sal

ladı. Uysal, yumuşak başlı bir kadın ol
duğu halde içinden öyl~ geldi ki şu ölü 
suratlı heykele bir tokat aşkctsin, bir da· 
ha da buralara ayak basmasın. İ~siz kal
dığı gündenberi dünyadan elini, eteğini 
çekmiş gibi duran kocasmın, tahtadan 
yapılmış bir kötü kadın portresine son
suz bir alaka göstermesi o kadar sinirine 
dokunmuştu. 

* Donald ne o akşam, ne d~ o gece hiç 
konuşmadı. Ertesi gün Uhvaltıda ilk sözü 
şu oldu: 

- Bilir misin Emma böyle bir heyk!'l 
almayı ne kadar zamandtr istiyordum. 

- Ne? ... Yoksa o yılan yüzlü ... 
- Öyle deme Emma! Bunca yer gcz. 

Birlnciteşrin 12 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Muhammen eksiitme 

Cinsi Mıktan Belleri be. tutarı Muvakkat saati 

Lastik hortum 
Si cim 
İnce kınnap 
Zamkı arabi 
Mühür kurşunu 

180 metre 
5000 Kilo 
300 lt 

450 ) 

1500 • 

L. Kr. S. L. Kr.. L. Kr. -7 50- 1350 - 101 25 14-
74- 3700- 277 50 14 30 

ı 08- 324- 24 30 14 45 
76- 342- 25 65 15-
27 50 412 50 30 95 15 30 

I - Şartname ve nümunderi mucibiııce satın alınacak yukauda yazılı beş ka 
lem malzeme ayrı ayrı açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Muhammen bedelledile muvakkat teminatları bizalarında gösteril~tir. 
III - Eksiitme 13/X/J38 tarihine rastlıyan Per§embe günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta levazım ve mübayı:ıat şubesindeki alım komisyonunda ya -
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasu olarak her gün sözü geçen şubede.1 alınabileceği 

gibi nümuneler de görülebilır. 
V- İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6!\86) 

Cinsi 

Bez eKartabii için• 
Meşin • ı. 
Pirinç köşe 
eKartabii için• 

Mikci·an 

1000 metr~ 
1600 ayak 
3200 adet 

~ 

Muhammen Be. 
Be h eri Tutart 

L.K.S. L.K. 

-.40.-- 400.-
-.37.50 600.-
-.10- 320.-

Muvakkat Eksiltmt 
teminatı .saati. 
L.K. 

30.- 14.-
45.- 14..30 
24.- lt).-

kadar yollamalarına Iüzum yoktu amma, 1 tandır kendini ~even başka ~ir de~.ikanlı
dedi, işin içinde iş var. Bu gemi olduğu ya varmış . .Marı kocasına, e\'ıne dort elle 
yerde bir kere u~ursuz tanınmış. Yapıldı- sarılmış. Sevincinden deliye dönmüş. Ge
ğı gündenbe>ri içine kim bind!, hangi sa- lin güveyi bir hafta iki kıımru gibi seviş
lıile yanaştıysa mutlaka hepsine bir fe- m.işler. Galein amcası o sırada bu gördii.
liıket getirmiş. Artık işe yaramaz hale ğünüz gemiyi yaptırmış. ill< yolculuğa ı;ı
gelince de kimse yıkmaya yanaşmamış. ı kı~acakmış. Düğünün tam haftasında gr: 
Bizim uğura muğura pek inanmadı~ımız mı yola çıkmış Galc kaptan olmuş, Marı 
yok .. işi üstüroüze aldık. Hatta başladık ı de arkasında ... 

dim. Ben bu cins heykellcriıı bu kadnr 
güzeline rastlaınadım. Ne san'atkar bir 
el nasıl oymuş boyaını~. adetô. tahtaya 
can vermiş. İnsan ona bakınca denizin 
yüz yıllık destanını okur gibr heyecan
lanıyor. 

I - Nümuneleri mucibince satın alın~cak yukarıda cins ve mikaarı yazılı 3 
kalem kartabii malzemesi ayrı ayrı açık eksiltıneye konmu~tur. 

II - Muhammen bedelleriyle muval':.kat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 19/X/938 tarihirıe rasthyan Çarşamba günü hizalarınd:ı yazııı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mühayaat Şubesindeki Alım Komisyonuncia 
yapılacaktır. 

bile... Donald, gözleri hfıla h~ykelde: 

(Elile yan tarafta bir yeri gösterdi.) ı - Ne, dedi, Mari kocasını bırakıp ka
Şunu gördünüz mü, şu kadıncağızı ... Gu- çıyor mu? 
ya uğursuzluğa sebeb o imiş. -Yok efendim. Yani Marinin heykeli 

- Abdallık etme Donald. (Evlendikle
rindenberi kocasına ilk defa kaba bir söz 
söylüyordu. Çünkü: Tahammülü kalma
mıştı.) Ona vcrece~in par.a ile Rogenn 
noksanlarını tamamlarız. Çocuk kaç \'a
kittir kasket, kitab diye sızlanıp duruyor. 
Topu topu hepsi beş on lıranın içinde ... 
Bir tanecik evladıınızı üımel: olur mu 

IV - Nümuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

Donaldla karısı ihtiyar gemicinin gös- demek istiyorum. Gale, kız .. n kendıni 
terdiği yere baktılar. Bir sandığın üstü- terketmesini kibrine ycdirememiş. On
ne, tabii insan irili~inde bir kadın dan öç almıya and içmiş. Gizlıce bu tah. 
(bı.ist) ü oturtulmuştu. T~htadan oyu!- ta (büst) ü yaptırır. yola çıkarken onu 
muş ve maharetle boyanmış bir hcykel. geminin arka tarafına yerlEştirir. Bu ka
Siv.ah saçlarının büklümleri elle tutul::ı. darı da köyde binbir dedikodu çıkmasına 
cak gibi idi. Yüzünde hiç renk kalmamış- yeter. ~erkes Gale ile Marinin eski mü
tı, gözlerinin de sade birer toplu i~e bn-1 nasebctınden dem vurmaya başlar. Bu. 
ş ı gibi bebekleri ışıldıyordu. Fakat kalın nu Marinin kocası duyar. Eskiden Mar i 
dudaklarının canlıdan farkı yoktu. için dedikodu edenlerle kavga eder, kı-

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa· 
ralariyle birlikte Yl!karıda adı geçen Ahın Komisyonuna gelmeleri Ulin olunur. 

c7139, 

Donald, gözünü heykclden ayırmadan za toz kondurmazmış. Bu sef<'r deliye dö-

Beş on lira ... ihtimal hey k elin de fiatı 
bu kadarcıktı. Kadın, kocasının bum .. d:1-
şündüğünü 'yüzünden okudu. C~bi dolu 
iken bile kendi heveslerine on para har
enmak istemiyen Donalda dündenberi 
bir hal olduğunu, ne yapıp yapıp heykeli 
almaktan başka şey dii.şünınediğinı scz
di ve sustu. 

-
sordu: ner. Evine gider gitmez karsını bıçaklar 

- Kimmiş bu kadın? Gemil~ ne ala. öldürür. Kendini de asarlar. O gün bu-
kası varmış? gün gemi uğursuz sayılır. Doğrusu her-

H d 
1 

kes ne derse desin ben bn zavallı kızca-
-. a.: .~run an atayım. Bana da rah- ğıza çok acırım. Dünyad:ı günah i~liyen 

Aradan bir hafta geçti. Donald şimdi 
eskisinden de az konuşuyor, biricik ço
cuklan Rogerin mektebden yolladığı 

mektublara bile pek aldırmıyordu. A~

şnm üstleri karısile sokağa çıkmak udc
tinden de vazgeçmişti. Bir bahane bulup 
hep yalnız başına dışarı fırlıyordu. Söy
lemiyordu amma karısı onun hergün gi
dip Mariyi seyrettiğinden emindi. Gece
leri Emınanın bin türlü hesab kitab yü-

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

metlı buyuk annem anlatmıştı. Gözile mi yoı.. bununk' t lih' d · · h 
·· · ·· B k d h f'fın · ı "" 1 a ın en gemınm er goı muş. u a ın a ı eşreb bır kadın- gı'ttiği yere yavıldı Hem d ı·ı ı··b 

... - İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

G.. ll'ğ· d'ld d'l ı "' · e zava ı o e ınış. uzc ı ı ı en ı e dolaşırmış. etmı'c: HattaA 0··1·· k ·· ·· k 
~· ur en son sozu oc!lsınm 

Donaldın karısı nedense bu balmumu adı olmuş. Düşkünlerevi Müdürlüğünden : 
s~rı~ı yüze bakar bakmaz içinde bir tik- Donald büyülenıniş gibi, gözlerini hey. 
sıntı duymuştu: ı kelden bir türlü alamadan, için çekti: • (Devamı 13 nML sayfadaj 

Düşkünlerevine sütü mebzul ve taze 35 liraya kadar ücretli sütnineler alınacak~ 
tır. Çocuksuzlar tercih olunur. Çocuklu olanların da müracaatları. (7323) 

Zavallı Torik, iki adun ötede, titre
yereMen sırasını bekliyen Takvardan SON DOSTANIN 

EDEI?f:QO/V\AN\ istimdad etti: 
- Ayağını ö 

peyl.m, Takvor! 
Bu herlf bana de
mindenberi: cAy
ran iç!» deyip du
ruyor. N erede ise 
sen söyle de ba • 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

rim, içeyim, gön- L akin, herif A - larında tevakkufu • 
lü olsun! vusturya hududun - muza müsaade ed& -

- Ne aryaru, da dıa o'lduğu gibi meml 
be? Ne doorsun? cKaşer• soyadına - Nasııl da kes-

- Ne bileyim? Öyle söyleyor. ilişmişti.. Şüpheli tirip atoorsun? Dur, 
- Ydk canım! Bunda aryan nedir, şüpheli Takvorun beni biraz di~e ba-

bılmezler bilem. Onun sorduğu başka- yüzüne baktı. kalım. Görkim sana 
dır. - Yahudi değil - ne lfif deeceğim? 

- Nedir? siniz, öyle mi? - Demindenberi 
- Sanıkim sival edoor ki yahudisin, Suali anlamakla dinliyorum .. yeter. 

:oksam değilsin deyi. beraber, • istediği - Demindenberi 
Hemen Torik herife döndü: gibi serbest cevab cltıti lM et~ de -
- No müsyü. Ben no yahudi! Ben veremiyeceğini gö - ğilliz. Sen de, ben 

Turk .. turski .. tiirkiş.. ren ermeni, i~i Fran de zevzeklenmi~ 
Dedi. sızcaya döktü. dumıuşuz. Tam cit-
- Yavol! - Pardon, her ti lafın ikertesi gel-
- Evet, müsyü. Yağı bol tutkiş ben! komiser .. dedi. Par- diği vakit beni sus-
Herif pasaporlu iade etti: le vu tıranre? tur9orsun? 
- Bite zer! Umduğunun hi - Söyle bakalım. 
- Yok, rnüsyü. Ben, temiz ... Ben bit Iafı.ne. müs'bet ce - bozsı•ıı/~ dedı. Lakin kısa kes! ;ı. l . . Takvor: cEsta{jjurullah, Alla1\ uaıdı ise , r 

<:>zmez.. va:u a ınca sevıncın- - Bize çızdığm 
Nöbet, Takvora gelmişti.. den deli divaneye döndü. Ve artık dil- -Evet. ı yoldan kısadır deeceğim: Sen, şimdik 
- Paşport! ler dökrneğe başladı. - Tak dabanırun dfuini öpeyim! bizi, :biçimi ilen, yan tarafa saptırıp, 
- Buyur, Müsüzademl. Fakiri n pa- Herif bu gevezelih.-ten ho~lanmış, gü- Sakın öyle şey etmeesi n. Maf olduğu - antinden Fr:ansaa geçiremezsin? 

saporturo bundadır. 'lümsiyerek dinliıyordu. Nihayet, bir muz kertedir soramJ - Hudud kapalı. 
I.:ıerif karıştırdı .. lhecelemeğe başla- ara: -Ben onu, bunu bilmiyorum. - Hudud dediğin demir kasa kapısı 

d·: - Haydi! dedi; yeter. Senin ne mas- - Müsaade et. Sen belkim de btl - değildir. Cenahın meram etsen dört 
- Tak .. ia1c. vor .. Kaşer. kara olduğunu anladım. Arkadaşların mezsin ama, ben bNoorum. Biz, sözüm tane garibi öte yana a.şıracak bir gedik 
- Bend<'niz! dıa, sen de serbestsiniz. bundan di.şanya, Fransaa gitmek üzere bulursun. 
- Yude?. - Çok teşekkürilm müsil komiser! yola ç.ıkmı.şık. Yanunızdaki ehtiyar - Beni ne sandın? O senin dediğin 
- Esta ·furullah, cfendinl! Allah yaz- -Dur! Serbest dedi isem, bilA lu.ıyid yel hastalığından mübte1ft ise, tedavi ~i kaçakçılar, hırsızlar yapar. 

dı ise bozsun! Türk .. Türk!. ve şart değil. maksadilen V~iye gidecektir. Paramız - Eyi ya, ~te! Sen de ohlann üzeri-
Torik, gayri ihtiyarl atıldı: - Ta:bii.. nezaret altında. ona göre hisaıplıdır, ağnoorsun? ne memur değilsin? Bu kıdar zaman-
- UJan, nenin Türkü 'be? - Sus! söyliyeceklerime kulak ver. - Hamburgdan nereye isterseniz, dır, girdisini, çıktısım helbet öryen -
Takvor., münfailane döndü: Sonra da, arkadaşlarına anlat. Şimdi gld'ebllirsiniz. mişindir. 
- Af edersin! Silthesüt Türküm. ben sizin kağıdlarınızı hiç bir yerde - E, bu olur? BeşiMaştan Üsküdara Herif nsabileşti. Tavrını clddiieştire-

Eski cCeridei Şarkiye» gazetesi gibi. durmadan, dosdoğru Hamburga git - g'itme için Kırımdan dolaşacafç.z? Kes- rek: 
Türkiyülibare, Eımeniyülhurufuml. !Ne rnek üzere vize edeceğim, tirmedir sank.im? -Boş lafları artık bırak! dedi. Ham-
sandın? - Hambur~a dediiı? - Beıı herilalde s1ı.iD. Alman top rak- burga gideoeksinlz. 14te o kadar1 
1 

Yanındaki mcmurlara kıse. bir emir 
verdi. Onlar da Takvol'la Toriğl alıP· 

Gurabi efendi ile karısının biraz evvel 
götürüldükleri yere sevkettilcr. 

Ermeni içeriye girer girmez, ihtiyar 
karı kocaya müjde verdi: 

- Belalar mübareki! Gidooruz! 
Gurabi efendi sordu: 

- Nereye? Mahpusa mı? 
-Yok! Bir keret hızımızı aldık, bun~ 

dan böyle dur, diğnen yok. Cenupta!l 
~imaledek gideceğiz. 

- Bize lbir zarar vermiyecekler a? 
- Ondan yana ırahat olun. Dib!Jn!ı· 

de tahta, tepemizde vagonun keremidi, 
ne yağmurdan korkumuz vardır, ne dt 
ayaklarımıza su enmesinden. Sözii~ 
ona ç:Jngenelcrin pazara götürdüklel'l 
kazlar gi'bi kafes içerisinde gi'decegit 
işte. 

- NeTesi bu Hamburg? 
- Baş taraftaki ham kelimesine b9 

k kacak olur isek, pek o kıdar da kiyıı 
bir yer olmaacak. 

- Gideceğimiz yere yakı.n mı? 
- Haritanın iizerinde yakın oırnalı· 

dır. 

- Paramız yetecek mi? 
Takvor. müstehziyane, Toriğe d/5YJ ~ 

dü. 
- Haydi, beyzadem, cevah et! 1' 

evelinden. cart curt atoordun .. 
Torik ileriye doğru atıhyormus gib' 

bir tavır aldı. 
- Ulan! Bana mı söyltiyorsun? 
Takvar a1dırmadı bile .. 
-Ya, kime deeceğim, tereyağı? 1 
- Senin silsileni burada gebertirıı1'~ 
-Benim silsilarn Kuzguncuk üstlir1• taşınalı seneler sonesi olmuştur. 'VD f" 

demle pederim, onda yanbeytın ya to 1 
f 

lar. Bana gelincez, ıslanmışm ya~ırııı 
dan pevrası yoktur fehvasınca canıf1l. 11 
dan bezmiş vazlyetteyim. ArnavtıC!'', 
dayağından sorama bir de cenabırıcl, 
dayak yemişim vız gelir. AğnoorstJll 

':Dorik ığbirarla baktı:. ,if 
-Ya? Meydan okuyorsun, öyle ıı) 

(Arkası 'Dil r 



12 Birincltepfs SON POSTA 

Son Postanın tefrikası: 

SelAnikle dağa kald1rllan Arnerikah m 
Y a.zan: Z iya Şakir 

HiKAYE: Tah ta heykel 
(BD.§ tarafı 12 inci sayfada) çinsonu son bir defa öpmeden cvd~n çık-

rllnden uykusu kaçardı. Bugünlerde ko- mak istcmemişti. Nerede i:;e trenini · k:ıçı

casının da pek uyuduğu yoktt<. Karan- racaktı. Emma, yavrusunun son busesini 
lıkta ihtimal ki gözleri hep o ölü renkli, bile kendinden çaldığı içiıı Mariye bU
kalın dudaklı heykele dikili, dü§\lnüyor- tün bütün dü§Illan kesildi. 

istanbul a ara 
du. Bir zaman geldi ki Errı.ma içinden: Buna rağmen onun tesirinden bır tür
cBöyle düşünüp duracağına alsa da kur- lü kurtulamıyordu. Artık en ehemmiyet
tulsak!, diyecek hali buldu. Kocası san- siz işlere bile Marinin reyi hakimdi. Mc-

an Sa rl'l n ka d 1 n ki onun bu düşüncesini sezmi:ı gibi, er- seltı içinden: cAcaba çamaşır yıkatsarn 
tesi sabah eve taksi ile geldi. Hey kc li de mı, yıkatmasam mı?, diye düşünecek ol

l getirdi. Çocuk gibi sevinçHydi. İçerı girer sa Mariden bir fısıltı duyar gibi oluyor
girmez: du: c Yıkatma, yağmur yağacak.:t S-ıh i-Sarayın, zaptiye nezaretinin, polis 

müdüriyetinin, dahiliyenin, Beyoğlu 
nıutasarrıflığının, Çerkes Meh~e~ ~:ı
§anın, Zülüflünün, Tophane muşuru -
nün, Fehim paşanın, Nazü Sürurinin, 
Ali Şamilin, eczaeı Ahmed Refik p~ş.a
nın adamlan; sıra sıra rampaya dlzıl
mişlerdi. Hepsi de, çıkan yolcuları tn
rassud etmektelerdl. 

Bun1ar, şu (eşkal)l, adetA ezberle -
mişlcrdi: 

Uzun boylu .. geniş göğüs ve omuzlu .. 
sarı saçlı .. lacivert gözlü .. pembe ya -
naklı .. kiraz gibi al dudaklı .. çekme bu
runlu.. gayet serbest tavırlı.. takribe.n 
yirmi beş yaşlarında Amerikalı . ~bır 
kız... İsmi de Mis Eston.. na mı dı ger, 
gazete muhbircsi... ' 

Bu hafiye güruhu, bütün çıkan yol
cuları, -o devrin tabiri ile- (Yegfuı, ye- • 
gan müşahededen geçirdikleri) halde, 
böyle bir yolcu görememişlerdi... Ve 
hemen hepsi de kendi mercilerine, şu 
nıealde birer jumal vermişlerdi: 

( Selanik viliiyetl dahilindeki Bul -
gar eşkiyasile birleşerek bir ta~ım Ba§katib imzasile çekilen telgrafı gö~r .görmez t-•aıinın içine adcra 

nınkasıdı hainaneye iştirak etmek uze- . baygınlık gelmıştı. 
re evvelA Selfıniğe gelen ve e'V':,elki ge- yonel trenine rakiben Dersandete mü-~ Bu suretle işini sağlama bağlıyan 
ce de Selanikten lstanbula mutevec • teveccihcn hareket ettiği de, polis ser Vali Tevfik bey, artık göğsüniı gere 
cihen hareketi, SelAnik vilayeti celile- komiserliğinin müşahedeye müstenid gere maheyn başkatibine şu telgrafl 
sinden bildirilen, Mis Eston, namı di - bir raporu üzerine, makamı devletle - çekmişti: 
ğer gazete muhbiresl nam Amerikalı rine derhal arzedilmiştir. Bu gibi mü- Başkitnbeti Cclileye 
kızın takip ve tarassudu zımnında . Se- h im mesailin, hiç bir suretle ihmal ka- (Amerikalı gazete muhbiresi Mis 
lanik treninin muvasalAtı zamanında, bul etmiyeceği nezdi acizanemde der- Estonun, mukaddema arzolunan tel -
Sirkeci şirnendifer istasyonuna gidil - kar olduğundan, şifreli telgrafla arzc- graf mucibince. ve konvansiyonel tre
~ .. ve trenden çıkan yolcular, kamilen dilen malıiınat , bir zühul eseri olma- ninin birinci mevki bıletile Dersaadete 
ve kemali dikkatle yegAn yegfın gözden yıp. aynen hakikattir. Maamafih her müteveccihen hareket ettiği tarafı a -
geçirilm~ ise de, eııkAli ta~.amen moz- türlü ihtimale karşı, şimdi bizzat' ve a ciz:ınemden bizzat icra kılınan ariz a
but .olan me?lbureye tcsaduf edılen:e· riz amik tahkikata girişilerek netice - mik tahkikat neticesinde sabit olmak
miştır. Şu hale nazaran; mezburenın, nin derhal bildirileceği maruzdur fer- la berayi malfımat arzolunur fer -
ya bir maha~de ihtffa. ile aşikar ol~n man.) ' man.) ' 
makasıdı hafiye ve hnınaneye te!j~bb~s Vali Tevfik bey hemen arabasına at Bu telgraf üzerine. Saraydaki telaş, 
edeceği; veyahud başka bir .tank ıle lamış, hüktlmct dairesine gelmişti. büsbütün artmıştı. AHikadarlar arasın-
Dersandete gelerek, bu~dakı ~~l~.ar Derhal polis koroiserini celbetmişti. da: 
ve Emıeni komlıtecllenle bılıştı - Tahkikata girişilmişti. Mis Eston'u ta- - Pekala amma, ~u kız ne oldu ?. 
rak, hüdanegerde nefsi nefisi ~a- kib eden sivil memurlarla, bunlar ta - Suali, daha kuvvetle dönüp dolaş -
hAneye karşı iUikasde kıyam ey - rafmdan verilen raporlar getirilmişti. maya başlamıştı . 
liyeceği kavfyen memul ve muh- Memurlar inceden ineeye isticvab Derhal şimenditer kumpanyasma 
temel olmakla bu hale nazar~ edilmiş; raporlar gözden geçirilmişti. adamlar gönderilmiş, sıkı bir tahkıka· 
tahkikat ve takibata şiddet ve ehemmı- Hatta, şimendüer idaresine müracaat ta girişilmişti. Birinci mevki vagonla
yetıe devam edilmesi, berayı sadakat olunarak, Mister Eston'un (İstanbu - rının kondüktörleri, celb€dilmiş ; i ~tic-
ve ubudiyet arzolunur, o1ba'bda . .. ) la - biri~ci m.ev~i ~ilet) aldığı res - vabdan geçirilmişti. 

Üstliste yağan bu juma11er: ~er:ıal men tesbıt edilmıştı. ( Arkaın tıttr} 

8Uay~b~hrtınabmu~pb~ıştı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

&lanik valisi Tevfik bey, derhal tel· G •• ı ı · k hh t • • · ık t 
graf makinesi başına celbedilmişti. : . uze : ı ve sı a ıçın ı sar 
Kaç gündenberi başına derd olan (Mıs 
Eston) un .. (Dersaadete milteve.ccihen 
hareket eden konvansiyonel trenıne r~
kiben), SelAnikten çıkıp gittiğine dmr 
Polis komiserinden koskoca rapor ala.n 
Vali Tevfik bey; büSbütün başka. t-:r 
~eseıe için makine başına celbedıldı: 
~i zannetmişti... Fakat (mab:Y? 1 

hUrnayun ) merkezinden, ( başkatıb 
Tahsin) imzasile çekilen şu sual tel
ID'afını görür gönnez; içine adeta bay
gınlık gelmtşti. 

Selanik valisi Tevfik bcye 

Arnerikah gazete muhbiresi Mis Es
tonun dün akşam SelAnikten hareket 
ed~ konvansbr<>nel trenile İsta~bula 
tnUteveccihen hareket ettiğine daır ta
rafınızdan verilen müstacel şif:reli tel
gt'afa ra~men mez.'bure trende zubur 
etınerniş; ve ' İstanbula gelmemiştir. 
iaratı Alilerinden çekilen ~bu te1graf 
b Ir Zühul eseri midir? Yoksa, herhangi 
Ir sebeıble mezbure seyahatini tehir 

ett' i ' . ? ı se, .ne sebebe blnaen etmiştir · ·· 
Elyevm, orada mıdır? Orada ise, hak-
kmd · d ? a ne muamele yapılmakta ır··· 
Cevaba, makine başında intizar olun
tnaktadır. 

Başkati b 
Ta1ısin 

Cevab 
(Meıfuure Mis Eston bUTada bulun-

duğu müddetce polb komiSerliği tarl
fından gayet sıkı bir SllfQtte takib ve 
ta:assud ettlrilmi , ve vesaiti saire ile 
«ı: nıalUnuıt tstihsalinde hiç bir kusur 
gosterilme~. Mezburenin dün ak· 
Çarn buradan hareket eden konvansi -

Kullanmaktır. 

RadYolin 
Dişleri, 

dişler çehreyi 

gOzelleştirir. 

Radyolin 
Dişleri, 

dişler mideyi 

sa~lamlnştırır. 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mik
robları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mini olur, ağız koku
sunu keser. 

- Emma, Emma diye bağırdı, gel bak den de gökte hiç bulut yokken birdenbı
ne getirdim. Yo! .. Öyle surat asma ... Şım- re hava kapanmaya başlıyor. Arkasından 
di ho§Una gitmiyor amma boyayım da da yağmur geliyordu. Bir Ö(!fa bir şapka 
ağzının suyu akacak. alacaktı. Marinin cAlma pişman olacak-

Bir yığın da boya getirmişti. Hemen sın, dediğini duydu. Dinlemedi, aldı. E
yemek masasının üstüne gazeteler yaptı. ve getirir getirmez pişman oldu. Şapka 
Bütün gün ve hemen bütün gece Marı- hiç te istediği gibi değildi. Emmn böyle 
nin gah kirpiklerini, gah kaşlarını boya- bciyle çılgına döndü. Zayıfladı, perışan 

dı. Hele dudaklarıncia saatleri~ uğraştı. oldu. Ne yapsa, nereye gitst:' üstün~cn 
Sırmalı kırmızı elbisesim yaparken ka- Marinin tesirini alamıyordu. Bazı akşam
rısının da yardımını istedi. Bu ressamlık lar yalnızlıktan bunalıyor, ağhya ağ!ıya 
ancak sabaha karşı bitti. Mari hakikaten kocasının gelır iÇin duala\' ediyor: ·A· 
pek güzelle§lTlişti. Donald onu adeta is· caba nasıl, yoksa hasta mııt diye "uziılü
temiye istemiye bırakıp yatak odasına yordu. O vakit Mariden sanki bir ses gC'· 
çıkarken: liyordu: .Neye hastalansın. Budala mı-

- Gördün mü Emma, dedı, ne enfes ol- sın, ne ağlıyorsun?, 
du. Roger görünce bayılacak. Zaten o- Bir mart günü, fırtına sabahtan akşa
nun için aldım. Çocuğa bayramda vere- ma kadar hiç dinmedi. Emma erkenden 
cek bir §eyimiz yoktu. Zavallının bayra- yatağına girdi. Bu havada kocasının de
mını, scyranını ne kadar da unutmu§Uz. nizdc ne yaptığını dü§\lnmcye başladı. 

- Benim hiç te unuttuğum yok amma Endişe içinde biraz dalmıştı. Uyku ile u
çocuğa böyle hediye de verilir mi imiş? yanıkhk arasında kulağına bir fısıltı gel
Kötü bir kadının... di. Nereden geldiği belli değildi. Ta var.-

- Amma yaptın ... Kadını:ı neyin nesi dan mı, yerden mi? Önce ne söylendiğıni 
olduğundan ona bahseden de kim? cSa- anlıyamadı. Sonra kelimeleri tane tane 
na bütün gemicilerin en güzel heykelıni seçti: 
aldık, .deriz. Olur biter. Yalnız mektebi- - Dışarı çık- Dışarı çık! Dışarı çık ! 

ne götürmiyelim. Yuınurcaklar kirletive- Kalktı. Karanlıkta odadan fırladı. Do[!-
rirler. Bayramda gelir burada görür. ru aşağ indi. Yemek odasnın elektriğıni 

* açtı. Gözüne ilk çarpan şey Mari Huçfn-
Donald ertesi gün karısı uyanmadan son oldu. Bu gece onda bir fevkaladelik 

çok evvel kalktı. Emma gözünü açar aç- vardı. Sanki canlanmıştı. Dudaklnrı kı

ınaz onu yatakta göremeyınce (Mari Hu- mıldıyor gibi idi. 
çinson) a bakınaya gıttığinı anladı. Ha- l - Ne? ... Ne istiyorsun Mari? 
kikaten de Donaldı heykelin yanı başın- 1 Heykclden şu fısıltı geldi: 
da kalıvaltı sofrasını hazırııyor buldu. - Roger! 

• Mari sabah güneşi altında pırıl pırıl bir Aman yarabbi. Mari şimdiye kada:.-
renk almıştı. Güzelliği adeta bütün evi Emmaya Rogeri hiç hatırlatmı~ değildi. 

dolduruyordu. Emma, kendini onun ya- Muhakkak çocukta bir şey vardı. Zavallı 
nında pek silik, sönük gürdıi. Onu gör- anne nasıl giyindiğini, nasıl sokağa fır

müyor gibi yapmak ıstecii. Elinden gel- ladığını, o saatte mektebe kadn:- nasıl ye
medi. Kocasının bu sabah aylardır gö- tiştiğini bilemedi. Karşısına ilk çıkan hn
rülmedik bir neş'esi vardı. Gülüyor, söy- deme: 
lüyordu. Bu şenliği ilham eden herhalde - Biz de, dedi, şimdi sizP. haber yollı
Mari Huçinson olsa gerek ... Bunu dü§\1- yacaktık. Posta kapalıydı. Tren de yok
nüncc Emınanın bu mennus heykele duy- t u. Çocuk çok hasta. Doktorla direktör 
duğu nefret büsbütün aı ttı. Dönüp onu başındalar ... 
görmemek için acele bir iki yudum çay 
içip yukarıya çıktı. 

Fakat gnribdir, Donald o gün ögleyin 
eve büyük bir müjde ile geldi. İş bul
muştu. Karısına: 

- Nasılmış, diyordu, Mari, u~ur mu, 
uğursuzluk mu getirirmiş? 

On beş gün sonra da yoıa çıktı. Emma 
heykelle başbaşa kalınca onu sanki eve 
hakim olmuş gibi görmeye başladı. Gö
türüp merdiven altına attı. Boyalarının 

bozulmasından korktu, çıKardı. Bir türlü 
yer beğenemedi. Eski yerine, yemek oda
sına koymaya mecbur kaldı. Bu sefer de 
Mariyi mütehakkim bir vaziyelle hep 
kendini tenkid ediyor gibi görmeye, onun 
pırıl pırıl elbiseleri içindeki o mağrur 
duruşundan ürkrneğe başladı. Ürkekliği 
hrrgün biraz daha arttı. Gitgida arleta 
ona boyun eğdi. 
Kocası, her uğradıkları iskeleden ınek

tub yolluyordu. Emma bu mektubların 

hiç birinde onun ne arkanaşlarınn, ne de 
işine eski aliikasını bulamıyordu. Her 
mektub sinirine dokunan o bir tek cümle 
ilc bitiyordu: c Ya Mari Huçinson, o ne 
alemde?. 

Roger bayramda eve geldi. Heykele 
bayıldı. Günde belki yirmi kere: 

- Anne bu kadar giıiıelinı gördün mü 
hiç! Anne bir gemim olsa da bu heykeli 
arkasına diksem ... Anne bunu nasıl bı
rakayım dn mektebe gideylmı. deyip du
ruyordu. 
Emına bu sevgiyi kıskanmaya başla

mıştı. Bayram bitip te Roger mektebine 
dönünce adeta sevindi. Çocuk Mari Hu-

* Emma şiddetli bir zatürrec ateşi içinde 
Mari Huçinsonu sayıklıyan yavrusunun 
başında üç gün, üç geceyi delı gibı geçir
di Üç gün sonra çocuk iyiliğe döndü. On 
gün sonra da beraber eve dör.dülor. Ne
kahet devresi bitmek üzere iken Donald 
da geldi. Emma ona Rogerin başına ge
lenleri anlattı, sonunda da: 

- Artık, dedi, Mariyi ben de seviyo
rum. Çünkü bana eviadımın hastalığını 
herkesten önce o haber verdi. Kim b11ır 
belki vaktinde yetişmesem ... 
Kocası güldü: 

- Hay koca bebek! Rogerin hastalığını 
sana neye o haber versin? Sen hissi knb
lelvuku denen şeyi bilmez misin? Anne
ler ne kadar çok dı.o.yarlar. 

- Bilirim amma Donald ben: cNe ... 
Ne istiyorsun Mari?, diye sorduğum va
kit öyle açık açık cRoger, dedi ki ... 
Donaldın yüzü birdenbire ciddilcşti. 

~endi kendine söylenir gibi. .. 

- Bu da bir tesadüf amma ... Çok garib 
bir tesadüf... Ben sana söylememiştim 
Emma! Marinin kocasının adı da Roger 
imiş. Heykeli gösteren ihtiyar gemici o 
gün bize, kadınca~zın kocasının adını 
tekrnrlıya tekrarlıya öldü~ntı söyleme
miş miydi? 

rARU..ı~:;;~l l 
Çeviren: 1smct Hulfisi 1 

DENiZBA K · 
-~ırAifflNPOSTA"sl 
12 Birincite~n Çarşamba günü Baı-tın hattına posta kalknuyacaktır. Bu 

1 

posta bir gün rötarla 13 Birinciteşrin Perşembe günü saat 18 de kalkacak ve 
yalnız bu sefere mahsus olmak üzere gidiş ve dönüşte EreAliye uÖ'fıyarak 
Zongulda~a kadar gidip gelecektir. 
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Mari Valevska 
Tayyare piyangosu 

25 inci tertibin (6) ncı keşidesi bugün bitti. Kazanall 
numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

No aşk romanı ,• 

Tercüme eden: Mebrure Sami 
• 
lmparatoriçenin • 

anı 
A 

baygınlığı 
• 

Esasen yaradılış itibarile aile bağı- chambertin denilen bir nevi makbul Bosse- orada kalmıştı. Napolyon telaş-
na ve an'anelerine karşı çok bağlılık Burgonya şarabından koydurtup içti. la : 
duyan ruhu, kopacak bir rezaletin ö - Nihayet peçetesini attı, ayağa kalktı ve - İçeri gelin Bosse. Kapıyı da ka-
nünde bir kere daha bu acı kararı dur- saray nazırma: pa tın. dedi. ( t ). 
durur ve geciktirebilirdi. - Hava nasıl? diye sordu. İkisi beraber, hafü hafif yerde çır -

Madam d'Abrantes doğru söylüy!'r- Sonrada cevabı beklemeden, yanda- pınan, gözleri kapalı Jozefinin yan1!1a 
du: Zorla rizasım alamazlardı. Eski ki odaya geçti. İmparatoriçe de ağır a- koştular. 
suçlan tamamen unutulmuştu. Artık ğır arkasından gitti. Kahveler geldik- İm,parator: 
hiç bir kusuru kalmamıştı. Kimse ona ten sonra, fincanını eline alan impara- - Bo~e Jozefiniı, kucağınıza alıp, 

dil uzatamazdı. Asıl sadakatsizlik eden, tor, Beausset'ye ve Pajlara çekilmele- iç merdivenden odasına götürecek ka-
şimdi, Napolyonun kendisi idi. Devll"t rini işaret etti. dar kuvvetiniz var mı? di"ye sordu: 
hakkı, devlet menfaati mi? Bu da gene Kapı kapandıktan sonra, gitti Joze- Şişınan, göbekli saray nazırı iğildi; 
ne J(anunu esaside, ne de imparatorluk finin yanına oturdu, ve ya\·aşça: güçlükle İmpararor~yi yerden kal -
ailesinin nizamnaınesinde yazılı idi. - Bilsen beni ne kadar müteessir dırdı. 

Eğer Jozcfin, kuvvetle, irade ile is - ediyorsun Jozefine. Seni böyle kejerli Napolyonun yardımile kadını ~yı-ce 

tiyebilmiş olsa, tacını başından ver - görmek içimi parçalıyor, buna emin ol. kucağına aldı, yürürneğe başladı. 
mezdi. Fakat mantıkla düşünmek, ona göre İmparator da masa üzerindeki ş~m-

Fakat hayatı daima kolay bir yü - hareket etmek .lazım. Bana da içimden, danı yakalamı§, kapıyı açıyor, dar ve 
zünden görrneğe alışmış, zevk, eğlence kalbirnden gelen sesi dinletmiyorlar. karanlık bir dehlizden gidilen lküçük 
,.e keyiften başka bir şey bilmemiş, öğ- Verdiğim karar, emin ol ki, senden zi- merdivene doğru onun arikasından yü
renmemiş olan bu kadın böyle sarsıl- yade beni de müteessir ediyor. Gördün, rüyüp, yolu ayduriatıyordu. 
maz bir jrade kudretini kendinde bula- şimdiye kadar buna mecbur olmamak .Tozefinin. başı Mösyö dö Bosse'nin 
cak kabiliyette değildi. için, elimden geleni değil, gelmiyeni omuzuna sarkmışi.L Hiç sesini soluğunu 

Notrdam kilisesinde, bir gün saç- yaptım. çıkannıyordu. Saray nazın da kadını i -
Iarının üzerine o tacı kendi ellerile ko- İmkfmsızlıklar içinde bocalayıp dur- yice bayılmış sanıyordu. Halbuki bir 
yan adamın isteği ve (artık ehemmiye· dum. Fakat ne yapayım? Önüme önce aralık, Napolyon elindeki şamdanı, 
tini iyice anlıyordu) menfaati hilafına öyle engeller çıktı ki... Kadere riza patırtılarını duyup gelen evrak emini
bu tacı başında alakoymıya çalışmak, gösterip, benliğimizden üstün yüksek- ne verip te, imparatoriçeyi bacakların· 
hayranlıkla, minnetle, hülasa artık bü- liklere çıkrnamız lazım.. . dan tutmağa kalkışın ca, ayağı sürçen 
tün canile sevdiği insanın dileği ve em- İmparatoriçeyi dehşetli bir ispazmoz dö Bosse kol1"..anuş, kucağındaki kadı
ri dışına çıkmak?. Hayır imkanı yok!.. tuttu. Kollarını kıvırdı, büktü ve yırtı- nı, insiyalti bir hareketle biraz fazla-
Hisscdiyordu ... Bunu yapamıyacaktı. cı iki üç çığlık kopardı. Sonra da yeni ca sıJamştı ki, Jozefin usulca, kulağı-

Bir uşak içeri girdi. bir çııpınış ve takallüsle bütün sinir - na: 
Samdanları yaktı. leri gerildi, oturduğu yerden kayıp, - Çok srktınız .beni... dedi. 
Üzerinde, imparatorun heykettraşı külçe gibi, halının üzerine yığıldı. (Arkası var) 

Canova tarafından yapılmıı:: bir bilstü Akl b d 'd · Cl) Bu vak'a mösyö De Beausset'nln 4 cild-
" ı aşın an gı en ımparator, yan- lik hatıratında da aynen böyle anıatılmak-

duran ocağa, odun attı. daki servis odasına koştu. Mösyö dö tadır. 
J~~~ ~~ri duy~~~an ü~ün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

bir sükCın ve saadet nurusaçan bu hey- isınail Müştak Mayakon 
kele uzun uzun. gözleri ya§ara yaşara 
baktı ve hafifce başını iki yana salhya- vefat etti 
rak: 

- Havır... Hayır... Mücadele etme
Ine li. .. Yüreğini merhamete getirmeli
tim ... diye mınldandı. 

Saat altıda. kapının iki kanadı bir -
den açıldı. Napolyon içeri girdi. Joze
fin boş bulunarak, birden titredi. İm
parator ona doğru yürüdi.l; haftalar -
danberi işte ilk defadır ki yalnız kalı
yorlardı. Acaba ne diyecekti? 

Napolyon karısının kızarmış göz1e
rini, altüst olmuş yüzünü gördi.l. Keder 
onu birdenbire ne kadar ihtiyartat -
mıştı! Yüreği sızlıyarak, başka taraf -
!ara doğru bakarak, birbirini tutmaz . 
cüm1e1er1e bir şeyler söyledi. 
Kadın ne diniyor, ne de işidiyordu. 

Bu felaket ve izmihlal anında, onda öl
miyen tek bir his kalmıştı: Yanındaki 

sü~lü torbasından, küçük bir ayna çı

kardı, yüzüne baktı ve kendisini o ka
dar sararmış, çirkinleşmiş buldu ki, ye
niden gözleri yaşardr. Saçları da kar
ma kanşıktı. Hemen konsolun üzeıin
de duran işlemeli moslinden beyaz 
şapkasını aldı , başına geçirdi ve yü -
zünü biraz gizliyebilmek için kordela
larmı boynunun altından getirip ba~Ja
dı. 

Karısının bu hali, Napolyonun içine 
dokundu. 

Amma ne yapabilirdi?. 
Kendini bu ıitırabın müsebb~bi ad -

detmiyordu ki... Hayatıanna gizli hir 
kaderin hakim olduğunu düşünüyordu. 
Jozefin de bunu anlamalı değil miydi? 
Yemeğin hazır olduğunu haber ver

mek üzere saray nazın ( Beausset ) 
Bosse gelince, kendi kendine: 

- Bu işi artık bitinneli ... diye mı -
rıldandi ve Jozefme kolunu vererek 
yürüdü. . 

1 2 a 4 6 s 7 s 9 10 

1 • -2 • • 'ii - - ı- -
8 - - -• • ı- ı- - ı- -• • _.... 

i • • • - ı-- 1-'-

1- - ~ • • 
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'i 
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YUKARIDAN AŞAÖI: • 

ı - Akşamın zıddı - clld. 
2 - Ekin biçme fUett - ya~mur. 

3 - Mevlevllerln çaldıkları a~ız çalgısı 
bır çıkannak. 

4 - Atılgan - lezzet.. 
5 - Şerlk. 

6 - Şart Hi.hlkası - ince olmıyan 
7 - Kurnaz bir hayvan. 
8 - Uzun baston - nümunesf. 
9 - Zarar gören bir .ldrruıeye zarara sebeb 

olanın ödemiye mecbur oldu~ para. 
10 - Bağlılık - yüz kuruş. 

1 2B4 5H789!0 

Bugünkü program 
IS TANBUL 

200,000 lira kazanan 
14606 
40,000 lira kazanan 
3373 

25,000 lira kazanan 
30060 
20,000 lira kazanan 

29271 

32390 

27283 6282 12ıaı 

9689 5206 13751 
1891 27322 24.417 

27356 39358 529/l 
14462 28206 21297 
32535 261~1 32558 
:8059 34954 18371 
20929 36602 16422 
37619 24245 !>683 
7972 31752 6707 

23136 10503 277:-11 
31071 33507 2399 
23403 23055 34436 
32959 20620 22417 
5002 23770 396813 

159~ 

8049 
31077 
33009 
11939 
21685 
29358 
2999 

30852 
435 

29931 
35222 
29681 
29.103 

316 

22651 
35680 
5885 

19021 
28952 
3904!) 
12561 
15~50 

18372 
17831 
11593 
29727 

1

37059 13128 30240 17621 15136 7670 
1369 8810 28824 34066 3883 28445 

Orkestra, 21,30 Rıfat ve arkadaşları l.nrafın-

Akşam yemekleri, ailenin toplantı 
günleri olan pazarlar rnüstesna, ·yukarı 
kat salonlanndan birinde, imparatori
çe ile imparatorun yalnızca oturdukları 
ufakca bir masa !başında yenirdi. 

12 Biriııcite rin 1938 Çarşamba dan Türk muslklsi ve halk şarkıları, 2~ 10: 

Çeyrek saatten fazla sünniyen ye -
rnek müddetince, ne o, ne de öteki, bir 
tek kelime konuşmadılar. Jozefin ye
meklerin hiç birinden almadı. Napol -
yon da pek ne yediğinin farkında de -
ği ldl 

Msti hilafına, üstüste bardağına. iweUci bulmacanın hallediLnn~ ştklı 

A!tŞAI\1 1\'"E Rh' ATI: Hava raporu, 22,13: D:ırüttallm muslkl h<>y-
19,30. Dans muslk!'il <plak), 19: Kon fe - eti: Fahrl Kopuz ve arkadaşları tarafından 

rnns: l<'atlh Hl'Jkevl nrunına, Doktor Hulll 22,50 Son h .. berler \'e ertesi günün programı, 

İlyas Akben <Çıt.arılacak dlşler), 19,30· Orta 23 ' Snnt fıyarı: İstlklô.l marşı. 
Anndolu saatı· All Koc Gurses ye H:ıyrı Ka - ~ 

ramete tnralındnn, 19,55: Borsa haberlerı. 

20 : S:ıat apn. Ne:ı:lhe Uyar ve arknd • r :ı A NK A RA 
tarafmda n Turk muı.lkl 1 ve halk şarkı! ı ı 12 Birlnt'ite.,rin 1938 ('arşamba 

20,40 : Ajans h rlerl, 20,47 : Ömer Rıza D • <Ötle neşrlyalı tecrübe mahiyetinde ob -
rtıl ttırafından ar bt'n söylev, 21: Saat ~ ~ ı rak )en i studyoda <•lacaktır. ) 

ı 

~ 
3892 3~~14 
4600 llf"OS' 

26697 3 ~ 
20198 29~ 
4831 ıı 

2srl 
39; 

Resimli zabıt3 
hi kayemizin 

hal şekli 
Müfettiş birden şunu hatırlad!: ıo' 
Laboratuardaki masada gördülll tO 1 

serve kutusu, yanında bulunan ıcıı ~ 
çıcı ltietle açılmamıştır. Bunuı:ı f 
başJta türlü bir fılet kullanılmıştır·~ 
şekil Aletler, kMıdı da parça pn~ V' 
rarlıı.r. Di~erlerl 1se do~rudan dO 
tenekenln kapağını keserler. {iJ i 

Oliver, konserve kutusuna ıcUC 1' 
delik açmış, içeriye Ince bir IJlrırı If• d( 
nesne bir strlknln mahlfllü akıtw ,ır•" 
ııtı kapatarak, kutuyu Rolanda 
mıştı. li~oıı.., 

Pazartesi sabahı laboratuara ~o~./ 
cc, kendi odasında başka bir IC~f' 
kutusu açara.'k. kutularını defi,Ş~.~ 
Fakat kendi odasındald kutu ıı~--..ıP' 
Ict, ölünün kullandığı Alet eıı;. ~ 
de~Udl ve katlUn odasında b ulUll ~ 
hlrll konserve kutusu da b~hçede 
lü oldulu yerden çıkarıldı . 
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Teşhir ve satış sa onu: Beyoğlu lsti 

i D 
Istanbul Belediyesi İlanları 

Keşif bedeli 527 lira 16 kuru~ .o~an ~irkecl.de Ebussuud caddesinde ll~ 13-15 
numaralı matbaa binasınm tamırı muteahhıd nam ve hesabına açık eksıltmeyc 
konulmuştur. Ke~ü evrakile t:artnamesi Levazım Müdürlüğünde görulebilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden aln
cakl fen hliyet vesikasilc 39 lira 54 kuru§luk Uk teminat makbuz veya mek
tubi~~rab~ 14/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümendc bulun-

malıdırlar. (İ.) (6983) 

Yedi aylık muhammen kirası 600 lira o~an ~ehir tiyatrosu büfe ve gnrdrobu 
939 senesi Nisan sonuna kadar kiraya verılmesı işi açık artırmaya konulmu§tur. 

Şart . Le MUdurlüğünde görülebilir~ İstekliler 45 liralık Uk teminat 
namesı vazım C • .. ü t 14 b çuk ınakb kt bile beraber 14/10/938 uma gun saa u ta Daimt 

uz veya me u (6986) 
Encümende bulunmalıdırlar. JB.) 

Tebh. h 
1 

I" mu olan ve hepsine 2113 Ura 10 kuru§ bedel tahmin edi-
ır ane ere uzu . . 

len 12 knlem ilfıç açık eksiiLmeye konulmuştur. Listesıle şartnan:ıesı Levazım 
}4iidürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesıka ve 158 lira 
f8 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi 
günü saat 14 buçukta Daimt Encnmende bulunmalıdırlar. (7027). 

NINV 

Açılacak Belediye tahsildarlıklarına 3 O yaşından bUyQk, 4!1 yaşından kilçük 
Olınak §nrtile talib olacak orta mekteb mezunları da evvelce devlot hizmetinde 
:nıaaı:Ja lı ~ . . t'hdam bir h3ll bulunmamı§ olanlarm birer istida ve 

~ ça şınış ve mi.tnı ıs ı 
tahsil v h' 'k 1 ·ıe birlikte Belediyeye müracaat etmeleri UAn olu-eya ızmet vesı a arı 
nur B • c ·• c7317:t 

En rahat çelik somyelerlle şAık, metin ve ucuz 

vo 
möbleleri 

1 
ve madeni 

SEZ L 
Karyola v madent e~ya fabrika salonlıu ndaki 

8 horind gör bilirsini • 
'W?--.. Sirkecl, Salkım o~nt, Demirkapı caddesi No. 7 : 21682 ~2D!!mY 

an 

SON POSTA 

• 
A Rlt.< SINI HER 

SE E ÇiKARDI~I 
ODEL ER H Lı<l 

1Aö~.d 
ı.<AZA MIŞTIR 

FABRIKASI 1 . . . '. 
AUIB ETTI 1 USTUR 

al caddesi N o. 84 

Mari V ale vs ka 
Romanımızı bugün 14 üncü 

sayfada bulacaksınız. 

'----------------'~ .............................................................. 

Baker mağazalarında 
Erkek ve Kız çocuklımna 

mnhsus elbise daireleri tevsl 
edilmiştir. Her yerden mosald 
şornit ve iyi fiatlarla emsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacaksınız. 

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

Tek stıtun santımı 

Birin cl aahilo 400 
Ikinci aahile 250 , 
O,üncü •ahil e 200 )) 

Dördüncii alıile 100 D 
1, cahileler 60 
Son sahile 40 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarcia ilAn yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilith tartfemlzdeıı 

lıtifade edeceklerdir. Tam. :rarun 
ve çeyrek sayfa UAnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilrnlştir. 

Son Posta'nın tıcart ilAnıanna 

ald file.r için fU dr mürac al 
edilmelidir: 

tıinodık KollektU 6lrk U 
iialıraJnaıızıae Haıı 

Ankara cadd 

ss ısı 

Sayfa 15 

fda~ s 
(Ba~ tarafı 7 inci saYfada) 1 dolaştıktan sonra, başladığı yerde ka .. ı.( 

İçlerinae bulunduktan sonra: eBu kılar .. İran musikisindc böyle bir fı t 
kat'iyetle böyledir!ı. diye ben de iddia yoktur. Nereden isterse oradan başl r, 
edebilirim.. İranlılnr, Hafızı, Sadiyi, nerede yorulursa orada bırakır.. cr.vr 
Hayyamı söyleyip, dinliyebilmek için söylenirkcn cah, of, Allah! , gibi sada · 
musikinln yardımını istemişler .. mesela çıkaranlar vardır .. fakat bu nidalar n u
civAz:t denilen tarz, ~öırf bu i§ için icad siki nağmeleri için değıl, şiirin m ısı. -
edilmiş gibidir .. bir cAvAz, yarım saat, ları içindir .. 
kırk bei dakika, bir saat te sürebilir. Bu- İşte İran musikisinden dC' bir hülasrı .. 
nun makamla hiçbir alAkası yoktur. Söy- tiyatro ve musikisile aHikadar olmıyarı 

llyenin, mısraa göre iç\ncen ne gelirse, okuyucularımdan dünku Vl huguı ku Ye•-; 
öylece feryad edebilir .. b!zde taksimler, zılarımdan dolayı öziir dilo.im .. 
bir makamdan başlar; birçok maltamat Vasf, R. Zobu 

Hayret 1 
Bu nefis sabun o 

kadar idarelidir 
Sıhht • ısabunların en mcşhuru olon 
CADUM sabununu kullonanlar, aynı 
zamanda en konomik bir ısabun 
olduCunu aCiyllyeceklcrdlr. Cildi mü· 
kanımelen temizler, yumuşatır va 
canlandırır. Lôtif kokusu, fazla köpü• 
CU aon parçasına kadar•devam eder. 
Milyonlarca kadının Istifade' 'ettiCi 
&thhat ve tarave! kayna{lıdır. 

r E. 

BÜT 
GR IL 

Di DI 

Pudrııcıhk un'abuın Ye kimya feıınlnln n 1on t heaeridlr. Her tene ve her simaya yaraşan ve cildi berikulade cHzibeli ve güzel gö1terea 

1on moda rouklorde VI NO pudral nm uyın baya.a.lara taniye ederiz• Depoau: Nureddin Evliya Zade müe.aııesesi, l.tanbul 



Büyük bir rekor daha 

• 
2 1 

B U·G 0 N Yi N E V ER D 1 
Cihangirde Bakraç sokak Konel Apartımanın 3 numaralı dairesinde Bayan Küçük 
S OF i VA 14606 numaralı biletle bugün 200,000 lira ka~.andı ve parasını derhal 
ve tamamen Tek Koli u Cemal Gişesi Sahibi C E MAL G U V E N' den aldı. Küçük 

SOFIY A teşhir arzu etmedi2inden fotograf vermediler. 

1 

Knçnk IOFIY A'ya 200,000 Hra kuaııdu• uğurlu 
biletin fotogr.V 

L. 

Sayın müşterilerimizden Muğlada Dağ alayında 
Yüzbaşı Bay Hilmi Elçi 31436 numaralı biletle 

15,000 LiRA KAZANDI 
Kendisine Yıldırım Telgraflle 

Müjdelendi. 
.. 

Daima mütterilerine bnynk Ik
ramiyeler veren harb maiOlll 
sübaylardan Tek Kollu Cemal 
gişeai sahibi CEMAL GOVEN 

Yeni tertib çok zengindir. Her halde yeni planı okuyunuz. Son günlere kalmayınız. 

Taşra şiparişleri sUr'at ve intizamla ·gönderilir. 

ÇOK DiKKAT: 
İstimlak dalayısile Gişemiz aynı cadde üzerinde Bahçekapıya · doğru Emlak ve Eytam 

Bankası karşısında 27 No. ya nakletmiştir 

HiÇ BiR YER E U i Y U Telefon: 24093 


