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• larav r1 ece 1 
A b dev etin iştirakile bir müstemleke 

konferansı toplanıyor 

Beri'nin müstemleke davasi 
şu şartlarla hallolunacakmlş: 

1 - Dört devlet arasında bir ademi tecavüz , 
palılı imzası 

2 - Silahianma yarışının du~durulması için 
anlaşma 

!J - Gayri askeri şehirlerin bombardıman edi" 
memesi ve zehlrll gaz kullanılmaması 

ingiliz Başvekili oele k dar her işi bitirmek 
ve uzun bir sulh devresini temin etmek isliyer 

·-·-····~~··················· ............................ ._ 

M1s1r1n beklediği 
veliahd için Bursah 
bir sutnine tutuldu 

Bayan Fatma 
<Yazısı Il inci sayfada) 

-----··-----isti'hi"Ak--verg·isr----···---
kanununda 

değişiklik yapılacak 
Ankara, 12 (Hususi) _ Maliye Vekil

Ieti bazı mühim kanun layihaları hazır _ 
lamı§tır. İkinci te§I'inde bükuroetin mec
lise takdim edeceği bu lfıyihalar arasmda 
b, zı maddelerden alınmakta olan ist'h • 
lak vergisi kanununda yapılması tc~lif 
olunan de~işikli~e dair layiha da vardır. 

Sun'i benzin 
Hakkında 
Tedkikler 

Fransa Hariciye Nazırı 
Bo e Cumhuriyet 

b yr mında geliyor 
Nazırın Ankarayı ziyareti esnasında Türk - Fran ız 
anlaşması ve diğer munzam protokollar imzalanacak 

Framı.ı haricivı nazın makamında 

Pariste esaslan hazırlanan Türk -ı protolmllan imzalamak üzere eylül 
Fransız anlaşmasını ve diğer munz.am (Devamı 2 nci sayfadtı) 

Çek Hariciye Nazırı bu 
abah Ber · e gitti 

Almanyanın, beşinci i1gal mıntakasına dahil iki şehri 
ÇekosJovakyaya iade edeceği söyleniyor 

Prag 12 (Hususi) - Macar ve Polonya Polonyadaki Ukranyalılar kendi ırk _ 
büktimetlerinin Rütenya hakkında ileri daşları olan Rütenlerin Çekoslovak d • 
sürdükleri talebeler, bizzat bu rnemle • letine ba~lı kalınasında' ısrar etmekte:f;_ 
ketler efkarı umumiyesince de tasvib e • ler. 
dilmemektedir. (Devamı 11 inci sayfada) 

1 Ankara mektubları 

Türk işeisinin 400 ton demir va 
30,000 çuval çimento ile 

900 gü de vücude getirdiği harika 
Başşehri süsleyen büyük binalar serisine bir yenisi 

kablmış bulunuyor: Sümerbank binası 
Ankara: 11 Birincite§rin 

Ba~§ehri süsliyen büyük binalnr se • 
risine bir yenisi katılmış bulunuyor: 
Heybet, ahenk ve gösterişill" Sümerbank 

Almanlann eslei milstemlcketcrinden o lup ely~m Fransız mandası altında Ankara, 12 (Hususi) _ Yurdumuzrla binnsı. Kurulduğu yer etrafında yapıl • 
bulunan Kamerondan bır manzara sun'i benzin imall için alınacak tedbirler ması daima mümkün münnknşıı ve ten-

Ptag 
12 

(H ·) _ Radyo santral a • lesi hakkında bir aniaıtmaya varılmıştır. hakkında İktısad Vekaletinde teşkil ed'. kidler bir tarafa bırakılacak olursa, bu 
ususı ı l b. k · 

1 
·b·d ff k 1 b' · Jansının · tihb t a göre Münihte, Bu anlaşma mucibince ngllterenin ya- en ır omısyon tedkikler yapmaktadır. a ı eye muva a o mu§ ır eser gözile 

ıs ara ın b k ı b·ı· z kl' t ··beli b. k 
Çemberlayn ile Hitler arnsında yapılan kında, müstemlekesi olan devletleri bir ,........................................................ a ·ı n ı ır: cv ı. ve . ~cru . .ı~ a • 
görüşmcl d ü teınleke me~ (Devamı 11 inci ıa.Jifad4) : A k \ fanın eserı olan plan, tıtız ve bılgılı eller 

er arasın a, m s • s er •• •• ., t f d b'k d'lm' T.. . i gozu 1 e . ara .~n a_n .t~t ı ~ ı ış, . urk ~ekn~ğ~ 

Japonlar ÇI. nı· n cenubunda i Hitlerin son nutku ;~s~~~e~c~%:~n~~~a:~ı;~~~~;. hunerını 
: Sınesınde 400 ton demırı, 30,000 çuval 

A e e ·ı ~ S b ''k k .. . çimentoyu saklıyan bu azametli bina 30 . h k t r t : ar ru nut unu muhım ay devam eden bir çalışmanın mnhsulü-

genış are a a gı ış 1 er i söz/er sÖ.IJ/emige hazırftı- d~':; Ve temelinden b~kır ve kurşun ör-
. nan adami d tulu damına kadar suren 900 faaliyet 

Japonlarin Hongkong civarına asker çıkarmaları öksürügüne arb:nz;t~:k ::::ü~: :~;~~."~:/~~;~.;::~k i:: · • • 'k b" b" t d d hatalı olmaz metre murabbaı bir sahanın üzerine 0 _ Inglllerede büyü Ir asa ıye uyan ır 1 yAzAN : turtu:an bu sekiz .. katlı binanın, en faydalı 

ı General H E . E . ı ! ve mana.lı t~~e.:nıatı~a .. kndar nüfuz cde-
Londra 12 (l:Iususi) _ Japonların, bu Japon tayyareleri daha evvel Kenlung- . mlr rkılet ~ r~.k; gczı~ g?.;ım: şupkh~slz bir yarım Yeni binada en büyu§iimurun vemoe 

sabah cenubi Çinde yeni bir askeri ha • Kanton demiryolunu ~mbardıman et • (Bugün 9 uncu sayfada okuyunuz) i gun ~es csı ır. . .ta .dı~~e, :Münihli mcrmer üzerine i§lenmiş hcykclı (lıcy _ 
r ka (D 

11 
. • f da) \ : profesar Elsaesser gıbı bır ustadın (!Seri kelin altında cİnam oru: ve .. 

e ta ba§ladıkları bildirilmektedir. evamı ıncı ıay cı .......................................................... ,1 (Devamı 8 inci sayfudo.) .b . Y JlapıJioruz. ı aresı vardır) 



Z Sayfa 

Herıüa 
-··-

On beş senelik Cumhuriyet 
Bize neler verdi? 

\, YaıaD: Malltttfa Bhl• 

M emleket cumhuriyet devrinin on 
beşinci yıldönümü münasebctilc 

büyük bir bayram yapmıya hazırlanıyor. 
Bayram güzel bir şeydir; her cemiyet küt
lesine hareket verir, şevk ve ferah ve -
rir. Ruhları dinlendirir ve kal~lerde ha
yat heyecanı, mücadele aşkı uyandınr. 
Fakat, bayramlar türlü t~rlü olduğu g\bi 
insanlarm bayramlar karşısındaki vazi • 
yetleri de türlü türlü olur. Mesela, ço -
cuklar bayramlan bayram yapmak için 
karşılarlar; onlar cumhuriyet. bayramına 
da öyle hazırlanıyorlar. Fakat, biz bü • 
yükler, cumhuriyet bayran:i. gibi bayram 
veslleleri karşısında çocuklar gibi ha -
reket edemeyiz. Onlar gibi sırf taklid 
sevklle ve iki gün bayram yapmak için; 
yahud bizi idare eden devlet rejiminin 
hoşuna gitmek, yahud ona cemile göster
mek maksadile bayram yaparsıık yanlış 

bir yoldan gitmiş oluruz. Bizler düşün • 
:meie mecburuz: Acaba, cumhuriyet, bi
ze iyi bir hayat temin etti mi? Acaba, 
cumhuriyet bütün §U Türk memleketinin 
hayatmda iyi tesirler yaptı mı? Yaptıy -
sa, çok güzel, ıevinelim, bayram yapalım 
ve bu bayramdan alacalP.mız fCVk ile da
ha ileri gidelim, cumhunyetin bayralını 
yeni senelere ve yeni bayramlara doifu 
götürmek üzere omuzlarımızda taşımıya 
devam edelim. Böyle değilse, cumhuriyet 
böyle bir devir olmamış veya olamam•t
sa, o zaman kendimize başka çareler ara
mamız lAzımdır. Çünkü, cumhuriyetten, 
meşrutiyetten, istibdaddnn, vesaire -
den maksad, nihayet, memleket 
kütlesi · için iyi bir hayat te -
min etmektir. Bunu temin etme· 
mi~ bir rejim için bayram yapmak, in • 
aanlara değil, koyunlara yaraşır! 

Bugünlerde, etrafımdnki hazırlıklara 

baktıkça gayri ihtfyart olarak zihnim bu 
yukandaki meselenin tahlili ile meşgul
dür. Cumhuriyet devrinin, içinde yaşa -
dığun on be~ ııenesi gözl2rimin önünden 
geçiyor. Seneden seneye, safhadan saf -
hnya on beş yıl içinde inkişaf eden bu de
'vir içinde, alelade bir vatandaş olarak 
yaptı~ım mfişahedeleri, içinden geçti -
ğiın mülAhazalan zihnen tekrarlıyorum 
ve nihayet karar veriyorum ki geçirdi -
~imiz on beş yıl Türkiyenin ne bugünkü, 
ne de yarınki nesilleri için boş geçmiş se
nelerden de~ildir. Bunun için, Türk küt
lesi kar§ısında siyasi ve içtimai sö:ı aöy • 
leme vazüesini üzerine almış bir muhar
nr ve bir likir adamı olarak bugünlerde 
vesile düştükçe, fikirlerimi kayUetmto~a 
karar verdim. 

* Bir kere §Ulla dil&at etmek lizım: 

Türkiye cumhuriyeti, Fransız cumhuri -
yeti gibi bir cumhuriyet değildir; ş~k -
redelim ki, Fransız cumhuriyetı üzerine 
kopya edilmiş olan İspanyol cumhuri -
yeti gibi bir cumhuriyet te olmadı. Ata • 
türk cBiz bize benzeriz!:. diye ortaya attı
ğı bir şiarla, kurduğu rejim için bir hu
susiyet ilan etti: Tek fırkalı bir cumhuri
yet şekli. Türkiye cumlıuriyetinin bariz 
vasfı ve farık alfımeti, her şeyden evvel 
buradadır. Fransa cumhuriyeti tarzında 
bir cumhuriyet, belki Fransızlar için iy:l

dlr; ben bunda ida şübheliyim; fakat, on
lar için iyi olsa bile bize gelemezdi. Ni -
tckim, İspanyaya da uymadı ve rejim 
orada iki senedir bayram günlerini kan 
deryaları içinde idrak ediyor! 

Halbuki, Atatürkün cBiz bize benze -
riz!:. düsturlle ortaya attığı ve sı>nede_n 

seneye inkişaf eden bir tek~mül içinde, 
bize mahsus bir şekil ile teşkilatlandır -
idıiı bu Türk cumhuriyeti on beş sene -
denberi bu Türkiyenin hiç bir zaman gör
mediği bir istikrar temin etmiş ve bu is

tikrar sayesinde bugün göziimüzc çarpan 
iyi şeyler vücude gelmiştir. Şu halde, di
yebiliriz ki cumlıuriyetin bu mcmlekcte 
temin etti~i en büyük fayda, her şeyden 
evvel gelen en mühim iyilık şu kelime ile 
ifade edilmelidir: İstikrar. 
Herkes en basit bir mantıkla şunu kolay-

ca anlar ki hayatta refahm, medeniyetin, 
terakkinin birincl şartı istikrardır. Bu üç 
iyi şey, ancak bir terakümün mahsulü 
olabilir; teraküm de, vücude J;elmek için, 
mutlaka istikrara muhtaçtır. Biz, geçiNI
ğimiz şu o'n beş sene içind~ üç defa hü -
kurnet değiştiğini gördük. Fakat, bu de
ğişen hükumetlerde de, ne sistem, ne u
sul, ne de prensipler değişti. Değişme 

(Devamı 11 inci sayfada) 

SON POSTA 

Resimli Makale: 7 enkide kzzmagınız. = -
Birinciteşrin 13 

-
Sözün Kısası 

Fislan giyen heykeller 

'-, e. Talu 

i'LJI arbi Umumi içinde, İttihad'· 
u-11 cıların ~rkez kumandanlığf 

~kiine getirmiş oldukları bir za~ 
salatıiyetlerini arşın arşın tecavüz ede( 
rek sokakta gezen kadınlann etekleri; 
ni ölçtürmek, peçelerinin kalınlığınİ 
konirol ettirmek, kadınlı erkekli ah .. 
bab toplantılarını dağıttınnak gibi iŞ"' 
lere girişmişti. 

Bir aralık bu zat, daha da ileriye 
giderek: cEkserisi enzarı umumiyeyf 
rencide edecek müstehcen mahiyettS 
olan heykellerio gözle görülemiyece~ 
yerlere kaldırılması ve yahud ki yarlı 
belden aşağı kısımlarının sureti müna"" 
sebede setred ilmesi .. -. için M üze Mü• 
dürlüğiine tezkere yazmıştı. 

Meşhur Çin filozofu, Budizm mezhebinin vazıı Konfuçi
yus k· ndi hata.sını gören bir insana asla rastgelmediğini 

söyler ve der ki: 

Tam olğunluk bir da~ın tepesinıde parıldıyan uzak ve 
hayali b~ ~ehre benzer. İnsan oraya bir kuş uçuşıı ile bir 
denbire varamaz. Adım adım gider. Fakat giderken yanlış 
bir yda sapma~ı daima mümkündür. Bizi bu yanlış yolda 
durduran ~ egfıne kuvvet ancak tenkiddir, onun içindir ki 
tenkidi dinlemek, eğrisini, 'Cloirusunu ayırd etmek ve hare
ketlerimizi ona göre düzeltmek vazifemizdi:.-. 

Tarih, uzak, yakın, tekerrürden iba" 
:retmiş. Bereket versin ki bu tekerrütl 
keyfiyetinde mahal ve mevkiin de aY' 
ni olması şart değil. 

...;.. Madem ki insan kendi hatasını göremez, görüp göster
ır.eyi dostlarma, hattA. düşmanıarına bırakmalı ve onların 
tenkidlerini daima iyi karşılamalıdır. Zira samimi ve doğru 
bir tenkidi kabul etmek tam olgunlu~a erişmenin ilk ba -
samafıdır. 

Bu sefer, heykellerc don, fistan giY"' 
dinnek gene bazıların aklına esıni3 
5lmma, burada değil, ta Aksayişarktıı·~ 
Japonyada! 

Bu aci!b karann sır ve hikmeti anla• 
şılır gibi değildir. Allah ukalaya zeval 
vennesin! 

Gözleri açılan 
Kör kız bir 
Körle evlendi 

ı:········ .. ···· .. ········· ................................. , ı 
1 Hergün _!ıir f1kra = 

Londrada 
Günün modası: 

Kaba sofuluk, sahibinin kendi ken" 
disini ilgı1iyen i~lere müiıhasır kal( 
dıkça zararsız bir Jıastalıktır. Lfıkin ca" 
miaya taalluk eden şeylere karı~mağ~ 
~ladığı andan itibaren hem muZl~ 
hem de gülünç olur. 

Yedi yaşında iken ani surette gözleri
nin nurunu kaybetm.lş olan b~ genç kız, 
senelerden sonra tabiatin bir mucizesile 
tekrar görrneğe ba§layınca, bu müddet 

zarfında çekti~ elem ve ıztırab1 hatırlı
yarak, körlere karşı derin bir merhamet 
ve sevgile bağlanmıştır. 

Bu merhamet hissinin tabii bir neticesi 
olarak, genç kız geçenlerde bır kör ile 
evlenmiş ve kocasını bahtiyar edeceifni 
söylemi§tir. , 

Asri Robensonlar 
Adriyatik denizinde bilhassa Raguze 

elvarında bir kaya parçası halinde küçük 
bir ada vardır ki uzun yıllardanberi Lars 
Erikson isminde Danimarkah bir adam 
tarafından işgal edilmektedir. Bu adam 
adada yalnızdır, balık tutarak, hayvan 
yeti§tirerek, kendi ellle yaptı~ bir bara
kada ya~amaktadır. 

Fakat Adriyatik denizinde böyle küçü
cük adalar bir taneden ibaret değildir, dü 

zünelercesi vardır ve son yıllar zarfında 
yalnız yaşamayı istiyen asri Robensonlar 
tarafından birer birer işgal edilmektedir. 
Avrupa gazetelerinin anlattıklarımı göre 
İtalyan ve Yugoslav hükfunetleri bu is
til~ya karşı tedbirler almay.ı. düşünmek
tedirler. 

. . .. Kimler istatistikcl 
olamazlar 

Me§hUT bir istatistikçiy:! soTmuşlar: 
- Nasıl bir insan istatist:kçı olabi· 

I ir? 
Me§hUr istatistikçi cevab vermi§: 
- Gabi biT insan isıatisWcçi ola • 

maz, fakat zeki insan da istatistikçi 
olamaz. 

tzah etmi§: 
- Gabi insan istatistHq;i olamaz, 

çünkü topladığı rakamZaTdan bir ne -
tice çıkarma.sını bilmez. Faz!a zeki in
san da olamaz, çünkü Fransadaki el
ma istimalatının fazlalaşması Mdi -
ıesile cenubi Amerikadaki vefiyatın 

azalması hadisesi arasında miinasebet : 
aTamıya kalkar. ~ 

'-. ...................................................... . ,i 

!JO senede bir here 
Olsun sokaga 
Çıkmıyan iki kız 
Kentte anneleri ile 30 yıl münzevi bir 

hayat süren, ömürlerinde bir kere olsun 
soka~a çıkmıyan, dükkana gitmiyen, ba
balarının bile kim oldu~unu bilmiyen, 
anneleri ölünee de ölüsünü üç ay evle • 
rinde saklıyan orta ya~lı iki kız kardeşe 
bir milyon Türk lirası miras kalmı~tır. 

Ingiliz Başvekili 10 günde 
dört kilo zayıfladı 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: Son si -
yasi buhranm maddi ve manevi tesirleri 
her tarafta görülrnektedlr. Fakat buh • 
randan, şahsan en fazla müteessir olan 
muhakkak ki İngiliz başvekilı Çember -
layndir. 

Çernberlaynin son iki hafta içinde tak • 
riben dört kilo zayıflamış olduğu müşa -
hede edilmiştir. ------

Pariste at hırsızları 
Holanda veliabdi prenses Jüliana'nın 

geçenlerde 275 İngiliz lirasına satın aldı
~ cMicrobes:. ismindeki koşu atmm, hır
sızlık malı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu at, diğer dokuz hemcinsile Paris 
civarında kain Maison Laffitc ahırla -
rından Hclandaya kaçırılmıştır. 

Sulh sapkası Heykelleri canlı insanlara kıyas ecle 

1 re k, setriavrete icbar eylemek, işte bt 
kaba sofuluğun gülünç taralidır. 

Lakin bu zihniyette olanlan bir de" 
receye mazur gönnck te icab eder• 
Filhakika, bunlar, çıplak olduğu için 
hakikate de düşman olan bir taklll! 
zavallılardıd 

........................................................... .. .ı 

Fransa Harici ye Naz10ı 
Bone Cumhuriyet 

bayraminda- geliyor 
(BU§ taTajı 1 inci sayfamızdaj 

Londranın en me§hur kadın ppkacısı Ankar lın · k ar• 
tarafından icad edilen bu aon moda şap- başlangıcında aya ge ~S: ar a. 
k lh timsali ı iki be 't la.ştırılmış olan Jiıransız Hancıye N 

a, su un o an yaz sun , . h · Ort A rll· 
güvercinin bir ppka üzerine raptile mey- zı.n Bone nın bu seya a'ti, a v 

d +; •• n ..... ;~.. padaki son siyast buhran yüzünden te• ana ge~~w... 
hir edilmişti. 

Bir Rus alimi hagf.Janlarzn Salahiyettar mahfellerden aldığımı~ 

l "d k "["" malfunata göre, sırf Avrupadaki sıya1 
aç ıgını gı erece ı ac angor Bt vazlyet delayısile tehir edilen Fraııı 

Bakhmetief isminde bir Rus Alimi sız Hariciye Nazırının mukarrer ziya 
ehli hayvanlan kış mevsimi f~inde ö - ret'i, ilk fırsatta yapılacaktır. 
lümle hayat arasında tutarak besle- Bu ziyaretin, kat'i tehiri belli oıına.1 
rnekten kurtulmanın yolunu aramakla makla beraber, Cumhuriyet bayrartl~ 
meşguldilr. münaselbetile yapıbnası pek muhte 

Bakhmetief, eğer aradıA"ı çareyi k~ mel görülmektedir. 
fedecek oluna e!ı1t hayvanıara kıt ay- ---------
lan ha~mda bir fiA.ç zerkedilecek, bu Kaymakamlar arasında 
ilaç onlan ta babara kadar yeyip iç - k·ıı 
meden yaşatacaktır. na 1 er 

68 yaşındaki kadının 28 
yaşındaki nişanlısı 

James Beeıer, 28 yaşında güzel bir 
gençtir. İki ay evvel 68 yaşındaki zen
gin bir dul ile ni.şanlanmışıtır. 

Güzel genç, yaşlı n~nlısına büyük 
lbir sevgi ve saygı gö$tennekte iken 
dügi.inlerinilı. yapılacaiı gün, meydan
dan kaybolmuştur. 

68 lik kadın güzel n~şanhsının bu -
lunması için .3 polis hafiyesl angaje et
miş ve aynca, James hakıkında malii
mat verecek olan kimselere mllkafat 
vadctmi.ştir. 

Ankara 12 (Hususi) - Dahillye Ve ~ 
kAleti, 29 Birinciteşrinde tebliğ edilmelf 
Uzere kaymakamlar arasmda geniş bill 
nakil listesi hazırlamaktadır. 

Adliyede 
Mıkara 12 (Hususi) - Adli tıp işlet: 

kimyahane müdürlüğüne İstanbııl adll 
tabibierinden Celaleddin Boran tayin e: 
dilmiştir. , 
····························································· 

T 1 -1 inci T eşrin 
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Rum! ııeno 

ıs 
Arabi sene 

1!164 1367 - Rumi 1on:ı -Eyllll &ır 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! so 1939 161 

-----PERŞEMBE 
Düşkünler evinin bir yıllık varidatı 60 bin liraya inmiş. 

Gazeteler: 
- Zaruret delayıslle buraya artık yalnız İstanbul fakirle

rinin alınmasına karar verilmiştir, diyorlar. 
Hesab edini~ t.enede 60 bin lira, ayda 5 bin lira, günde 

(166,5) lira eder. 

l S TER INA N, 

Binaya, memurlarına, umuml masrafiarına gidecek kısmı 
da ayırınız, geriye kalacak para ile kaç fak.irin yatrnası, ye
mesi, giymesi ternin edilebilir? Binaenaleyh uzak vilAyetler
den gelebilecekleri, gönderebilecekleri bir tarafa bırakınız, 
<iüşkünJer evinin, hepsine bakılmak düşünüise İstanbul fa
klrlerine de yetıruyeceğine inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 
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Sayfa 3 

· ~ ransanın müdafaası için Pariste ~elçika ~ralı P~rp~~y~nsi~(A~~>du!~.~~ytçt-
Aiberln heykell eMünih kon/eransı neyi 

h 
• ı d ler tarafından geri alınan ilk ccnebi gö-• d ta SIS at ayrı 1 · l d nüııü müfrezeleri hududa gelmişler ve yaptı, ne9 i yıktı? ye n ı en merasim e açti 1 silahları alınmıştır. Burada Fransadan Yazan: Selim Ragıp Emeç 

• • p . 
1 2 

geçmeleri için verilecek müsaadenarneyi 

Fran ız Cumhurreı·sı· kabı·ae toplantısın rıvaset ettı, arıs (Husust) - Bugün Fran- beklemektedirler. J b""yük' d Münih anlaşmasının orta Avrupa· 

ı • d•td• s~nm u . ostu Belçika Kralı Birin- Salamanka 12 (A.A.)- Frnnko umurnt 
yeni kararname er ımza e ı ı, cı .. ~lber'ın hatırası tebcil edilmiştir. karargahının tebliğinde deniliyar ki: da husule getirdiği yeni vaziyct, 

Bone harici siya et hakkında izahat verdi ~utun resmi daireler Fransız ve Bel- Kıtaatımız dünkü salı gUnü de Ebre yeni bir Avrupa vücud bulmasının ilk 
çıka bayraklarile süslenmiştir. Bir • ccbhesinde yeni muvaffakiyetler kazan. adımıdır, dense yanlış bir telfıkki olmaz. 

Paris 
12 

(A.A.) _ N azır lar, b~ saba_h ı 18.hi~et veren kararnarneyi imza ettir • çok evlere iki mem'leketin bayraklan mış ve düşmanın bir çok meı.•zilerini ele Çekoslovakyanın parçalanması ise, Fran-
reisicumhur B. Lebrönün riyasetınde bır mi tir. asılmıştır. . . t' 100 . ald d" sanın asırlardanberl takib edegeldiği sl-

(A.A) N ı r · · Kr . . . . geçırmış ır. esır ıK ve uşmana 
içtima akdetmişlerdJr. B. Bone harlcl va· Paris 12 . - azır ar mcc ısının alın heykelimn açılma merasımı ağır zayiat verdirdik. Elimize geçen mev- yasetin inhidnrnından başka bir §ey ~e -
ziyeti izah etmiştir. toplantısından sonra elde edilen maltl • saat 1Ü4·~? te yapılm~ ve merasime zilerden yalnız tek birinde 408 ölü say - ğildır. Çünkü: 

r ·m mata göre halen Berlin büyük elçisi bu- Kral çuncü Leopold ıle Valide Km- dık 19~9 yılında Çek devleti ihyaen tesis o-
B. Daladyc, harbiye n:zar~ ~~ mı ıunan B. Fransua Ponse yakında Romaya liçe Elizabet Prenses de P'e K t · dildiği zaman, Fransız hariciyesinin asır-

müdafnanın muhtelif servıslen ıçm 1938 M k b'" .. k el .. B K 1 dr B ' ı mon, on 9 ve 10 ilkteşrin tarihlerinde tayyare -. ve os ova uyu çısı . u en , · de Flandr Reisicumhur ve Fra s lardanberi takib ettiği siyaset esas alına-
. f d 1420 ı on frank taah . .' . . . . n 3 ve lerimiz Valensiya limanile Barselona ve sencsı znr ın n mı Y • • Fransua Ponsenın· yerı"ne Berline, harı· - B 1 k 1 k b · d l t B h M e ç~ ~ rıca ı ıştırak etmışlcrdir. Sen diğer bazı şehirlerdeki askeri hedefleri ra u yenı ev e o emya, oravya, 

hüde giri~I_mesi içi~ s~la~ıyet veren ka- ciye nezareti siyasi işleri müdürü B. n~rının kenanna Konkord meydanına müessir bir tarzda bombardıman etmiş - Slovakya ve Karpatlar arkası Rusyasın. 
raı·nameyı ımza ettır.ı:nıştır. Massi Gli de diğer milhim bir yere ta • dıkıl:n .. b~ heyke.ı Kral_ Birinci Alber'i tir. Pazartesi günü Kartejana Ilmanına dan teşkil olunmuştu. 
Bahriyenazın Kampinşi de bahri ye ne· yln olacaklardır. seferı un~fonna ıle. at üzerinde temsil yaptı~ımız hava taarruzunda düc::manın Bunun haricinde Avrupada vücude ge-

zaretine 1938 senesi zarfında 887 Bu sabahki nazırlar içtimaındaj bu ta· etmektedır. Heykelın altında şu ibare iki torpido muhribi hasara uğramı~tır. tirilen muahedeler ise §U esaslan na .. 
milyon 500 bin franklık kredi kar - yinler, alAkadar hüktimetlerin tasvibine yazılıdır: zarı dikkate alıyordu: Almanyadan ara-
§ılığı olan taahhüde girişebilmesi için sa- lntizaren resmen yapılmamıştır. eBu heykel, Belçikalıların asil K!'alı • 1 • 1. zi koparmak suretile bu devleti zafa dü~ 

Albere karşı minnettar kalan Fransa tsveç e yeni ICaret şürmek; böğründe bir Lehistan ynrata. 

Fı·ıı·. st• de yenı· den 25 ev tarafından dikilmiştir.• 1 1 rak bu zafı arttırmak; askeri tnyyarecl· an aşmaSI yap11yor liğine mani olmak ve ordusunu snaıııa • 
Bulgar erkaA nlharb.lye rından tecrid etmek; Ren ınıntakasını 

d b h d 
• Id • Ankara 12 (Hususi) - Türkiye • İs- askerlikten tecri? ederek bir nevi rehin a a er aVa e ı ı rei.SI.nl·n cenaze veç ticaret ve~~ anlaşması 939 yı- temin etmek; Avusturya • Macarİstanı 

lı başı~da r:ıer ~~etten kalkacaktır. E- parçalamak. Bu muahcd~r ve Avrupa-

Hudüst
e bir Arab asıldı, Ingiliz Aıtaatı Arab . . konomı Ve~~letı lsveç_Ie_y~pılacak yeni ya verilen bu düzen bir çok milletler -meraslml anlaşma muzakerelen. ıçın hazırlık:a: den mürekkeb olan Çekoslovakyayı, ge-

köyler •ne kBFŞl harekata devam ediyor Sofya 12 (AA.) _Bulgar ajansı bil- ra başlamıştır. Yenı anlaşmanın ıkı ni~ hudu<Harına rağmen emniyetle ya • 
diriyor: meml:ket aı:ısında~i iktısadi münase- şatmıya kafi idi. Nitekim yirmi sene müd· 

Kudüs 12 (A.A.) - t.ngiliz kı.t.aatılbi.rçok köylerde gece .seyrüsefer tahdi- E\; lk" "nk" 'k dd .. 1 G betlenn genışlemesme yardım edecek detle bu böyle oldu. 

M d ki Ar b k ı d t d tm 
kt d H yf K rve 1 gu u suı as e 0 en c • şekilde tanzim edileceg-i şimdiden te - ' 

oydan şehri civarın a a oy e- a ı evam e e e ır. a a - an- nelkurmay reisi Peef ile binbaşı Sto _ . 
1 

Çckoslovakya, bu arada Fransanın 
rine karşı tenkil hareketine devam e- tara demiryolu bölgesile Lidda tayya- yanof'un cenazeleri bugün mcrasimle mm 0 unmaktadır. .kıt'avi Avrl.\l)ada takib ettiği siyasetin 
aiyor. re meydanı etrafında gece dolaşmak kaldınlmıştır. B k.l A k d bir müttefiki olmuştu. Bu siyasetin he • 

Gaze'nin §imalinde 25 ev herhava yasaktır. Küdüste bugün bir Arab asıl- Dini merasim Kral, saray erkanı, aşve f n ara a defi, .. Almanyanın garbn do~ru yayılma • 
edil~iştir.. . . . .. .. mıştır. Hayf.a kapısında bir Yahudi meclis divanı, kordiplomatik, yabancı hararetle karşiiandi sını onliyen Fransanın hareketine benzer 
Şımal Filıstınınde, baz:ı koylere muş- rovelverle yaralş..nm.ıştır. ataşemilitetler, esk~ başvckiller ve surette ayni Almanyanın ccnubi ve şarld 

terek cezalar kesilınişt:ir. Bu köyler, .. .. .. devlet adamları, yüksek memurlar ve Ankara, 12 (Hususi) . _ Baş Vekil Cc- Avrupaya yayılmaSlna mfıni. almaktı. 
mıntakaya gelen munzam polle kuv- Kudus ı: (~.A) ~ ~udus .. - Heb~- subaylar ve çok rnüteessir bir kalab.'l- lal Bayar bu .. abah İstanbuldan do"'ndu··. Fr·a· nsay. ı, bu davaSlnda.de.steklıyen diğeı 
vetlerinin rnasrafiannı ödiyecekler - ron ~1u uzennde buiün munakalat ı .. tt f kl d k ıd ğ dir. durdurulmuştur. {Bu tedbirin askeri lık ~azır olduğu halde Harbiye mekte- Kendisini Gazi istasyonundıı çiftlikte ., sı- mu . e ı- e~ e. yo. e !ldı. Fakat bu sis-

Nczaret, Tiberyad, Cüneyn, Tulha - hareketlerin inkişafına imkan vermek 'binın kilisesinde yapılmış ve Sofya tnj gören Zıraat talebesi hararetle alkış- t~ın ~u.yuk bır zafı, Fransanın aynayrı 
başpes~sunun kısa bir hitabesinden la~:ıı. ~uttefıkı bulunan Çekoslovakya ile Le-

rem, Yafa, Betlem, Zaze, Kudüste ve üzere alındığı tahmin edilmektedir. H hıstanın b b' d- h r d sonra arbiye Nazırı General Daska- Ba§vekil Ankara .~arında Vekiller, arışmaz ırcr U§man a ın e 

Y d d b 1 d 
• • 

1 
1 
d lof da bir nutuk sövlemiştir. meb'uslar mülki ve askeri crkfın müesse- bulunmaları idi. İngiltere ise bu sistemin u a . e e lYO seçim enn en alman italyada 95 Yahudi sc!cr direktörleri tarolmdan karş•land>. ha~~i~:;,;d~;:!."~:3:::r~~.n- Lcb 

Grandük Syril anlaşmasile ilk darbeyi yedi. Dir sene 

ne ·ce şu''kranla karşiiandi profeso··ru··n V .. Zl.feler·lne sonra Almanya tekrar siHihlanmıya baş-. Diin Pariste öldü lıY.ordu. 1937 de ise gayri askeri Ren mın-

n.lhayet ver.II.Jyor Paris 12 (Hususi) -Eski Rus Çar- takasını işgali altına alıyor ve nihayet 
Kastamonuda, Adanada, Şark viliyetlerimizde kadın lık hanedanının en yaşlı azası ve Ro - Avusturyanın ilhakile Çekoslovakyanın 

k kl Roma 12 - Yahudi olduklanndan manofların en yakın varisi Grandük abl~ka~ını tamamlamı7 bulunuyordu. 
mÜntehibJerin sayısı er e ere nazaran fazla... dolayı 16 teşrinievvelde derslerJne ni- Syril, 62 yaşında olduğu halde bu sa· ~ımd~ Çekoslovakya, Bohcmyanın te • 

Uı tes
. d lı t ·· · d d hayet verilecek olan üniversite profe· bab ölmüştür. mın ettıği askerl huduıdlan kaybettiği gi-

Ankara 13 (A.A.) _ us gaze ı arasın a gene esas sure te uzerın e u- b" ·· . b · · 1m ıt. "k ,_ ı d sörlerinin sayısı 95 tir. Grandük Syril Kent Düşesinin de ı sanayıının üyük bir kısmı, toprakaltı 
bıı,(f'i;.., biri,._; sayfasında çerçeve ıçın- ru ıya uyı noAta ar an biri de inti • • t" · • b' -o..u• ....... h b amcasıdır serve ının azım ır parçasını ve muva • 
de «Belediye seçimleri» başlığı altın- a ın memleketin her tarafında bir haf- Al ı·k d . sala hatlarının tabii surette işleme ka -
da bir makale neşretmiştir. Bu maka- tada ve ayni zamanda büyük bir sükıin man tısa Devlet binalarındaki biliyetini de el~en çıkarmıya mecbur ol-

_:ı 1 - d M lıt irad yi d h mozaı·k ve duvar resı"mJerı· uş ur. a a ı yet n mahdudluğu, ledc belediycciligın·· tarihçesi v.e bele .- ve intlzam.dahilinde yapılıp bitmi§ ol- Nazırı s ofyada m t M lt k b"li ini 
nu usunun azalmasile artık ne bir siyası, dı'ye meclı'slerı"nde du~şen vaz..i.ı.e er Ui· ması ır. ı e _o6• ru.dan doğruy.o. ··r 

dad edildikten sonra son yapılan se - temsil ~en bir d~eceli ıntıhabların biı· Sofya 12 (A.A.) - Alman Ekonomi Ankara 12 (Hususl) - Devlet büdce - ne de iktısadi bir bütünlük ifade edemez. 
çimlerde vatandaşlardan hemen he~ - hassa nufusu. kesır ve saha.Sl geniş olan Nazırı Funk, bugün öğleden sonra bu- sinden yaptır!lacak binalarda bulundu-. Çamaçar ya civar devletlerden birile 
sinin reylerini kullandıklarını ve müt- yerlerde tevlid etmesi tabh olan mü§ • raya gelmiş ve istasyonda Bulga Ma- rulacak mozaık, yahud yağlı boya, yerlı birleşecck, yahud İsviçre gibi, garanti al
tefikan c H. Partisine rey verdikleri ~=e -~~men hiç bir tarafta tesadüf e • liye Nazın Gunof, Ticar~t Nazı;ı Ni- du~ar re.simlerini~ mem.lekett~ dikilecek tında bir bitaraf devlet haline gelecektir. 

... tcbarüz ettirilmekte ve makale şu su- 1B mı:ilt~. r.l b" . ki.furof ve Ziraat Nazırı Ba kof ta _ abıde ve heykel ışlerını ttdktk etmek Bu hadise, yukarıda da kaydettiğimlz 
... tl d etm_, ......... dı"r.· u ne ıce er ır araya getırilip muka· n ra u"zcre kurulan ·- i taraf d t dk"ki gı"b" Fr • ' h .. e e evam t:M" 7 . d"lir fından karşılanmıştır. Türkiye elçisile . JUr ın an e ı es- ı ansanın an anevı arict siyasetine 

Memleketimizde 62 si vilayet, 36 ~ı yese e ı se, manası ~ oıuı:: Bulgar Milli Bankası direktörü de tetı~ bak~d~ faydalı görülmü§tür. He- indirilmi§ en kuvvetli darbcdir. Ve bu 
kaza ve 92 si nahiye, 23 ü köy bele.dı- h 1 .-t~lkım:z, Atatürk relim~ne, cum- Funku karşılıyanlar arasında bulun - yetı Vekilenın bu hU!UStaki kararı all- darbe, MUnihte, Fransanın da mümcssiU 
yesi olmak üzere 544 yerde belediye un~~ anun arına ve cumhurıyet Halk muştur. kalılara bildirilıni§tir. bulunduğu me§hur konferansta havale e-
teşkilatı mevcuttur. Bu yerlerde oturan Pnrtısıne candan b~ğlıdır. k K 1 dilmiştir. - Selim Ragıp Emeç 
nüfusun mı'ktan 4.200.000 kişi olup 2 - MilU ve m. ahallt davalar ü~erinde Fun ' . ra sarayına giderek hususi ' Kırşehir zelzele k h 

1 
k 

1 
d defteri imza1amıştır. CFrans MUiterde görülen esaslardan mill 

bunlardan 1.386.000 i intihab hakkını ço
3 

as~~k~e .n at a ı .ır. d . Sofya 12 (A.A.) - Başvekil Köse t- mıntakas1nda inşaat hemdir.) 
hai?.dir. 

0 
d -I kı~ldıyebü_v~.kırab. esınkı şuurlu ve vanof, bu akşam Dr. Funku kabul et- :===:============== 

Ç 
k 

1 
d . "lerin yüzde 8 - uygu u şe ı e yu ır va ar ve inti· Ankara 12 (Hususi) -Kırşehir zelzele kararla§mıştır. Yapılmakta olan 1080 ev 

90 o . ycrih:~ eta~ştı·c~k etmişler Sey- zam dahilinde kullanmıştır. miştir. Görüşmeler 'bir saatten fazla mm takasındaki yapı faaliyetmin usta ve cumhuriyet bayramında tamamlanacak· 
nı ınt <wa ı ır ' · sünnüştür. arneleleri çoğaltmak suretne takviyesi tı 

han ın Bahçe kazasında intihab hakkı· . 4 - Yaban~ı ~emleketlerde çok uzun r. nı haiz kadın erkek bütün vatandaşlar bır devre geçırın ış olmasına rağmen bil- N afi a V eki li nı· n ............................................................................................................................. . 
seçime ·şı· k etmış" ve nisbet yüzde hassa bir dereceli intihablarda bunun Sabahtan aabnha : 

ı ıra .. b" . ı t d-f D h }'uzü bulmuştur. nıızın ır mısa e esa u etmek ve onun gw t • 
Ankarada 42.851 müntehibden kırk la kar§llaştınp mukayeseler yapmak fm- o u seya a 1 /smail Müştak 

bini intihaba iştirnk etmiş, nisbet yüz- kanı bulunamaz. Ankara 12 (Hususi) - Nafia Vcki1i Ali 
dE> 93 e çıkmıştır. İstanbulda mevcud Her sahada ol~~~u gibi belde Işlerin- Çetinkaya ikinciteşrin içinde işletmeye Ye:ine ~oyamadı~~mız zeki. ve ir:an hazinelerinden birini daha kaybetti~ 
327 bin müntehibin 270 bini rey hak- de de reel ve musbet esaslara dayanan açılacak olan Erzincan hattı töreninde İsmaıl. Muştak. Kariliası genış, selıkası temiz, zekası i§lek bir cevherdi o .. 
kını k ll '..J\......4 yüzde 80 i geç· Atatürk fnkıl{ibının feyizlerinden ilham bulunduktan sonra Doğu vilayetlerimiz • bildiğini iyi bilen, okudu~unu hazıneden bfr insandı o .. Mülkiyenin yetic.tir-

u anmış, nl::iU\:~ "ksek · d d 1 b 1 d d li ıniştir. alan ve on~n .yu . ı:a e ve idaresin • de bir tedkik seyahati yapacaktır. diği o gun aş ar nn biri i i o.. · 
İzmir merkezinde 53439 seçicid~>n den tam bır ınan ıle ımınan halkımızın J Ben İsmail Müşta~ı gazetecilik hayatında tanıdım. Aramızda bir dcvrin sl· 

48 bini intihaba i tirak ettiğine göre en mühim bir davada yarattı~ı bu neti- Rodos ve skenderuna yasi ve hattA içtimat perde1eri vardı. Buna ra~men onun daima tuıe kalan 
nisbet yüzde 90 ı şmütecavizdir. ceyi şükranhl~ karlşılamla.k lve bütün va. uğrayan vapurlarımız fikirlelmri bizi doüst yapmıştı. lsmall Müştak her §eyden evvel !..udretine mnğ-

Rakamlann manalı ifadeleri arnsın· tandaşiarı urmet e se am amak vazife- d rur o ıyan m tevazı bir insandı. Bu meziyeti onu herkese dost yapmış ve 0 

da intihaba iştirak eden kadınların ba· mizdir. hakkın a yeni hükümler fıtratındaki bu cevherle her muhite intibak etmi§tir. 
zı yerlerde erkeklerden fazla oluşu ve l Ankara ı 2 (Hususi) - Rodos ve !s- Garb kültürünil en fena §artlar içinde bile ha:aneden müstesna zekası He 
m~deni hak üzerinde yüksek alaka ve 18 bin ta!yan amelesi kenderuna uğnyan Denizyolları İşlet- fikir inkılibımızın her safhasında yer: almıştı. Onun bilgisi bazılarına füzuU 
has .ısiyet göstcnniş bulunması keyfi- Trablusa gidiyor mesi vapurlari1e nakledilen eşya ve kıyınet verdiren yaldızdan ibaret değildi. Tam manası il olgun bir insandı. 
yeti bilhassa kayıd ve dikkate ltıyık yolcular hakkında tatbik edilecek mu- Onun tıafızasına, talakatına ve zekflsındaki cevvaliyete hayran olanlar salı-
görülmüştür. Milan 12 (A.A.) - 18 bin ziraat a - arnele şekline dair olan talimatnameye b?.tindeki zevke kanarnıyanlar hemen bütün tanıdıklarıdır. İsmail MUştak he~ 

Knstamonuda, Adanada, şark vila - melesi ailelerile birlikte bu ayın so - bazı hükümler ilAve olunmuştur. Ek - nuz genç denecek bir ya§ta aram,ızdan gitti. Türk matbuatı kuvvetli bir un· 
•etlerimizin birçok kaza merkezlerin - nunda Libyaya gidecektir Bunlar lenen bir hükme göre gemide kadın surunu ka~~tmiştir. Ne edebiyatta, ne gazetecililde mevcudlnrın yerini tu-

de knchn müntchrblerin sayısı, erkek - Trab1us ve Bingaziden gidecekleri yolculann muayenesini yapmak üzere taca~ ge~ç ıst1dadlara hasret çekerken İsmail Mü§tak gibi bir zekti ve ir!an 
lcıro mızaran fazladır. yerlere 2000 kamyonla sevkedilecek - mevcud muayene memuruna bir de hazınesıni kaybetmek çok acıklıdır. Kendi kendimizi teselliye çalışalım. 

Bu devre intihabında altnan neticeler lerdir. kadın lrolcu terlik edilecektir. l3ürlıan Cahid , 



4 Sayfa 

Çekler Türkiyede dağ· ve kapiica otelleri i 
yapmak için müracaat ettiler 

Çekoslovak otelcilerinin Denizbank ve Türkofiste 
temasa geçmeleri Istanbul otelcilerini harekete getirdi 

Südet ınıntakasının Almanlara veril -
mesi üzerine bu mmtakadan çekilen Çe
koslovakyalı otelcller narnma İstanbula 
gönderilen bir murahhas, Türkofis ve 
Denizbankla temas ederek Türkiyede dağ 
otelleri, kaplıca otelleri inşa etmek fik • 
rim:le olduklarını bildirmişlerdir. Çek o
telcilerin müracaatları tedkik edilmektcı -
dir. Çekoslovakyadan yapılan bu müra
caat üzerine İstanbul otelcileri harekete 
geçmi§lerdir. 

Bu hususta otelcller r.emiyeti katibi Ce
mal şunları söylemektedir: 

c- Otellerimizin turisti:t bakımdan in· 
kişaf etmemiş olduğunda müttefikiz. Bu 
noksanı gidermek, Türkiyede turistleri 
memnun edecek oteller vücude getirme!t 
Için icab eden ıslahatı tesbit ettik ve be
lediye reisliğine verdik. Belediye ile te
mas halindeyiz. Bizim vermiş olduğumuz 
proje nazarı itibara alınır, istediklerimiz 

yapılırsa otellerimizin islahı için hark
den müdahale yapı1masm1l lüzu.rn hasıl 

olmaz. 
İstanbulun birinci sınıf otellerinden 

birini işleten bir otelci de iunları söyle
mektedir: 

c- Otelcileri bir araya toplayıp, tu • 
rist eelbedecek oteller vücude getirrnek 
için ne gibi yenilikler yapılabileceği tes
bit edilmeli ve hükumetin yardımı ile 
oteller ıslah edilmelidir .• 

Avrupa şehirlerin'de bulunan ve büyük 
mikyasta seyyah uÇağı olan otcllerin 
eşierine Türkiyede tesadüf etmek im -
kansızdır. Hükumetinelinde bulunan bü
yük binalardan istifade edilmek suretilE' 
büyük oteller vücude getirmek kablldir. 

İstanbul belediyesine Çekoslovaklarm 
yapmış olduğu müracaate gelince bu mü
racaat İktısad Vekaleti tarafından ted • 
kik edilecektir. 

Eğe m1ntakas1nda tütün 1 Ziraat Vekaleti yeni 
rekoltesi tesbit edildi ziraat makineleri alacak 
İnhisarlar İdaresinin eksperleri, E -

ge ınıntakası dahilindeki tütün mahsu
lünü tedkik için tütün istihsal sahala
nna hareket etmişlerdir. 

Ege romtakasında tütün piyasası bu 
yıl ikinciteşrinde açılacaktır. Geçen se
neki 41 milyon kilo tutan Ege ınınta
kası tütün rekoltesinden satılınayan 

ve müstahsil elinde kalan tütünler :ki 
milyon kilodur. Bunlar da ihrakiyelik 
sayılan adi cinsdendir. 

Ege romtakasının yeni yıl mahsulü 

Ziraat Vekaleti, zirai kalkınma pro
gramına uygun olarak bir çok ziraat 
makine'leri almıştı. Bu mikdar kafi 
gelmediğinden Vekalet yeniden bir -
çok ziraat makineleri sipariş edecek -
tir. Makineler umumiyetle orak, ot, 
çayır ve balya makineleridir. Sipariş 

edilecek maliann Almanyadan temin 
edileceği kuvvetle tahmin edilmekte -
dir. 

Po/Iate: 

• 
Yüksek muallim 

mektebine imtihanla 
65 talebe kabul olundu 

ımza 

Anlaşmanın imza edilmek üzere olduğu haberi ltalya 
Yüksek muallim mektebi birinciı.sleın165- ile İl yapan İhracatcılar arasında memnuniyet uyandırcil 

fına bu sene müsabaka imtihanı 
talebe alınmıştır. Ankaradan şehrimize gelen haberle

Tarih şubesine alınanlar: re göre, bir müddettenberi Türk ve İ
İsmet Goruk, Hüseyin Dağtekın, Pa - talyan ticaret heyetleri arasında de -

kize Eren, Haydar, Muarnrner Hisar, Ni· vam etmekte olan müzakereler son saf -
met Çoruh, Tahsin, Taceddin Topaç. basma girmiştir. Yeni anlaşmanın bugün 

Felsefe şubesine alınanlar: · imza edilmesi muhtemeldir. 
Kadri Fevziye, Hamza, Karnran, Ah • Anlaşma metni hakkında alakadar 

med Bozkır, Ülker Özkurd. ticari makamlara henüz esaslı bir ma-
Edebiyat şubesine alınanlar: lfunat gelmemiş olmakla beraber yini 

Behice, İffet, İsmet, Meziyet Varol, anl~manın her iki memleketin men -
faatlerine uygun bir şekilde hazırlan • 

Larni Özmen, Mehmed Duru, Suzım, 
dığı söylenmektedir. 

Mehmed Attar, Ali Aslanoğlu, AdviyP, Bu haber şehrimiz piyasasında, bilhas-
Gündüz, Halil. sa İtalya ile iş yapan ihracatçılar ara -

Riyaziye şubesine alınanlar: sında büyük bir rnemnuniyet uyandır -
Şeref İsa, Hayrünnisa, Emin Altan, Ke- mıştır. 

mal Bağcıoğlu, Kamil, Ahmed Saka, İtalya ile tit,ari münasebatımız 92S 
Mehrned Doğan, Neş'et Güven, Nuri ten sonra 936 ya kadar çok azalmı~ ve 
Yüce. ancak 9 3 7 de evvelki yıllara nisbetle 

biraz inki.ıaf göstermiştir. İtalyadan id
halatımız 925 senesinde azami kıyme

Tabiiye şubesine alınanlar : 

bazı maddelerinin tatbikında müşkil 
lat tevellüd edeceğini ileri sürerek 
maddelerin değiştirilmesi için V 
nezdine bir heyet göndermişlerdir. 
kaç gün evvel Ankaraya giden 

henüz şehrimize dönmemiş'lir. Bu 
den Vekaletin vereceği son karar 
belli değildir. 
Kontrplakçılar dördüncü kalite 

trplakJ.arın zımparalanmasl! kaycl 
kaldırılmasını, piyasada me\·cud 
lar bitinciye kadar 
bazı maddelerin tatbikinin 
temektedirlcr. 

Ankara ·borsasi 
- ···-----

çılı1 • kapanıt fiatları 12 - 1 O ~ 
Hayri Uysal, Recai, Nermin, 

Adil Yüksel, Zeliha Neriman, 
Zelıra Yalçıner. 

Zariaı, tini bulduktan sonra, bilhassa 1930 dan 1----·-----------ılll 
Rernzi, itibaren muntazam bir surette azalmış 

Fizik, kimya şubesine alınanlar: 
Behzad Kaynar, Zamin, Derin, Macid, 

Pakize, Salahad'din, Cudiye, Sıret. 

Hamamc1lar belediye 
ile aniaşamadiiar 

Hamarncılar cerniyeti idare heyeti ha
mamlara verilen suyun fiatında belediye 
ile anlaşamadığıll'dan .istifa etmiştir. A -
yın 17 sinde idare heyeti seç\mi yapı -
lacak, yeni heyet belediye ile çıkan ihti
latı halletmeğe çalışacaktır. Bundan bir 
müddet evvel belediye sular idaresi ha • 

ve nihayet 936 da takriben iki milyon 
li raya inmiştir. 

İtalyan malları 1924 te umum idha
latımızın takriben % 21 ini teşkil e
derken 9 36 da takribi olarak ancak 
% 2 sini teşkil etmi.c?tir. İtalyaya ihra
catımız 926 da 52 milyona yakın iken 
936 da 4,5 milyon liradan aşağı düş -
m~tür. İhracat 925 te umum ihracatı
mızın takriben % 2 7 sini teşkil ederken 
936 da ro 4 ünü bulamamıŞ'tır. Yalnız 
İıtalya ile ticaretimiz 923 - 924 sene
lerinde pasifken 925 ten itibaren mun
tazam aktif bir sahaya girmL~ ve son 
seneye kadar böyle devam etmiştir. 

Londra 
Nn-Yorll 
ParS.I 
Mlllno 
Cannrt 
Am.aterd&DI 
Berlln 
Br1lkltl 
Atı na 
Sof7a 
Prac 
Mac1rS4 
Var~& 

Budapqt. 
BU tr et 
Belıra d 
Yoltohama 
Stoltholm 

ÇEKLER 

Acılı, Kap lu' 
6 03 6,0J 

1?6,9325 126,9J 25 
3,37 3,37 
6,63 6,68 
18,8075 ~8 80"16 
68.S9öO tS, S9Cı0 
60.8425 ~o 8426 
~1.46 H,46 
1,10 1,10 
1.61G 1 .1)(1) 

4,366 4.3c6 
6-03 6,01 

23.825 23 8:.!6 
l.6 ,126 
0,9060 
2,8460 

!16-2026 
!11.07 

feçen yıla nazaran az görülmektedir. 
zmir 15 milyon, Mani'Sa 11 milyon, 
Muğla 5 milyon, Aydın 2 milyon kilo 
t ahmin edilmektedir. 

Bir telsiz makinisti cereyana marncıların kırkçeşme suyu üzerindeki 
930 yılından sonra İtalyaya ihraç et

tiğimiz en mithim maddeler pamuk, 
yumurta, fındık, kuru üzüm, zeytinya
ğı, tütün, deri, keten tohumu, incir, ar

MoakOYa 23,90 

kapılıp öldü haklarından vazgeçtikleri takd:ıde fiat-

Maamafih, kat'l rekolt~ bu ay son -
larında belli olacaktır. 

Killtilr işleri: 

Kemerbuı-ıgazda Osmaniye mevkiin- larda tenzilat yapacağını bildirmi~ti. Ha
deki telsiz istasyonu makinistlerinden mam sahibieri haklarından kat'iyyen fe
Adapazarlı 33 yaşında Naci, cereyam rağat etmiyeceklerini bildirmişlerdir. 
kesmeden makineleri temizlerneğe Hamarncılar, harnarnlara verilen şehir 
kalkışmı.ş ve cereyana kapılarak öl - suyunun tonundan yedi buçuk kuruş a -
müştür. lınrnasını istemekte, ancak bu fiattan su 

tedarik ettikleri takdirde hamamlarını 
Maailimler maqlannı yeni dereceleri 

fizerinden alacaklar 
Iki çocuk merdivenden dütüp idame ettirebileceklerini ileri sürmek • 

yaralandı tedir er. 
İstanbul mualllınlerinden geçen sene Beşiktaşta Seyidnuri sokağında otu-

terfi edenlerin maaşları yeni dereceleri ran Ahınedin kızı 8 yaşında Neriman, 
üzerinden bu ay başından itibaren ve - kucağında Turhan ismindeki küçük 
rilmeğe başıanacaktır. • kaırdeşi olduğu halde evin merdiven -

Mesken bedelinin mikdan bei lira ola- 1 . d . k ·· · · k be . . · . erın en ıner en muvazenesını ay -
r ak kabul edilmıştır. Ay ba§lndan itıba - d" d"" üşt" •• N · 1 k 1 . . . ıp uşm ur. enmanın so o u 
r en muallimler mesken bedellerını al • k 1 T h d b d ı . ırı mış, ur an a aşın an yara an-
mağa başlıyacaklardır. t y ll h "k" · d ş· ı· 

ı. 
. mış ır. ara ı aTın er ı 1s1 e I§ ı 

tanbul maa~ıf müdürü Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 
Ankaradan geldi Ağaçtan düşen bir kozalakla bir 

İstanbul maar if müdürü Tevfik Kut ilk k 1 dı 
tedrisat ve ekalliyet, ecnebi kadrolarını 
tasdik ettirdikten sonra dün sabah •eh • 
rlmize dönmüştür. 

Gilmrilklerde: 
Gfimrnlder umum müdürOnOn 

teftif]eri 
Gümrükler umurn müdürü Mahmud 

Nedim, baş müdür Mustafa Nuri ile be -
raber dün Galata yolcu :;alonuna giderek 
yolcu muayene işlerini gözden geçirmiş • 
tir. Bilahare yeni yapılmakta olan yol
cu salonu inşaatı hakkmda izahat almış

lardır. Umwn müdür i§lerln bir an evvel 
bitirilmesi için icab eden tedbirlerin alın 
masını söylemiştir. • 

Umum müdürün bugüsı Ankaraya git
mesi muhtemeldir. .............................................................. 

çocu yara an 

Pendikde Bağdad caddesinde oturan 
Hasanın kızı 7 yaşında Özden, çam 
ağaçları altında dolaşırken d~en bir 
çam kozala~ile başının arka Jsısmından 
ağırca yaralanmış ve Nümune hasta -
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

Bir otobüs bir çocuğu yaraladı 

Şoför Osmanın idaresindeki 2 numa
ralı Şile ombüsü Üsküdarda Bülbülde
re caddesinde S yaşında Halid ismin
de bir çocuğa çarparak oacağından ya
ralam~tır. Yaralı tedavi altına ahn • 
mı.ş, şoför yakalanınıştır. 

Bir tramvay bir adama 9arptı 

Vatman Mehmedin idaresindeki Be
bek - Eminönü tramvayı Arnavudkö
yünden geçerken bir beygir üzerinde 
gitmekte olan Mmıede çarparak yere 
düşürmil~ ve sol hacağının kınlması
na sebebiyet vermiştir. 

Yaralı, cankurtaranla Beyoğlu has
tanesine kaldırılmış, vatman yakalan
mıştır. 

Bir çocuk av tüfeği ile yaralandı 

Kartalda Paragos denilen mevkide 
oturan Hasan isminde bir gene, av tU
feğile aynarken tüfek ateş almış ve 
ayni 1emtte oturan 14 y~ında Şem -
seddini yüzünün m~telif yederinden 
yaralamıştır. Yaralı Nümune hastane
sine kaldırılarak tedavi al~ına alınm~ 
ve tahkikata ibqlanmıttır. 

MIJieferrik : 

Turizm tubesi brotürler bastırdı 
Belediye turizm şubesi tarafından muh

telif lisanlarda tabedilen broşürler ba • 
sılrnıştır. Turizm müdürlüğü bu broşüt • 
leri ecnebi memleketlerdeki Türk kon • 
soloslarına gönderecektir. Konsolosluk -
lar, Türkiyeye gelmek üzere pasaportunu 
vize ettiren seyyahlara bu broşürlerı ve
receklerdir. .............................................................. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 

l
ll!m [ijı!llll! Bu akşam uat 2).3() da 

~~~~Illi Yanlış~:~~~!·•ş~.::edisi 
Türk~eai: A . Givda 

Ertuinıl Sadi Tek Tiyatrosu 

TURAN 

B ALil 

Takaimde ABIDE lı:artıanı· 
da Cuma j'Üııü •ktamı 

au t 21 de a~ıl ıt Paıar aut 

13 de ( Talebeye ) 16 da 

OTELLO 

TiYATROSU 
Halk 1aıı'aillrı N-.id, olnı
yvcu S.milıa - Mi,el vary.
teai, Tlıe p ido• akrobat 

ııuaaraaı 

K•nll G8mlelr 
Vodvil S perde 
Solo, varyete . ....... . 

BeyotiUDda Halk Opereti 

tlyatrowııda (Eaki Çatlıyaıı) 

yeııl kadro, büyük orkeatıa 

MACAR 
BALET/LE 

'akıada başlıyor 

pa ve maden kömürüdür. 
936 da imzalanan ticaret anlaşmasın

dan sonra biraz inkişaf eden iki mem
leket arasındaki ticari münasebatın 
yeni anlaşma ile evvelki yıllarla kıyas 
kabul etmiyecek bir şekilde yükselece
ği ve büyük faydalar temin edeceği 
muhakkak görülmektedir. 

BUyük ziraat kongresi 
haz1rhklar1 tamamlanıyor 

Gelecek ayın ikisinde Ankarada açı
lacak olan büyük ziraat ve köy kalkın
ması kongresine aid hazırlıklar tamam
lanmak üzeredir . .. 

Kongre için Tiooret Odası ve Zahire 

E S HA M 
Aı;ıııı Kapaııı 1 

Anadolu IIJl. ,. 10 
peetn 24 60 24 60 
A. om. ,. 10 '"-U 
BomonU - Nttıar 690 6 90 
Aalan çlmen*o 820 s ~o 
Mtrlt• BanU. 106 106 
1t Bankuı ı o 10 
1'alefon " 211 
ltUha\ Tt Dtft,ı, 1160 11 60 
tart Del1mıtnl ı uo 
Tarltoe 6 10 6 10 

KBAZLAB 
Kapaaıl 

'Nlrk borcu I PttlD 
• • III • 
• • 1 ndoli 

Borsası tarafından hazırlanmalrta olan ........................................... . 
raporlar bu ayın 20 sine kadar Anka- ,-.ıllllll ___ ._ Dfin aktam •--~ 
raya gönderilecektir. Ziraat kongresi s gaag M E R 
Başbakan Celal Bayarın rnühim bir \b:~~ 
nutkne açılacaktır. Sin e mas ında 
Kontrplik nizamnamesi tatbik LUCIEN BARROU.X 

mevkiine girdi ile VlVlANE ROMANCE 
İktısad Vekaletinin kontrplAkların i

yi b ir şekilde yapılmasım temin mak -
sadile hazırladığı yeni kontrplak stan· 
dard nizamnamesi •bugünden itibaren 
tatbik mevkiine girecektir. 

Yeni nizarnname ile kontrplAkların 
yapılması bazı kayıdlar altına alınmı~ 
ve f>uıılann a_,gari nÇ tabakadan müte
~ekkil olması kanırlaştınlrnıştır. An -
cak kontrplak.çılar bu n izamnamenin 

taratından calibi dikkat bir tarzda 
yaratılan 

ASRI EVLiLER 
Nefis lcomedlsl parlak bir muvaf· 

fakiyet kazandı. 

Etlenceli, Neş'elf, Kahkabalı bit 
film 

,.. Bu akşam SARAY aine~asında 
HARRY BAUR • MARCELLE CHANT AL •e PIERRRE 

RICHARD WILLM gibi en bOyfik yıldızlar tarafındaa 

RASPUTiN 
~ayanı Hayret Filmi Başlıyor. 
Kızıl •e Kanlı Pa paa'm 1efahatları... ltu nÜf 

ve kadınlar... Çarlık Ruayaaının lüka ve ihtitamı... Muazzalll 

bir dram... F evk IIAde bir film ••• 

lllveten a FOX JURNAL'da Avrupa sulh u • 4 leri n avdeti •.• 
Payita\lUarda nUmayişler ... 



13 Biriııcitcşrin 

Vize ve Kırklarelindeki 
~-------_.....;;;;_---~~------ hafriyat sona erdi 
ı • ı· • 50 • k ı lzmirde iki cinayet . . -. - - --zmır ISeSI D Cl UlU UŞ .. Yenıdea bırçok eskı ve tarihi mezar meydana çıkarıldı. 

~uz para için bir sabıkalı Umumi müfettislik hafriyat safhalarını filme aldı 

yılını kutluladı . bır kahveciyi, bir karpuzcu 
da bir diğerini öldürdü 

Eski t~lebeler bir araya •elerek çok güzel bir gÜD 
geçirdiler ve iştiha il e pi ~ivla fasufy.- vediler 

İzmir (Husu • 
si) - Dün İsmet
paşa lledestenin-

1 de, Abdallahın 
kahvehanesi ö -
nünde yi.ız para -
lık <bir kahve ala
cağı yüzünden fbir 
cinayet olmuştur. 
Bu kahvehane ö 
nünde Kürd Ah -
mede rastlıyan 
sa bı ka lı lar dan 
Fanti Kazım: Katil Kdzım 

- Var mı bana yan bakan? 
Diye bağırml§W'. Bu meydan oku -

ma, Kazımdan yilz paralık bir kahve 
alaca~ı olan Alımedi kızdınnış olacalc 
ki derhal cevab vermiştir: 

- Sen namuslu ve erkeksen borcunu 
ver ... 

İşte arada geçen basit, incir çekir -
değini doldurmıyan münakaşa .. Bunu 

Solda me~tebin ilk mczuııu hatıra ağacı nı dikiyor, yukanda eski mezunza,.dan takiben bıçaklar meydana çıkıyor. ts-
bir grup, aşağıda eski taleb eler bahçede oynayorlar metpaşa bedesteni allakbullak oluyor. 

Khım daha atik davranarak bıçağını 
Abmedin midesine ve göğsüne beş de
fa saplıyarak Kürd Abmedi öldürüyor. 
Polis memurlarından Abdullah katili, 
maktul'Ün üzerinde bıçağile yakalamış
tır. Suçlu tevkif edilmiştir. 

İzmir (Hususi) - İzmir Erkek List-· 
sinin kuruluşunun 50 nci yıldönümü 
paı-lak bir törenle, mektebin en eski 
nıezu1ilarımm iştlirakiJıe kwtlu~anmı.ş, 
eski hatıralar yudolunmuş ve güzel 
bir kültür günü yaşanmıştır. 1888 se
nesinde kurularak faaliyete geçen İz
~~r lisesinin ilk müdürü Konyalı Ab
durrahman Efendi idi. O zamanki öğ
retmenleri arasında Halid Ziya Uşak
lıgil, Hizmetçi Nevzad Bey, Mahmud 
Esad Efendı gibi maruf bilginlerimiz 
bulunuyordu. 
İzmir lisesinin yetiştil diği maruf ze

vaL arasında mcı·hum Maarif Vekilleri 
Mustafa Necati ve Vasıf Çınar, Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya, Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu, İzmir meb'usu Mah
mud Esad Bozkurd, Manisa meb'usu 
Refik İnce, Roma sefirimiz Hüseyin 
Ragıp, Moskova sefirimiz Zekiii Apay
dın gibi şahsiyetler vardır. 

saylavı Refik İnce bir nutuk söylemi}· 
tir. 

Liscliler arasında geçirilen ellinci 
yıldönümü çok istifadeli olmu.ş ve bu 
vesile ile yurd büyüklerine liselilerin 
tazimleri arzedilıniştir. 

* Kaşta Cumhuriyet Ayni gün ikinci cinayet İkiçeşme -

B h 1 kl 
lik caddesinde olmuştur. Bozyaka kah-

ayramınil azır 1 ar vesi adile maruf olan kahvenin önün-
Kaş (Hususi)- de yaralı bir adam yattığını görenler 

Kazarnııda Cum- kendisine kimin vurduğunu sormuş -
huriyet bayramı lar, fakat cevab akımamışlardır. Ya -
\·c belediye inti - ralı hastaneye kaldırılmışsa da ölnıilş· 
habı hazırlıkları tür. 
d?vam etmekte - Ölen Zıb7.ıb Abdidir ıve karpuzcu 
dır. Hasan tarafından bıçaklanıarak öldü -

C. H: P. ba§ka- rülmüştür. Karpuzcu Hasan, arkadaş-
nı Avnı Erdem, lanna dükklinda rakı içmelerine mü -
b.u h~ !ki ağır v~ saade etmiş. Sarhoşluk ilerleyince fe-
z~~e ;çı~ gecelı na bir vaziyete mani olmak için Zıbzıb 
gunduzlu çalış - Abdi ile kavga etmiş ve kendisini bı -
maktadır. Avni -;aklıyarak öldünn~tür. 

Erdemin gayretıle ıbu sene Cumhuriyet 
bayramının fevkalade olarak kutluJa - Erzincan saylaYI Erzincanda 
nacağı tahmin edilmektedir. 

Ereğli - NecmiJsti k bal 
ve dUzeltme 

maç1 

Erzincan, (Hususi) - Erzincan say
lavı !Hikmet Işık, buraya gelmiştir. 
Saylavımız halkla temas edecek ve 
memleket ihtiyaçları üzerinde tedkik -
lerde 'bulunacaktır. 

Vizenin Çömlckçiteped~ yapıtan 1ıafriyattan bir görünÜ§ 

Edirne, (Hususi) - Türk Tarih Kuru-l altın küpc, ve kıymetli ta~larla diziimiş 
mu tarafından Üniversite ilk zamanlar bir pantantif ve bir çok bronz ve topr nk, 
tarih doçenti D. Arif Müfidin başkanlı· cam eseri bulunmuştur. Birbirin(• pek yn
iında Üniversite Arkeoloji Enstitüsü kın olan A. ve B. höyüklen yanındaki ü 4 

asistanı Bayan Münire Karacalarlı ve çüncü diğer küçük bir höyükte yapılan 
Trakya Umumt Müfcttişliğl mimarı Maz. kazıda gene hükümdara aid olduğu anla
har Altandan ibaret bir heyet tarafından şılan bir at mezarı bulunmu~tur. Gayet 
Vize ve Kırklarelinde yaptırılmakta olan kesif bir kül tabakasile örtülü olan bu 
hafriyat sona ermiştir. mezarda yanık hayvan kemikleri ve 
Bu sabah Edirneye avdet etmi~ olan mi- bronzdan at gemleri pa:-çaları bulunmu~· 

mar Mazhar Altan iki ay süren hafriyat tur. 
işleri etrafında bana çok mühim beya- Vize kasabası içerisind~ ve tarihi Çöm
natta buluntdu: lekçitepede yapılan hafriyatt'l milAltan 

- Heyetimiz bu yıl gerek Vizede ve sonra ikinci ve üçüncü asra aid olduğu 
geırekse Kırklarelinde yaptırttığı hafri- anla~ılan gayet büyük bir bina temel _ 
yat Trakya kültür ve tarihi için büyük leri bulunmuştur. 
bir ehemmiyet arzeder mahiyettcdir. Çok geniş blok taşlarmdan yapılan bu 

Vizedeki hafrlyat kasabanın cenubun- binanın yüzü taş sütunlu ve garb yüzü 
daki ovada Hasboğa ve Düzova köyleri yarım daire şeklinde ve gen sütunlu ol
civarında mevcud ve sayısı otuzu bulan duğu mevcud kaidelerden ve izlerden 
höyüklerin 4 tanesinde yapılmış ve ayrı- belli olmaktadır. Binanın zemini enli ve 
ca Vizenin tarihi kaleleri eteklerinde ve geniş taşlarla döşelidir. Bu binanın bir 
Çömlekçitepede sondajla yapılmıştır. mabetten ziyade bir saray olduğu tah • 

Höyüklerde yapılan .ıtazılarda 55 metre min edilmektedir. 
kutrunda ve 9.50 metre yüksekliğinue Vizenin tarihi kaleleri eteklerinde ya . 
bulunan A höyüğünde 6 metre derinlilte pılan kazıda ise fevkalilde ehemmiyell 
iniidiktc miladdan sonra birinci asra aid haiz ve büyük bir binanın ravak kısınını 
olduğu tahmin edilen ve ınuntazam yont- teşkil eden kemerlerden birine rastlan
ma taşlardan yapılmış bir mezar odasına mı~tır. Kemerin üstünde ve etrafında R~ 
rastlanmıştır. Bu taştan mezar odasının ma mimarisinde tezyinatı firiz ve ar . 
şark tarafındaki yüzünde iki tarafı mer- şitravlar bulunmuştur. Bu zengin mima. 
mer sögeli ve üzerinde gene mermerden ri parçalara göre bu binanın büyük bir 
tabanlı ve ön tarafı yekpa\·~ ve masif bir mabed veya büyük bir saray bakiyesi ol
ta~la örtülü bir kapı vardır. Taş odanın du~u anlaşılmaktadır. 
içerisinde duvarların alt kısımları bu
günkü serpme tabir olunan tarzda alçı sı
valı ve bunun üzeri 30 santim eninde ve 
kırmızı zemin üzerine vazo ve nebati rE'

Pazar günü mektebde toplanan eski 
mezunlardan ekserisi, mektebin bahçe
sinde eski hatıraları tazelemişler, b:ı· 
günün büyükleri olan o zamanki yara
maz çocuklara aid hatıraları tazelemiş
lerdir. Bir aralık, eskiden olduğu gibi 
mekt~hin yemek borusu çalmış ve pi
lôvla fasulye büyük bir iştiha ile ye -
nilmiştir. 

Eski mezunlar, eski talebeden birinin 
ders takririnde bulunmuşlar ,.e ayni 
surette istifade etmişlerdir. En eski 
mezunla en veni mezunun nutukları 
alkışiada ka~ılanmıştır. Atatürk hev
keli önünde yapılan törende Manisa 

Dünkü sayımı7Xia c Yurdda spor hare • 
ketlerit sütununda Ereğiide Ereğli takı
mı ile Şehremini Necmiistikbal takımı 
arasındaki maçm neticesinde bir yanlış
lık olmuştur. Maçı Ereğiililer 3-2 kazan
mışlardır. 

Oürcübulak'da blr cümriik bina.• yapılıyor simlerle süslü firizli ve bu firiz çerçeve-
İran yolu üzerinde Oürcübulak m vki - den itibaren bütün tonoz tavanı mavi ze

Heyetimizin programında bu yıl Çöm· 
lekçitepe ve Hisaraltı dvaruıds. yapıla • 
cak kazıların bir sondaj mahiyetinde vl
masına göre elde edilen bu büyük neti • 
cctien dolayı hafriyatın gelecek yıl da 
devamına karar verilmi~ ve mevsim do
layısile kazıya son verilmiştir. inde gümrük ve fnhlsarlar vekD.letl elektrik, · 

su, lkalorifer ve diğer .bütiin asrl tesisatı lh· mın üzerine yıldız şeklini andıran beyaz 
t.ln eden bOyilk blr gümrilk binası yaptır _ rozetlerle süslüdür. Odanın zeminl clilrt 
marı tararla.ştırm~tır. Keşif bedeli 200 bin köşe tuğlalarla döşemeli olup şark tara
lira olan bu binanın Inşaatına yakında baş- fında ve kapının hemen yanında gene 
ıanacattır. taştan ve üzeri fresk tezyinntlı bir lfihid 

bulunmaktadır. 

Nevşehirde Belediye seçimi intizamla başladi ve bitti J Bu lahid açıiıdığı vakit içerisinde mi
laddan sonra birinci asırdn Vizcdc R0ma 
imparatorluğunun idaresi altında tesis e
dilen krallardan birine aid bir ölü b!t· 

lunmuştur. 

. Nevşehir (Hususi\ - Şehrimizdc bele
dıye intilinbatı çok muntazam bir şekil
de yapılmıştır. İstisnasız bütün şehırli 
"e ki>ylü sandık başlarına seçim haldarı
hı kullanma~a koşmuşla.- ve reylerini 
genç namzedlere vermişlerdir. 

Bu arada Halkevi bandosu da seçime ı fabrikası kurmak, yollar açmak, mezba • 
iştirak etmiştir. Üç güu devam eden se- ha ve lllğırnlar yapmak suretil& memlc
çim ayni intizam içinde bitmiştir. İki se- ketc müteaddid eserler veren belediye 
nedenberi büyük bir gayret ve aziınle reisimiz Şükrü Süer yeniden belediye 
geeeli gUndüzlü çalışarak Nevşehir için relsllğine seçilmiştir. Resim seçimden bir 
bir çok işler bataran, bilhassa elektrik safba ile refs Şükrü Süerı &österiyor, 

Yakılmış bir halde b•ılunun bu ölünün 
yanında hükümdarlara mahsus ,.c etrafı 
altın yapraktarla süslü bir çelcnk, sa~ ta
rafında kabıası yanmış :)ir kılıç ve ayak 
uc;unda gene hükümdıırlara mahsus gü
müş ve demir bir zırhlı elbise, k:ımalar, 
beş tane gümüş kupa, iki altın yiizük ve 
bunlardan ba~ka hakikaten çok büyük 
bir değer taşıyan ve şimdiye kadar eşine 
pek az tesadüf edilen miğfcrli bir maske 
bulunmuştur. Bu maskenin üzerinde al
tın kakmalı bir denız ilahını tasvir eden 
çok san'atkarane yapılmıs kabartma re
simler ve maskenin iki yanak kısımlnrın

da gene kabartma olarak altın kakm:ılı 

ilah tasvirleri bulunmaktadır. Bunlar
dan başka mezar odasının içerisinde tunç
tan bir büyük şamdan, vazolar, el feneri, 
bir kandil, kaplar ve toprak küpler ve bir 
çok cam eserler bulunmu~tur. 

İkinci B Höyüğündc ise tabana inildi • 
ğinde yanyana iki mez!lt bulunmuştur. 

Bir Trak kadınma aid olduğu arılnsılan l;u 
mezarlar geniş ve yayvan tuğlalardan 
yapılmış ve üzerirrdeki ağır toprak tuz
yikinin tesirile çökınüştür. Bu mcznrdn 
gene bir hükümdar ailesine mahsus olup 
içinde altın yapraklarla çevrclenmiş bir 
taç, iki altın bilezik, bir altın yüzük, iki 

Aziz generalimizin ~ç yıldanberi ya _ 
pıhıgclmckte olan bu kazılnrıı yakından 
gösterdiği büyük alıika ve yardımlarile 
beraber kazıların hemen hc.>r safhasının 
ayrı ayrı filmlerini aldırmışlardır. 

Bursada 16 yaştnda 
Bir genç 
Bir sabıkallyt öldiirdü 
Bursa (Hususi) - Dün şchrimizde 

feci bir cinayet işlenmiştir. Vak'nnın 
lafsilatı şudur: 

Katil cürmünden sabıkalı 40 yaşla 
rında Edirneli Said adında birilc llı 

yaşlarında Boşnak Jt,aik daha bir kaç 
arkadaşile rakı başına oturuyorlar. Bi
raz içtikten sonra Faikle Said aravı 
b'ozuyor ve biraz ağız kavgası yapıyopr
lar ve masa ba-şından ayrılıyorlar. Pa
ik tamir için ,·erdiği ayakkabısını al
mak üzere Kayan çarşısındaki bir dük· 
kana gidiyor, Said de arkasından geli
yor, oturuyorlar, orada da ka,•gayı ta
z~liyorlar. Diikkan sahibi diikkfinmda 
kavga edilmesini muvafık görmüyor. 
Faiğl dükkfından çıkarıyor. Bu sefer 
de Faik çarşı ortasında, Said dükkfi· 
nın içinde karşıhklı ve kantnrlı küfür
ler savurmaya başlıyorlar. Bunun üze
rine tezgilh üstündeki bir çekici kapan 
Said, Faiğin üzerine hücum ediyor. 
Fa!~at Faik daha atik davranıyor, Bir 
anda çektiği bıçağı Saidin sol böğl'i.ine. 
saplıyor. Saat üçte yaralanan Said sa
at dörtte hastanede can verivor. 

Katil yakalanmış, cürmü~eŞhud su· 
çile Adliyeye teslim edilerek tevklf e· 
dilm~Ur. 
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L HAdi.ler KarplıDda ) ' 

IBATA 
Dediler ki: 
- Bata, Çekoslovakyaya 

manlar, Lehliler, Maoarlar, ayalt oastılt· 
relsfcumhur ları yetipniyormU§ i:lbi üstelik ayakla • 

oluyormuş. nna birer de ayakkabıcı . istediler· 
Dedim ki: Dediler ki: 
- Bata, batmak kelimeginden mi gelJ· - ?????? 

yor? Dedim ki: 
Dediler ki: • _ Nasreddin Hocaııııı fO. fıkrasını bi • 
- Hayır; Bata, methur bir ayakkabı lir misiniz? 

fabrikasının sahibinin adıdır. Fık.rayı anlattım: 
Dedim ki: ~ cHoca ibfr dere kenarında otur:muf. 
- Çekoslovakyanın alh üstüne geldili Abdest ahyor:mUf, ayillablannı 'da çı -

ayailann, başa Ç'lkmasından belli! karmış, yanıbqına koymUf. Hoca tam •-
Dediler ki: yajıru yıkayıp abdattni tamamladılı za. 
- ?????? man bir de bakımf ki. derenin sulan a-
Dedim ki: yakkabılannı alımf eötürüyor. Hoca 
- Bugün ayakkabı :raorikası sahi6l am- derhal abdestinl bozmllf ve dereye d&ı-

nıa, yann, o da Beneş ,&ibi pabuçsuz kaç- mü~: 

masını _ Senden aldılun abdestl geri verdim, 
Dediler ki: demiş, sen de benim ayakkabılar~ ıeri 
- ?????? 
Dedim ki: 
- Pabuç yapmak İ§ de~il, Çekoslovak

yanm dama atılan pab:ıçlarını damdan 
indirebilmek iştir. 
... Dediler ki: 

- ?????? 
Dedim ki: 
- Çekoslovakyaya ayak basan Al -

ver.» 
Dediler ki: 
- Bu fıkrayı neye anlattın? 
Dedim ki: 
- Günün birinde Bata da, Nasreadin 

Hoca gibi cal reisicumhurluğunu, ver a
yakkabı fabrikalanmı., 

Diyecektir de ..• 
larnet H u.ltlsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Göktea düşen taşlar 

,. Her sene feza
daki mahrekini ıa- • 
f1I'Jllak suretne su- (.~-. ~ 
lrut eden yıldız ~ ~ 
lardan kiirel ana •. j ~ 
döşenlerln alır • ~ A 
tı~ iki milyon ton ~' 
kadar tahmin e • N;/ 
diliyor. Fakat bu ~ 
wna taşları gayet 
geniş bir ahaya /; ' 

DUnyamn en garib kitaba 

SON POSTA 

'~ 
Çocuğunuzun 

tembel olmaması 
sizin elinizdedir 

Çocuklarınıza tembel demeyiniz. Tem
bel çocuk yoktur. Tembel çocuk ya öyle 
alıştınlmıştır. Ya hastadır, ya da inadcı. 

Hastaları doktora bırakalım. Sağlam 

çocuğun tembel olmaması için annesinin 
onu çalıştırmaya alıştırmaktan üşenme
roesi esastır. Büyük bi:r mütehassıs: cBa
şıboş, işsiz güçsüz, disiplinsiz bırakılan 

yavru ister istemez tembelleşir, der. 

Anneler, size düşen vazife, hangi y;ışta 
olursa olsun, çocuğunuz:ı çalışmayı sev· 
dirmektir. Bunun için her §Cyden önce 

ona bir ideal insan örne~ veriniz. Çocuk 
bu örneği sevsin, ona benzerniye çalışsln. 
Onun gibi çalışkan ve iyi bir insan olma

yı emel bilsin. 
serpllclikleri için kaybolup gidiyorlar. 

* 
İkinci derecede yapacağınız şey nasi

Almanyada Gottingen üniversitesinde hat ve mükruatla çocuğun tembelliğinin 
dilnyanın en garib kitabı bulun!Daktadır. 

Çinliler eskiden çakıl taşlarm1 
para mukabilinde kuHamrlard1 

1:1! F l' ~] 

Bir Alman fizik mütehassısı, tıbbın ba
bası İpok:rata olan fÜkranıru eda için, öl

düğü zaman İpokratın bir eserinin kendi 
derisi ile cildlen.mesini vasiyet etmiştir. 

l3u eserin clldi de bugün fizikçinin derisi 
tle cidli bulunmaktadır. 

Vaktile Çiniller çakıl taşlarını para=============== 
,_,_ · · d h h• yazılmıcı yazılar soldan sa~a doğru §U makamında kullandıa.wn ıçın, a a ... ıı 

li para işlerinde çakıl taşı para alameü manalan ifade ediyor: 

olarak yazılmaktadır. Yukarıdaki çinee Çakıl tqı, borç, aer:maye, maaş, mülk. 

Kocasız Ilalan anne 
Evlenmemeli mi? 
İ§te size bir sual ki, tek kelime ile 

evet veya hayır şeklinde cevabı veri
lemez. Soran henüz genç denilebile
cek bir kadındır, tabii adını söylemi
yeceğim, oturdu~ memleketi de zik
retmlyeceğim, fakat anlattıklannı kıs
men bülisa edebilirim. Diyor ki: 

- Çok sevdiğim bir kocam vardı, 

beni en büyüğü 12 yaşını geçmiyen üç 
çocu~a yalnız bırakarak öldü. Kü
çük bir irad sahibi idim, biraz da ka. 
.zanarak yaşadım, aradan 4 sene geçti 
Kocamın hatırasına elan sadığım, fa
kat nihayet yara yavaş yavaş iltiyam 
buluyor, ve insan ebediyen yalnız ya
pmaya mahkfun olmaktan sıkılıyor. 
Karşıma bir adam çıktı. Bir gün 

tekrar evlenebilmek ihtimalini dü~ 
f{lndüm. 
Kocamın hısım akrabasile çok ya

kından çok samimi münasebette kal~ 
mıştım. Düşüncemi sezdiklen zaman: 

- Haklısın, dediler. Fakat bugün 16 
yaşını bulan büyük oğlun eve bir ya
bancı erkeğin gelmesini nasıl tel.iklU 
edecek. 7 yaşındaki ikinci oğlun, 5 ya
§ındaki kızın ne düşünecckler? 

Sual beni sarstı. Bi; de!a da sizin 
fikrinizi alayım, dedim. Muhakemeni
ze ya.rd:ım etmesi için söylüyorum: 
Şimdi yaşım 39 dur. 

* Çocuğu olmıyan genç bir dul, ister 

zengin, ister fakir olsun bana bu su
ali sorsaydı kendisine hJç düşünmek· 
sizin: 

- Evlenınelisin. Bu, k~ndine ve ce
miyete kar§ı bir vazifedir, cevabını 
verecek tim. 

Suali soran çocuk sahibi olmakla 
beraber çok genç yaşta bulunsaydı ço
cuklarının sayısı ve phsi vaziyeti ba
kımından küçük bir tereddüd geçir
mekle beraber belki gene: 

- Evleniniz, diyecektim. 
Fakat bakınız, bu dakikada beyaz 

saçlı ihtiyar bir kadının hayali gözle
rimin önüne geliyor: Daha 30 yaşında 
iken 5 çocukla dul kalmıştı, kocasına 
olmasa bile çocuklanna sadakati ölün· 
ceye kadar muhafaza etti, bazan bahsi 
geçerken: 

- Kadınlık rolüm 30 ya~ında iken 
bitti, ondan sonra annelik rolüm, üze
rine babalık rolünü de alarak devam 
etti, derdi. 

Eian hayatta olan bu kadını çok be
~enirlm. Aziz okuyucum bugün 39 ya
tındasın, nihayet Oç dört yıl sonra ka
dınlık hissin zayıfl.ıyacak, sönecek, 
biraz daha beklıyerek çocuklanna ye~ 
timliklerini hissettinDerneyi yapamaz 
mısın? 

Hem, karşına çıkan adamın sana na
aıl bir hayat hazırlıyacağı da belli 
değil. MaiOm bir vaziyeti bir meçhul 
vaziyete feda etmek t~likesi önünde 
sin. 

TEYZ~ 

önüne geçmek olmalıdır. 
Mesela: Yıkanmak istemiyor. 
Pek küçüğe - Eğer yıkanmazsan yU

zünü böcekler yer filan gibi bir şeyler 

söylenir. 
Daha büyüklere - Hiç senin yaşmda 

çocuk yıkanmaz olur mu? Aman ne ayıb. 

Bak yıkanınca ne kadar güzelleşiyorsun 

dersiniz. 

Eğer yemek yemeğe nazlanıyorsa: 
'Küçüklere: «Ye ki baban gibı, ablan 

gibi büyüyesin. Şu bir lokına kedi için, 
bir lokma da benim için» diyerek kan
dırılır. 

Daha büyüklere değişik ve manzarası 
güzel yemekler verirsinız. Yemek iste
medili ıeyi yerse sevdiği tatlıyı yapaca
~ızı söyler ve yaparsınız. 

Ko~p oynamak istemiyen pek mini
ınini bir bebeğin önüne bir top koyarsı
nız. Topu yuvarlarsınız. Ona da tutmn
sını söylersiniz. Böyle böyle içinde oyun 
hevesi uyanır. 

Daha büyükleri alır, beraber sokağl 
çıkanrsınız. Yürümeye alı§ır. 

Çocuk, bazan da bunlann hepsini ya
par da derslerine çalı~mak istemez. O 
vakit, küçüğe de, büyü~e de bir mükafat 
v~detmeli, biraz ça~maya başlar başla
maz tatlı sözlerle okşaınalı, cesaret ve 
§evk vermeli 

VAdedilen müillatı hak edince - hattA 
lüzu.msu.z .olsa bile - derhal almalıdır. 
Yoksa aize olan itimadı kırılır. Bu da e:ı 
fena ,eydir. 

10, 13 yaşmda hlrSIZIIğa başliyan 
3 küçük çocuk yakalandi 

Sorgu hakimliğine gönderilen çocuklar " Şeytana 
uyduk , diyerek suçlannı itiraf ettiler 

1 O ve 13 yaşJannda üç çocuktan mü~ 
rekk:eb, bir hırsızlık şebekesi, dün Ad
liyeye tesilin edilıniştir. 

Rauf, Siyam!, Mehmed Ali imnle -
rindeki bu ilç küçük, yqianndan u
mulınıyacak bir cesaret ve cür'etle, 
Balatta Şa.ban ve Nuri isminde iki 
şahsın, kapı kırmak suretile, evlerine 
gimıişferdir. Ayakkabı, kazak, ustura 
gilbi ~yler çalaralL kaçan yaramaz
lar, bilAlıcare polis tarafından yakala
narak, Müddelumumillğe teslim edil -
mi.şlerdir. Farilo mümeyYiz olduklan 
teslbit edildikten sonra da, .of üncü IOr
gu bAkimlljina sevkedilerek, orada 
sorguya çekDniŞ'lerdtr. ÜÇü de, suç -
lannı itiraf etlnif ve: 

- Şeytana uyduk. Bir iştir o\du, de
mişlerdir. 

Dün Adiiye koridorlarmda iki jan
danna arasmda geçen bu üç minim.lniyi 
görenler, merakla yanianna sokularak, 
bunların ne yaptıklannı. sonnaktaydr
lar. Küçük suçlulal'Sa, etrafianndaki -
lere korkmadan ve çekinmeden, pe~ 
vasızca: 

- Biz dayaktan korkup, evlerimiz -

cezada görülmekte olan davası, dflll 
neticeye varmıştır. 
Yapılan muhakeme neticesinde s11lf 

llllardan Ramizin, 1 7 yaşında Rabia !J. 
minde bir kızı üvey babası Yusufla ~ 
!aşarak, Musa ve N azmi ismindeki ar tt 
kad~larınm yardımile kaçırdığı sab 
olm~tur. ..,.. 

··········-············································· 
Bir köylü baş1 balta ile 
parçalanarak öldUrüldU 

Kaş (Hususi) - Kazaınwn İslaıtl .' 
lar köyünde bir ölüm vak'ası oldu.~ 
rahim adında bir köylü evinin danuD 
da yatmakta iken Emin isminde diid. 
bir köylü tarafından . başı balta ile 
nlanmak suretile öldürülm~ür. 
til yakalanmıştır. 

Kaşda bir eve yıldınm d~tii . • 
Kaş (Hususi) - Kazamızın Bezit 

gan köylinde Fettah oğlu Hüseyinin e;.. 
vine yıldırun dü§IDüş ve evde hasa:~ 
yaptıktan başka 7 tavukla bir inek ~ 
dünnüşiür. 

-------
den kaçtık. BaŞ'llTlıza bu işler geldi, Gümüşhacıköyündeki 
diye cevalb ve~lerdir. Suçlu küçük- Segla ... bın zararları 
ler hakkında sorgu hAkimliğince ilk 
tahkilmt açılm~r. Gümü~hacıköyüne gideıı Samsun Jtlli-

OtobOS daYasma aid karar babirimiz yazıyor: Gümüşhacıköyündl 
bir müddet evvel şiddetli bir dolu ve se1~ 

temyizden geldi Iftb olmuştu. Vak'a yerind~ yaptığım tab-
Diş tabibi Avni Bayer ve Recai k:ikata göre Afet müdhiş bir kasırga ~~ 

Nüzhetin mahkfuniyetleri, Ahmed E - ba§lamış ve bunu müteakip şiddetli bJ .. 
min Yalınanın ksnen mahkfuniyeti, yağmur baş göstermiştı r. Bu yağınurl 
kısmen cezasının iskatile neticelenen dolu da katılınca manzar:ı büsbütün lt~ 
o'tobüs n~riyatı davası hakkındaki ka- kunçlaşrnıştır. Dolu cam ve kfrcmidl. 
rar, Temyiz mahkemesi tarafından ted- parçalamış, duvarları delik de~ik etmır 
kik edilmiştir, tir. Bu arada elektrik telleri kopmuş. :ıc• 
Kararın Avni Bayer ve Recai Nüz- saba derin bir zulmet içinde kalmış:ı:rtl 

hete aid kısmı tasdik edilmiş, Ahmed Doluyu müteakip korkunç bir gürul 
Emin ve neşriyat müdürü Sabri S:ı - ile gelen sel, kasaba halkını telaşa düşiit' 
lime aid kısmı ise, nakzedilmf~tir. müş, sel güzergahındaki evler tahliye ~ 

dilmiş, nüfusça vukllu muhtemel zayi,-
Dükk4n soyan bir hirSlZ tın önüne geçilmiştir. Yalnız kasaba1' 

yakalandi civar bostanlarda bir kadın selin cereyr 
. h 1 k 1 k 1 nına kapılmış, cesedi bir müddet sol'lr' Yaman bır ı.rsız ı suç usu ya aa- b 

1 
t 

. lim d"l ·şı· u unmuş ur. 
narak, Adlıyeye tes e 1 mı ~- . Maddi zararlara gelince, kasaba ci.,r 

Suçlu Nihad, evvelki gece Sıııkecı - rındaki harmanları sel silip götürrnilft 
de bakkal HUseyinin i~le-tme~ oldu- bağlar, bostanlar, mısır, tiitün, kendft 
ğu dükldna, yanmdakı ahçı dükkanı- mahsulü tamamen mahvolmuştur. Geçefi 
nın su borusuna tınnanmak ~uretile 3 sene oldu~ gibi bu sene de mahsulil1J 
tarafından, .girmiştir. böyle bir afetle mahvoluşu, halkı çoJ 

Çekmeceyi kırarak, Içinde bulunan müşkül vaziyette bırakmıştır. Zar8tı' 
1 03 lirayı çalıp kaçınağa teşebbüs e - mikdarı yüz bin lira kadardır. KasabC)lJ' 
den suçlu, bekçiler tarafmdan görüle - lar hükfunetin yardımını bekliyorJıır. 
rek, ta•kibe başlanmıştır. Fakat, arka-
sından atılan silah seslerine bile aldı-
~ etmiyen Nfhad, i!tasyona kadar ko-
şarak, vagonlardan birinin altına girip, 
saklanmış, fakat bilAhare yakayı ele 
verm~tir. 

Dün, Asliye .of üncü ceza mahkeme -
sinde duruşması yapılan hırsız, cümıü
nü itiraf etmif, d~a hadise ma -
hallinde keşif yapılması için, talik e
dilmiştir. 

Mahkeme, ım.znun Nihadın tevküi
ne, karar vermiştir. 

Çalaleada bir k1z1 kaçaranlar 
mahkOm edildiler 

Çatalcanın Anas;a kayünde vulrubu
lan bir kız kaçırma hAdisesinin Ağır-

Delinen masa 



Müsrifin panfalonu 
Bay Faruk, zengindi amma para sarfet

mekten hiç hoş-
'. ~ ıanmazdı. Kendisi-
~ -, ne bir elbise lAzım 
(h · ·· geldiği z:ıman ter-

ziye dik~rmez, ha
zır eJbiseciden al
mazdı. Dosdoğru 

Yenicamic gider, ornda müstamcl .elb~~e 
satanlardan birinden alırdı. Gene bır g-.ın 
karısilc birlikte Yenicami.e elbise almaya 
~tınişti. Elbiseci bir pantalon gösterdi. 
l3ay Faruk pantalona baktı: 

- Bunu istemem, dedi, ahlakımı bo
zar .. 

- l'jeye? . _ . 
- C('pleri delik .. muhakkak bır muı:rı-

fin pantnlonuydu, size getirip sattı. 

* 
Tedbirli genç 

Genç erkek, sevdiği genç kızın oturdu
jtu apartımana gir
dl.~erdıvenlerden 

çıkarken, sevgili-
sine rastgeldi: · 

_ Ne o, buroda 
ne işin var. 

- Babanı gör
ıneye geliyorum, seni istiyeceğim. 

Genç kız scvinmişti. Sevgilisinin boy
nuna atılacaktı. Tam bu sırada onun o
ınuzundaki şeye gözü takıldı: 

- Omuzundaki ne? 
Erkek hatırladı: 
- Ha, şey .. parnşüt, babandan seni is

tediğim zaman, baban kızar da beni pen
OEtreden atarsa, bir yerim kıralmasın diye 
aldım. 

- Elektrik malzemesi .!atan mıığa

zaların tenzilat yaptıkları bir zaman

da evlcndiğimize çok hata ctmi§iZ. 

-···························································· C: Güzel fıkralar ::J 
Ayağına basınca 

Baloda dnnscdiyorlaroı. Erkek kadının 
ayağına bastı. Kadın: 

- Bır yılanla dansetmeyi ne kadar çok 
Isterdim. 

Dedı, erkek sordu: 
-Neden? 

- Yılanın ayaklan, bilhassa ayakla-

~ında çiviU topuklu ayakkabları yoktur 
Cia •• 

* 
V aramış 

İki kadın karşılaştılar, birbirlerini te

.Peden tırnağa süzdülcr: 

- Nen var SUzan, rengin solmuş, göz
~rln çukurlaşmış, iğne ipliğe dönmüş

n, Yoksa hasta mısın? 

- N eye hasta olayım, zayıflarnak iç.in 
hergün muntazaman yürüyorum da .. 

- Ne iyi, ne iyi .• sana ne kadar yara
ıtu..s, az kalsın tanıyam•yacaktım. 

* 
Lokantada 

-C. r on. ' 
-By! 

- Y mrk yiyeceğim. 
- Sı.z bir dil getireyim mi? 

- istemem, bir hayvanın n~zından fl· 
İian Şe) i yemem. 

-Öyle ise bır ywnurta gctıreyimf 

- Ben terziyim... 
- Prova için mi gelmi§tir.ız? 
- Bayana üç ay evvel yaptığını kos-
tümün parasını alıp alamıyacayırm 

bir ke-re daha prova ~decektifll. 

Şapkacı - Ya bu §apktıyıı ne dersı

niz? 
Mii§teri - Şapka olduğı ... pek belli, 
lıiç orıjinal değil! 

~,·,..._ r 1~i m....,.a"""""r."""i ie~r i"""""' 
Taksiden indi güzel; 
Parkta gezindi güzel; 
Gördüm, afkın gönlüm (> ; 
B ir anda sindi güzel .. 

Binelim tramvaya, 
Gidelim •inemaya .. 
Yan yana otural un; 
Bu ne tatlı bir hülya! 

Bak Beyoğlu bir mahfer; 
H erkea olmut ihqer. 
Biz de uygun bir çil tiz . 
Tereddüd etme maJer •• __J 

M 

BoksÖT - (Şiddetli bir yumruk yi
yin.ce) birile baş~ çıkamıyordum. 

Şimdi birdenbire ikileştiler, her iki
sile na.nl bClfa çıkacağnn. 

_ Dünyadaki abdallann birincisi 

mUhakkak sensindir. 
_ Sen benden daha evvel doğdun, 

birinci ıen 1ayılı.rsın, 

SON POSTA 

Tilki kürkü 
Bayan İclai, kocasile birlikte Beyoğlu

na çıkmışlnrdı. Bir 
kürkçü dükkanı

nın önünden geçi
~orlardı. Bayan lc
liil camektına bak
tı. Bir tilkı kürkü 
gördü. Kocasına 

döndü: 

- Bu tilkiyi bana alsan ne olur? 

Kocası düşündü: 

- Almak isterim amma 1-mrıcığım, a

partımana götürerneyiz.. biliyorsun ya
4 

apartırnan sahibi konturata, apartıman

da hayvan bulunınıyaca.ktrr, diye biı· 

mad~ ilave etmişti. 

* 
Zamane çocuğu 

Bay Yaşarer, tanı doksan beş yaşında 
id!. Bir gün kom
:ıtılarından birinin 
.!vi önünde dur
muş, anlatlyordu: 

- Bizim ailemiz
de herkes çok ya
şar, dı:>di, c:ı genç 

ölenimiz gene yüz yaşını geçtikten sonr::ı 

ölmüştür. Yalııız babam bir kaza netice

sinde doksan yaşında iken ölmüştü. 

Komşunun beş yaşındakı çocuğu Bay 

Yaşarerin Jliz kapaklarını geçen sakalın3 
baktı: 

- Bay Yaşarer, dedi, babanız, merd!

venden inerken sakalı ayaklarına dolaşıp 

düştü de; o yüzden mi öldü? 

- Darılınayın bay gardiyan, dün ge

cc hava fazla sı.caktı da, orıun içiıı bu 

penccreyi böyle açtım. 

·············· ················································ C Hoş sözler ::::J 
O başka 

Tczgiıhtarın başı kalabalıkb. Son ge-

len muşteri bayana: 

- Siz biraz bekleyiniz. 

Dedı, müşteri bayan kaşlarını çattı: 

-Benim işim var bekliyemem. 

Tezgahtar akıllı idi: 

- Moda değişecek te onun için bekle
yin demiştim. 

Müşteri bayanın yüzü güldü: 

- O başka, siz işinize bakın, ben bek
Jiyorum. 

* 
Ayyaş 

Ayyaş elinde şişe gidiyordu. Görenler

den biri: 

- Sen bu şişedeki rakıyı içmesen ol-
maz mı? 

Dedi. Ayyaş cevab verdi 

-Olur! 

Cebindcn bir başka şişe çıkardı: 

- O şişedekini içmem, bu §işedekini 
içerim. 

* 
Radyoda 

Şpiker, radyo neşriyatı bitti~i zaman: 

- Geceniz hayırlı olsun bayanlar, ge
ceniz hayırlı olsun baylar. 

Dedi. Bir saniye düşündü, ilave etti: 

- Tcyze, hastalığm geçti mi?. Mcrnk 

ediyoruz. Yarın bize bir telgraf çeki 

Sayfa 1 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 55 

Yazan: Vaafi Rıza Zobu • 
randa her yeni ve güzel 
şey Şehinşahın eseridir 

Bazı hadiseler vardır ki: cFelfıket.. gi
bi gelir: Yakar yıkar .. fakat çok geçme
den bu felaketin, bir saadet olduğunu an
larız .. umumi harb de, şark milletleri için. 
böyle oldu .. çekmediğimiz sefalet, uğra
madığımız felaket kalmadı •. bütün bun
lardan ibret mi aldık. Yoksa, cyaratan. 
çektiklerimizi kafi mi gördü; bilmiyo· 
rum!.. Eğer cihan harbi olınasayd1. Hatta 
o harbden mağlub çıkınasaydık. Acaba 
bugünkü işleri yapabilir miydik?. Yağlı 
göbeğimizi kımıldatıp, köşe minderinden 
kalkmak zahmetine katlanır mıydık? .. 

Atatürk, nasıl bu ümidsiz milletin için
den bir ok gibi fırlamışsa, Şehinşah Peh
levi de, öyle bir perişanlık ortasından be
lirmiştir... Bugün .tran• demek, Rıza 
Şah Pehlevi demektir .. cÜnvan» SIZ do
ğan chalk• çocuğu, ordudan aldığı feyzin 
kudretile, yeryüzüne fışkırmı~ ilAhi bir 
kuvvet gibi, devletini yoktan var, mille
tini payidar etmiştir .. 
İranda her şey, her icraat onun kafa- Şehin.şah Rıza Pehlevi 

sından çıkmıştır.. Şoselerin, caddelerin, Hali hazırda işiiyen yegfınl! toprak a1tı 
tren yollarının istikametini o tayin eder. mahsulü: cPetroh dur .. ve bu petrol dün
Kanunlar, nizarnlar onun buluşlarıdır.. ya piyasasında beşinci derccededir .. lra
milleti, hürafeden, cehaletten o kurtar- nın, on senelik imar faaliyetine bu pet
mıştır .. mektebleri o açmış, mahkeme- rol destek olmuştur .. 
leri o kurmuş, orduyu o tanzim etmiş- İki senedir, sanayie çok ehemmiyet ve
tir.. ona ilham gelmiş. Gelcnı emredip rilmeğe başlanmıştır .. fabrikalar arka ar
yaptırmış. Hiç birinde bir falso, hiç bi- kaya sıralanmış, her tarafta bacalar tüt
rinde bir eğrilik olmamıştır.. j me~e başlamıştır .. işittiğime bakılırsa şe-

Dost komşumuzun, .ısırlardnnberi top- ker fabrikalarının adedi sekizi bulmuş
rak altında kalmış servetleri vardır .. j.tur .. çelik fabrikasının da temeli atılmak 
bunları işletmek ve sevkedebilmek için üzeredir .. bu fabrika 'lyni zamanda top, 
vasıta lazım. eBu vasıta da ancak tren tüfek, lokomotif yapacak, İran ordusu 
yolu olabilir. demiş: İranı bir baştan nun kuvvet kaynağı olacaktır .. 
öbür başa; Hazar denizinden, lla1içt * 
Fars'a bağlamıştır. Hat, öbür tarafiara da Bütün dünya milletlerinin yaptığı gibi 
uznndıktan sonra topraklar kazılmağa, İran da, memleketinin cmniyetıni kazan
dağlar delinmeğe başlıyacaktır.. bu üstü mak için orduya ve silaha emek snrfet
kapalı yerlerin altmda şimdi, gümü~, miştir ... Asker: Fransız mütehassısları
altın, kömür, bakır: El sürülmemiş bir nın terbiycsi altındadır .. harb akademı
halde, bütün zcnginliğile tepesine vuru· sinin kumandanı bir Fransız generalıdır .. 
lacak kazma yı ,bekliyor... Fransa da tahsilde birçok genç 1ran sü-

İran, bugün zengin bir devlet değildir.. bayları vardır.. hava teşkilatı gittikçe 
fakat ileride onu refah bekliyor .. maden- genişlemekte, tayyareler gün geçtikçe 
leri işlemğe başladığı gün: lmrenilecek çoğalmaktadır .. bütün bunlar ezbere de-
bir hale gelecektir.. . (Devamı 10 ncu scıyfada) 

································································································•····························· 

Adana pamulı 
!f1iis tahsilinin 
Bir rica.~t 
Okuyucularımızdan Adana çiftçile -

rindcn H. Ali yazıyor: 
Bu ,. 1 Adanada pamuk mahsulü pek 

berckt.Jı tahmin edilmiş ve müstahsil 
bundan pek sevinmişti. Mahsulün idra
kine başlandığı zaman berekctsizlik be
lirdi ve birinci rekolte tahminleri ya
rı yarıya düştü. Mevsimsiz yağan şid • 
detli yağmurlar da pnmuğ:.ı toprağa 
gömdü ve bu çamurlu pamuklar da 
fiat itibarile yarı yarıya indı. Şimdi 

çütçi eline geçecek para ile arnele yev
miyesini ödemekte zorluk çekmekte -
dir. Halbuki Ziraat Bankasına olan 
borcun da ödenmesi lazımdır. Ve bu
na ise maddeten imkAn yoktur. Gaze
teniz va91tasile Ziraat Vekilietinin 
yardımı hususuna nazarı dikkati eel -
betmcnizi rica ederim. 

* Bir şchid kızının ınanşı 
Dün matbaamıza gelen Üsküdarda 

Selimiyede Camiişerıf.sokağında 1 nu
marada oturan Tahir oğlu Mehmed 
kızı Ayşe anlattı: 

Babam Balkan harbinde asker iken 
şehid oldu. Ben de ayni harbdeo baba
nun akıbeti, annemi düşmanların kes
rnek için yere yatırmaları dolayısile 

dimağan malul oldum. 

Annemin on yedi sene evvel Hasekı 

hastanesinde vefatı sırasında şchid ma· 
a~ kuponları kayboldu. Bir çok yerler~ 
müracaat ettim, kupon numarası ol -
nıayınca binlerce defter arasında ne • 
rcde bulalım denildi, ben de aklen ve 
vücuden malul bir halde s~rünüp du -
ruyorum. Benim halime acıyıp, mua· 
ınciemi çıkartmak için alakadar maka
mın büyüklerinden yalvararak ı·icn eo
diyorum. Usküdar askerlik şubesi miı
racaat nurnararn 2582 dir. 

* 1\fütevassıtlar ortadan kaldmlınal. 
Okuyucularım.ızdan NaZ?Ll;de çift':i 

Zühtü Öntürk yazıyor· 
Biz Nazilli çiftçileriyi~. Hükume -

tirniz Nazillide büyük basma fabrik ·~· 
açtı, buna rağmen yenı ycti§cn pa -
muklamnızı alıcı tüccar yok. Çünkü 
Nazilli, Atca, Sultanhisar, Kopuco;ık, 
Yenipazarda pamuğu çekirde~inden :ı
yu·an fabrikacılar birleşer<>k pamuğu 

Ç('kirdekten ayırma ücrctıni alabildi -
ğine yükselttildr. P'lzarlardaki alıcı

ları da fiatları mütemadiyen indiri -
yorlar. Cumhuriyet hükümetimizin n
lakad"r makamlarından rica ediyoruı. 
Aradaki bu mfitevassıtlnrı kaldırarak 
ynzın sıcak günlerin fe bü) ük mes:ık
katlere göğüs gererek çalışıp çab::ı _ 
lıyan biz müstalısilin hukukunu s'ya
net etsin, yoksa bütün emeklt'rimiz şu
nun bunun elinde hic oluo l!itmektc -
dir. 



Tarihden aagfalar: 

Tuğrul Bey 
* Bafdad Ilalifesinin hayat ve haysiyeti tehlikeye girmişti. Ne 8ağdadda· 

ki kumandanlar, ne de her tarafta yan müstakil yaşıyan A.rab hükümdar
lan Halifenin yardımnıa kopıuyorlardı. Bu sırada Tuirul Bey, genç, piş-

kin, cesur ve kuvvetli ordusile Hızır gibi yetişti, asileri dannadağm 
letti ve Halife yi kurtardı. 

Y cızan: Ka dircan Kallı 

1040 senesi idi. Horasanda iki ordu bir- ı karar vermişti. Bu maksadla hilafetin ve 
birile karşılaşmıştı. Bunların biri diğe- saltanatın bütün büyüklerini, Bağdadın 
rine göre çok büyüktü ve diğer ordu ku- asıl ve zengin adamlarını, harb ~ıymeti 
mnndanının bu büyük orduya bücum et- olmamakla beraber şatafatta eşsız olan 
mesi delilik sayılırdı. ordusunu topladı. Arkasında siyah bir 

Büyük ordu ıGazneliler bükümdarı elbise, elinde altından bir sopa olduğu 
Mes'udundu. Küçük ordu da Selçuk bey- halde muhteşem bir taht üzerine oturdu. 
lerinden Tu~rul ve Çakırm kumandasın- Tuğrul Bey için de ayni derecede muh· 
da bulunuyordu. teşem, fakat biraz daha alçak bir taht 

Gnzne hükümdan Mahmud memlek~
tini çok genişletmiş, Hindistana on yedi 
defa sefer yapmış, oradan milyarlar de
ğerinde ha~incler, esirler getirmişti. O
nun ölümürltJen sonra aynı satvet kalma
mıştı. Diğer taraftan Horasanda Selçuk 
oğullarının hakimiyeti giWkçe daha kuv
vetle kendisini göstermişti. O kadar ki 
daha 1035 senesinde Mervi merkez edin
mişler, şatafatsız fakat sağlam bir idar~ 
kurmuşlardı. Bu devlet çok büyük bir 
adaletle hüküm sürüyordu. Halkı düş
man akınlarından muhafaza etmek mak
aadile büyük ve kuvvetli bir ordu bu
lunduruyor; sulh ve çalışmaya geniş im
kanlar veriyordu. Gazneliler hükümdarı 
Mes'ud kendi saltanatını tehdid eden bu 
kuvveti ortadan kaldırmak için son gay
retini harcamış, umulduğundan daha bü
yük bir ordu ile Selçuk oğulları üzerine 
yürümüştü. 

Tuğrul Bey hesablı hareket eden bi= 
adamdı. Bu kadar nisbetsiz derecede bü
yük bir orduya karşı hemen ve cebheden 
saidırmanın iyi neticeler vermemesi ih
timalini düşündü. Bir taraftan gayet 
t1untazam ve düşmanı yoran bir çekiliş 
7apıyor; bir taraftan da Sultan Mes'u
ılun kumandanlarından bir ikisini ayart
mak :Için çarelere baş vuruyordu. Niha
yet bunları hazırladı; birdenbire gE'ri dö
nerek düşmanına sal-dırdı. Tuğru'l Bey 
bilerek ve hesablıyarak hücum yapmak
la beraber öyle bir vazıyette kalmıştı kf 
böyle bir hücumu ister istemez yapmak 
mecburiyeti de vardı. 

Sultan Mes'ud düşmanlarını yakaladı-
l;nı sanıyor ve seviniyordu. Fakat onda 
harb ilmini tam manaslle kavramı~ usta 

. bir kumandan ruhu yoktu. 

kurdurmuştu. Tuğrul Bey oraya oturdu. 
Ondan sonra halifenin katibi ortaya çıktı. 
Bir emirname okudu. 

Bu emirnarnede Tuğrul Beyin yaptığı 
parlak hizmetlerden büyük bir §iikran 
ve takdirle bahsediliyor; bu cesur ve ze
ki Türk kahramanına Büveyh oğullan
nın yerine (Emirülümcra) ve (Sultan) 
ünvanları veriliyordu. Böylelikle Tuğrul 
Bey o zamanki islam aleminin en büyük 
ve ehemmiyetli biricik adamı olmuştu. 

Halife Kaim Biemrillah Tuğrul Beye 
verilen ünvanın alameti olmak üzere iki 
kıymetli kılıç, sancak, davul da verdi. 
Tuğrul Bey bunları hürmetle kabul et
tikten sonra ayağa kalktı, sert adımlar
la halifeye doğru yürüdü, onun elini öp
tü. Merasim biter bitmez de hemen atma 
bindi, askerinin başına geçti ve İranda 
çıkan bir isyanı bastırma!t üzere dörtnal 
yola çıktı. 

Evvelce de halifeye isyan etmiş olan 
ve Besas!ri diye meşhur olan Aslan a
dında bir kumandan Tıığrul Beyin Ba~
daddan ayrılışını fırsat bildi. Derhal 
Bağdad üzerine yürüdü, orayı zaptetti, 
halifeyi de hapse attı. 
Tuğrul Bey Musul taraflarında iken 

bunu haber almıştı. Bir kartal sürüsi.i 
kadar hızlı hareket eden ordusunu ardı
na taktı, şimşek gibi Bağdada yetişti; As
lan öldürüldü ve halife ikinci defa ola
rak kurtuldu. Bu hadiseler 1059 da olu
yordu ve o sırada Türklerin islam Alemi 
üzerindeki nüfuzları ht'i bir mahtyet 
kazanmıştı. { 

SON POSTA 

Şu garib dünya! 
s Holivudun bir gaz:nosunda 
il. san'atkArlar konuşuyorlardi 

Aktör söyledi: « Bacatımı 16 Ni

san 1918 gQnü Sorome cebbesinde 
Fransızlann safmda Iken bir top 
mermlsi alıp götnrdü• 

Rejisör söyledi: cO gnn bu ceb

hede Almanlar tarahndan bir tek top 
atıldı ve onu dı kazaen ben atnm.• 

Hollywooddan yazılıyor: 

Trokadero muhakkak ki Hollywoodun 
en moda 1okantalanndan biridir ve her 
sinema yıldızı için stüdyo işinin bittiği 
saatte hiç olmazsa üç beş dakika için bu
rada görünmek bir nevi vazifedir. 

Bir cuma akşamı, hemen hemen bütün 
masalar tutulmuş. Klark Gable'i, kül ren
gi bir şehir elbisesi ile Karol Lombardın 
karşısında oturmuş olarak görüyorsu -
nuz. Franşo Ton husust bir kokteyli dam
la damla içip zevkini çıkarınakla meşgul. 

İşte kapı açılıyor, Arnerikıt sinemasının 
en meşhur komedi aktörlerinden Her -
bert Marşhalin masaların arasından biraz 
topallıyarak geçti~ni görüyorsunuz. 

Fink, sinema 'diyarının en meJhur ga • 
zete fotoğraf muhabiri, kendi kendisine 
söyleniyor: 

- Herbert kendime yeni bir ıun'f ba
cak yaptırtmalı. 

. Metro Goldvinin yeni müdürü Helmer 

Çarpışan topuzların, şakırdayan lulıç

Jarın, inip inip kalkan baltaların uğultu
ları arasında atlar ve atlılar birbirlerine 
giriyorlardı. Bütün ovayı, yer yer kan 
gölleri üstünde yükselen koyu bir toz 

Tuğrul Beyin yaptığı seferlerden "bi· 
rinde Bizans hudud kumandanı İstefan ı 
Türk kumandanlarından birinin kendi 
memleketinden geçmesine izin verm'" · · 
Bu yüzden harb oldu ve ilk defa Türk- ·, Herbert Marşhal 
lerle Bizanslılar arasında yapılan bu masa komşumuzdur. Başını kaldırıyor, 
çarpışma da Tuğrul Beyin askerlerinin çok mütehayyir bir bakışı var: 
zaferlerile neticelendi. Bizans kumanda- - Nasıl olur? diyor. Herberı Marşhalin 
nı esir edildi ve Tebriz çarşısında satıldı. bir ayağının sun'l olduğunu mu aöyle • 
Daha sonra gene Bizans büyüklerinden mek istiyorsunuz? Mümkün de~il. Ben 
Liparitis te Türklere mağlub ve esir oldu. hiç bir filmde farketmedim. 
İmparator bu değerli kım1andanı kurtar- Fakat Fink §imdiden aya~a kalkmıştır, 
mak için birçok hediyeleri götüren bir Herbert Marşhale seslenmektedir. 
heyeti Nişabur'a gönderdi. Bizans ku- - Hallo Herbi. 
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ı Ankara mektubları 

Türk işeisinin 400 ton demir ve 
30,000 çuval çimento ile 

900 günde vücude getirdiği harika 
Başşehri süsleyen büyük binalar aerisine bir yenisi 

katılmı~ bulunuyor: Sümerbank binası 

Yeni bınada Atatürkün Krippel tarafından yapt.lan hey-:uti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) tilen siyah mermerle döşenen hôl ve ptll" 

olan binanın ne derece esaslı bir tedkik cere önlerinden başka, bir kısım sütuJı 
mahsulü old~ğu, her Jeyın ne kadar yerli kaplamalarında, küpeştelerde ve oturı1l1 
ıerine konmuş bulunduğu: üstüste gelen yerlerinde kullanılan kırmızı mernıet• 
katlarm bol ışık almaları ve hoş bir deği- ,gözleri kamaştıracak kadar tatlı ve zev~· 
'tiklik göstermeleri için bir çok çarelere li bir ahenk teşkil etmiştir. Nasıl etmes.l 
baş vuruldu~ sezilmektedir. ki, bu mermerin bir hususiyet~ de - soıı" 

Birlııi kullanılmıya müsait! iki bod.rum radan öğrendim • kendi topraklarıınııdı 
katından başka bir zemin katı ve beş de bulunmuş olmasıdır. Şehre çok yak111 

kattan terekküb eden bu bina, üç kısmı bir yerde, küçük Esad bağlarında bu n1eM 
ihtiva etmektedir: Ön, orta ve arka kı- mer madeni tabiatin yardımilP. ışık 
aımlar. Bu üç kısmın inşa bakımından güneşe kavuşmak için asıl varlığını 
birbirile rabıtası yoktur. taya koymuş bulunmaktadır. Bu ınus:-

Her kısım vüs'at ve irtlfaına göre ayrı zam binanın inşaatını deruhte eden iıcl 
temellere oturtulmuştur. Ön kısım bod· değerli mühendisimiz, • Bay Cemal Qet" 
rum, bir zemin, bir de biı:inci kattan iba- men ve İsmail Hakkı Kural • böyle bit 
rettir. Bu kısmın badrum katında kasa nimetten ıstifadeyi ihmal etmemişlerdil 
dairesi, yerli mallar pazarına ald mala- Geçen ay içinde binayı ziyaret eden Bat 
zaların depoları vardır. Zernın katmda vekil Celal Bayarın dikkat ve aHikasırıJ 
bankanın muamelat daireleri ve birinci üzerine çeken bu kırmızı mermer made" 
katında umum müdürlük ve idare mec- ninin muntazam bir ocalt halinde işlctil' 
lisi daireler~ bulunmaktadır. Bu birinci mesi için belki de tedbir alınacaktır. 
kat taksimat itibarile olduğu kadar, in
ta noktasından da bir harika denecek 
kadar güzel, zarif ve mükemmeldir. Bu 
kata çıkan zengin ve ıenfş merdivenler 
insanı gidiş holüne bakan bir balkona 
götürmektedir. 

Bu halkonun hAkim bir yerine en bU
yülfunüzün' pembe mermeı· üzerine iş

lenmiş heykeli konmuştur. Dört buçuk 
tonluk bir Salsburg mermer bloku, ma-
bir bir san'atkar elinde son derece canlı 
bir eser haline getirilmiştir. Yı1!ardan
beri Içimizde ve çok yanımızda yaşıyan 

İnşaat usta okulunun güzide öğretr1leJJ 
ve talebeleri tarafındin okulun tatil de""' 
resinde yapılan sun'i mermer plaklarll 
kaplanan holün duvarlaı:.ı ise, bu .netJI 
san'atın yurdda doğuşunu gösteren lı~~" 
yırlı bir işarettir. Binada Türk işcisiıı~ 
liyakatli elinden çıkmış daha nice tnÜ• 
kemmel eserler vardır ki, bunlara gel~ 
cek mektubumda temas edeceğim. 

Mecdi S. Saymc.n., 
··························································· 
Trakyada selektör makineleri 

tabakası kaplamıştı. ·O sırada Gazne ku
mandanlarından bir ka<>ının, askerlerile 
birlikte, karşı tarafa geçtiklerı görül-dii. 
Şimdi Mes'udun ordusu dağılıyor: Tuğ
rul Beyin askerleri parlak bir zaferin son 
çelenklerile silahlarını s~slüyorlardı. mandam bir daha Türklere karşı silah 

kullanmamak ve başına gelenleri unut
mak şartile salıverildL Büyük Bizans 
imparatorlarından Jüstiyanos 531 de İ· 
ran devletine vergi vermeyi kabul etmjş, 
ancak bu sayede ~lh yapabllmişti. Tuğ
rul Bey kendisinin İran devletinin vari
si oldu~nu, vergiyi ona vermelerini 

Aktör geliyor, bizim masada bir san • Krippel, belli ki bu en yeni eserini çok Edirne (Hususi) - Tohum iS~ 
makineleri, selektörler Trakyanın )lef 
yerinde kuruldu. Lüleburgazın yaııııf 
Ahmedbeyli köyü biraz geç kaldı. O~~ 
1 O gün sonra tamamlanacak ve malt1 -

nenin montajı yapılacaktır. 

Tuğrul Bey artık bütün Horasana ha
kimdi. Burada halkı haraca bağlıyor, 

vergi alıyor; ordusunu kuvvetlendirerek 
her sene civar memleketlere seferler ya
pıyor: yeni zaferler kazanıyordu. Fakat 
h·enüz o devirde tanınmış olan Unvanıar
dan hi~ birine sahib değildi. cBey. diye 
anılıyordu. Tuğrul Bey bir ünvan da is
tiyordu. 

Çok geçmeden bu imkanı da temin et
ti: İranın büyük bir kısmında saltanat 
kuran Büveyh ofulları bazı hususlarda, 
Bağdadda oturan Abbasf h~lifesinin va
lileri mahiyetinde bulunuyorlardı; fakat 
bir aralık kuvvetlerince halifeye kaf.R 
tutmuş, üzerine yürümüş, hayat ve hay
liyetini tehlikeye koymu9tu. Böyle mü~
kül bir zamanda, o devre göre islamlığın 
terefini temsil eden halifenin küçük mev
kioe kalması çok fena tesirler uyandırır, 
büyük kargaşalıklara sebeb olabilirdi. 
Ne halifenin yanında, ne de ondan uzakta 
ve müstakil olan Arab kumandanlarile 
hükümdarlar, halifenin şerefini kurtara
cak bir kudret ve hareket gösteremcdi
ler. Tuğrul Bey genı;, pişkin, cesur ve 
kuvvetli ordusile yardıma koştu. Halife
nin vazfyetini değil, hayatını da kurtardı 

Türk kahramanlığı ve Türk ordusunun 
lntizamı az zamanda bütün islam alemin
de büyük şöhret kazanmıştı. Bağdad hali
fesi Tuğrul Beyi büyük merasimle ve o 
:zamana kadar belki hiçbir kumandanil 
kısmet olmıyan bir hürmetl~ karşıladl. 
Ona evvelce Büveyh oğulların 1 verdiği 
en büyük ve en parlak ünvanı vermeje 

dalyeye oturuyor. duyarak yaratmıştır. Atatürküroüzün 

bildirdi. Bu yüzden birçok muharebeler 
ynptı. 

Görünüşte islam alemmin en büyüğü 
ve en ku-dretlisi halife Kaim Biemrillah
tı. Fakat bu büyüklük lafta kalıyordu ve 
islamlığın en büyü~ü. düşmaniara karşı 
islam hilafetini muhafııza ede:ı adam 
Tuğrul Beydi. 

Bu büyük kumandan ve devlet adamı 
1063 de kendi büklımetinin merkezi olan 
Rey şehrinde öldü. Fakat Türk tarihinin 
~üyük kahramanları ohn Alpaslan \ 'e 
Kılısaslanlara yol açtı. . ............................................................ . 

Cephede: 1918 günü: 

Fink yerinde duramıyarak nezaket 
kaidelerine hiç riayet etmeden atılıyor: 

- Söyle bakalım Herbi, sun'f bacatını 
değiştirmek zamanı gelmedi mi? 

Herbert halk arasında meşhur olıtn 

kendisine has bir tebessümle derhal ce
vab veriyor: 

- Hakkın var, babalık. Çarl Çapliu de 
dün bana müşkülatla yürüdü~ün t • 
yan beyan tefrik edildiğini söylemişti. 

Tam bu sırada fotoğraf muhabiri Fink 
tarafından patavatsızcasma ortaya atı

lan bu muhaverenin bizi müteessir etti • 
ğini gören sevimli artist birdenbire bJze 
dönerek ilave etti: 

- Benim bu zavallı sa~ hacalımdan 
bahsedUdili zaman ne sıkılıyor, ne de ü
zülüyorum. Bilmem sizin haberiniz var 

Sivasta 452 ev/ik mıdır? Ne bir düelloda, ne de bir kazada 
Bir gÖ~"men kögil oldu. Ben hacağıını Fransada, cebhede, 

~ 1918 de kaybettim. 
Yapılıyor Meşhur aktör cereyana kapılarak ıay. 
Sıvastan yazılıyor: Vilayetimizin Şar- ri ihtiyari devam etti: 

kışla kazasına bağlı Gemerek nahiye - Evet, 1918 de altı aydanberi Somme 
merkezi istasyonunda kurulmakta olan l cebhesinde bulunuyordum. O günlerde 
452 evlik kargir göçmen nümunE.' köyü- cebhede csükunetı. vardı. Bizim slperle 
nün inşası ilerlemektedir. Bu köy Sıhhat Almanlarm siperi arasında yüz metre 
Vekaleti tarafından 180 bin liraya ihale fasıla mevcuddu. Hemen hiç ate§ teati 
edilmiştir. İki ay zarfında 250 evi yapü- edilmiyor gibi idi. O kada.L· ki telörgüler 
mış ve Şarkışla kaymakamlığı tarafından arasındaki sahada kır çiçekleri bile ye ~ 

göçmenlere numara sırasile tevzi edi!- tişmeğe başlamışlardı. Sanki sulh imza
miştir. Diğer evler de önümüzdeki bi.L' lanmııtı. 

buçuk ay içinde bitirilıni§ olacaktır. (Devamı 10 ncu sayfadA) 

kudret ve irade ifade eden bakışları ve 
okıruş tarzı bu san'at eserinde muvaffa
kiyetle ve tabüliğini muhafaza ederek 
canlandırılmıştır. Bu heykeldekı yan o
turuş onundur, hakim baş, ve ihtişam ifa
'de eden o mübarek ellerindekı inadcı 

durut ve konuş onundur. Bumermer blo
kun alt kısmına fU vecbı ve manalı ibare 
oyulmuJtur: lnanıy~ ve 1(apıyoru.ı. 

Binanın bu kısmını terketmeden, üze
rinde durulmaya deler birkaç noktayı 

daha tebarüz ettireceliJn. Siyah ve Jnr. 
:rnızı mermer kadar sun'J mermer de bu 
kısma ziynet vermistir. İtalyadan ıetir-

Bütün köyler ziraat vekaletinin 1"' .. 
diye ettiği bu makinelerle rnahsuııerı 

~ . 
ni temizlernektedirler. Haber aldıgr 

mıza göre Ziraat Vekaleti yeniden sf : 
!ektör makineleri satın alacaktır. J3ll 1 

rada Trakyaya dahi yeniden hisse ve 
rilecek ve takviye edilecektir. .. 

Bundan başka köylüler kendi }{ll 

çük büdcelerile Maro kalıbur makille 
leri alınağa karar vermiş ve siparjf 
lerde bulunmuştur. , ............................. -........................... . 
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( ASKERLiK BAHiSLERi ) 
•• 
Universiteli gençler 
arasında bir anket Asker Gözü ile Hillerin 

Söylediği Son Nutuk 
Muhtelif fakülteierde çalışan gençler derdlerini, 

ihtiyaclarını ve arzularını anlatıyorlar 

Sarbrük nutkunu mühim sözler söylerneğe hazırlanan 
adamların mutad öksürüğüne benzetrnek hatalı olmaz! 

Yazan: General H. Emir Erkilel 

Münihte ne olduysa oldu; demokrat 
hasun rueminjn şimdi yazdıklarına ba
kılırsa, üniformalı taraf, Münih müta
rekesi şartlarını, sivil tarafa, adeta, 
bundan 20 sene evvel galib'lerın Ver • 
sayda mağlublara yaptıklarına benzer 
bir şekilde, yani zorla~ kabul ettirmiş 
ve güya Almanya, Versayın ilk öcünü 
Münihte almış im~! Bunlar pek de yan 
lış değil .. Fakat, bu i.~lerde üniforma -
lı diplomasinin acaba bir hikmet ve 
tesiri var mıdır?!. 

Eğer üniformalı diplomasiyi kılıca 
dayanmış bir siyaset telakki edersek, 
o zaman bu sorguya müSbet bir ~vab 
vermek doğru olur. Çünkü eğer ~.ta!.
yan ve Alman teslihatı ve 0 mudhış 
askerl kalkınmalar olmasaydı hiç bir 
kimse gelip de H<tbeşistanı İtalyanlara 
1:ıediye ve Sar ınıntakasile Avusturya
yı ve şimdi de Südetleri . Al~~nyaya 
ilhak etmiyecekdi. Bu giıbı istilalar ve 
ilhaklar, gönül h0o7luğu veya yalnız 
dtplamasi ile olmaz. Ya kuvvet kuBa
nılacak yani harb edilecek ve;> ahud 
kuvveıe dayanılarak hareket olu~acak
tir. Habeş meselesinde İtalya, ibır ta -
raftan Halbeşiere kal'§ı kuvvet kullanır 
ken diğer cihetten İngil~.erey:, hava 
kuvvetlerini göste~ ve oylelıkl~. ~u 
vaffak olmuş idi; Almanya da butun 
illiaklarında kuvvete dayanarak ha:e
ket etın· 'd' Bütün bunlarda tea -
h 

ış ı ı. .. 
iş ve tehdid tarzlan görmemek mum-

kün dAlftıd· . · te b·..ri'"" bilh«ssa 
tn 

~su ır, ve J~ l-66...... . 
giltere w Fransa muhalefet alemın-

de Ytikselen acı tenlddler, hep .bu teh-
didJerin a~r gelmesindendir. . 

Fakat işin sonu noye varacak dıye 
lllerak edilirse· bugilnkü genel duru -
ınu askeri siy~et gözile tahlil e~.er~k 
neticeyi bulmak mümkünsüz· degılchr. 
Çünkü birkaç malumdan meçhulü çı
karmak kabrldlr. 

Bundan takrrben 6 ay evvel,. cOrta 
Avrupanın Afrika köprüsil Italyaıo 
başlığile çıkan bir yazımda c~renner-
1ere inen Almanyanın artık mustemle
ke j}e uğraşacağı~ nı ve Orta A vru?a 
Ve bilhassa Çekoslovakya meselele~·ı -
nin, ağlebi ihtimal, Avusturyanın ıl • 
hakı tarzında, hrrbsiz başanlabilece -
ğini, efakat müstemleke işinin, Alman 
lar için hem tez hem de hususi metod 
~ vasıtalar isteyen• bir mescle olrlu
ğunu bildinniştim. Çekoslovak) n me -
selesinin halli, gerçi Avusturyanın il-

Münih toplantısından bir intıba 

hakı kadar kolay olmadı fakat gene 
harbsiz mümkün oldu. Bundan sonra 
Alman~-a elbette durınıyacak ve İngil
tere ·ıe Fransanın deniz ve hava tes • 
lihat proğramlannı bitirmelerini ve 
bu suretle 1940 da varmayı düşündük
leri kuvvetin azami haddine gelmele
rini beklemiyecektir. 

Almanyanın ve daha doğrusu Hit -
lerin hakiki emellerini bütün vüs'at -
lerile bilmek tn'biatile mümkün değil
dir; fakat o, Godesberg'de sarahaıle 

söyledi ki, Almanyanın, Alman olan 
Südetlerden başka, Avrupa toprakla • 
rında gözü yoktur. Bilhassa Fransayı, 
Alsas ve Loren cihetlerile, ve Lehis -
tanı, Baltık koridoru münasebetile, tes 
kin etmek ,.e Çekoslovakya rnesele -
sinde bu iki devleti kazanmak için söy
lendikleri aşikar olan bu açık sözlerin 
samimiliğinden şüpheye hakkımız ol -
madığınn göre, Almanyanın bundan 
sonra ve doğrudan doğruya müstemle
ke işile faaliyetle meşgul olacağını ka
bul edebiliriz. 

Ancak bu müstemleke düğümünün 
üniformalı diplomasi ıle ne dereceye 
h"'adar kolay çözüleceği veya nihayet 
bir harbi doğuracağı. şüphelidır. 

ingiltere. Çekoslovakya için, harbi 
göze almadı; fakat müstemleke için 
harb eder mi?! Bfıhusus .bu müstemle
keler esasen 'kendisinin olmadığına ~ö
re Fransa da, müstemleke dolayısile. 
İngiltereyi behemehal bir hal'be teşvik 
edecek midir'?! Bunlar düşünülecek gü 
nün meseleleridir. Fakat bizim burn -
da asıl tedkik etmek istediğimiz cihet 
Almanyanın müstemleke işinde takib 
ve tatbik edeceği ünifonnalı siyasetin 
tarz ve şeklidir. • 

tlnive rsite taZebeleri derste 

Üniversite ayın 15 inde Rektörün bu noktaların nazan itibara alınma • 
bir nutltile açılacak. O, kapısını açma- sını dilerim. 
dan biz sakinlerinin ağzını açalım, ye- Tıb Fakültesinden M. Ha an: 
ni ders yılı arifesinde genç Üniversite
lilerin derdlerini, arzularını dinieye -
lim, dedik. Ve evvelki günkü sayımız
da okuduğunuz gibi, kendilerine sor -
duk. Aldığımız cevabları, bir kelime~i
ne ilişmeden bir anten sadakatile aHika 
darların dikkat nazariarına naklettik 

Bu mevzu üzerinde tevakkuf edişi
miz isabetli olmuş. Gençlerimizin ye -
ni ders yılına başlarken, hissedilmiş 
veya evvelden .birikmiş, yahud talik o
lunmuş bir çok derdieri var ki, bunla
n daha birkaç gün sütunlanmıza ser
maye edebiliriz. 

- Bir lokanta, bir oyun salonu ya • 
pılan vadler arasındadır. yerine geti .. 
rilmesini dört gözle bekliyoruz. Bir di· 
leğimiz de Üniversite tahsilinin parn .. 
sız olmasıdır. Vakıfı fakruhal m:ızba • 
tası getirenler senelik ücreti verıııck • 
ten muaftırlar. Lakin lbir genç adamı: 

- Benim Ökumağa mali vaziyetim 
müsaid değil, param yok, ıbana bir fak
ruha! maibatası veriniz! diye k:ıymn -
kamlıktan, karakola, karakoldan ii -
lanca daireye, dolaştırmak doğru de -
ğildir. Sırf bu va1.iyetle karşılaşma -
mak için, senelik ücreti verrneğe bürl • 

Gençlerimiz ne diyorlar? cesi rnüsaid olmadığı halde, yiyeceğin-
Hukuk Fakültesinden Halil: den giyeceğinden keserek yahranlar 

- Bazı arkadaşların sunllerinize ver var. Buna mukabil pek çok zengin bir 
dikleri cevabları okudum. Hepsini ye - talebe de fakruhal kağıdı almaktadır. 
cınde ve doğru buldum, Arkadaşlar ha· Herhalde alınan beş on lira ile chem-
kikaten en can alacak noktalara dokun- miyctli bir meblağ elde edilmiyor. Bu 

ffitlerin yeni nutkunu söylemek i - muşlar. Bir defa bizim Üniversite ta • fedakarlığı da yapmalı. Talebeden pa-
çin ta Sarbrüken'e gitmesi de mimalı- lebesinin, yüksek tahsil yapan diğer ra almamalı. 
dır; çünkü ,burası, bugünkü Al .. meml~ket gençleri ile mukayese edil- Fen Fakültesinden Rasim: 
man • Fransız hududundadır; İngilte - diği zaman, daha ağır şartlar i~inde _ Ben askerlik dersleri ve kamp .. 
reye de uzaktan temas eden bir yerdir. oku~uklarını kabul etmemiz lazım ge- lar üzerinde durmak istiyorum. Bize 

Hitlerin yeni nulkunu yeni hareket- ı.~r. Üniversiteyi mektebdcn, mektebi .fakülteyi ıbitirinceye kadar iki kamp 
ler için bir mukaddeme telakki edenler Universiteden ayı.rmamız gerektir. İs- yapmak mecburidir. Ve fakülte bitin
doğru düşünüyorlar; çünkü onda mü - mi üstünde, fakültenin ne mana ifade ceye kadar da askerlik derslerini tn .. 
him bir söze başlamadan evvel yapı - ettiğini ibilirsiniz. kib ederiz. Ancak, fakültede sınıfla kal 
lan ıbir öksürüğü andırır bir hal var. O Şimdi Hukuk Fakültesinde devam dığıınız zaman askerlik dersleri ve 
halde Münih mütarekesi ve bunun dün mecburiyeti, kompozisyonlar bir tarafa kamplar da yanıyor. 
yada doğurduğu sevinç bu kadar kısa bırakılırsa, yoktur. Buna mukabil li - Halbuki lisandan geçip te fakültede 
mı sürecek idi? diye sorulabilir. Bu - san kurlarına devam mecburiyeti var- sınıtta kalsak, lisandan geçişimiz yan
nun da cevabı maalesef müsbettir! Fa- dır ki, birincisine pek ala devam mürn
kat müsternleke yüzünden mutlak harb kün olduğu halde ikincisine çok müş -
olacak değildir ve bu iş de belki Südet küldür. Bence lisan kurları Üniversite 
ler meselesi gibi, belki ondan kolay ve büdcesine seksen lbin liralık bir yük ol 
belki daha çetin, fakat hanbsiz hallo • maktan ileri geçmiyor. Amma, h~lki 
lunabilecektir! matlub şekilde düzene konursa fayda-

Şimdilik anlaşılan şeyler bunlar • sı seksen bin liranın üstünde olur. 
dır: Almanya belki münferid ve belki Dün anketi.'lize cevab veren arka -
de İtalya ile birlikte Afrika meselele- daşlardan birinin çok güzel söylediği 
rini ve ·bunlann kat't hallini isteyecek- gibi, bugün lisan kurları sabaha alın -
t\r. mnzsa talebeye bir angarye olmakta 

Bunun için Almanya evvelfı, Çekos- de,·am edecektir. Hiç bir istifade ol -
lovakyadan aldığı yerlerle üç milyon ma.dığı iç.in de manasız bulunacaktır. 
nüfusu hazma çalışacak ve batı hudu- Hele devam mecburiyetinde ısrar çok 
dun tahkimatını bitirecektir. Ayni tuhaftır. Sene sonunda imtihan mec -
zamanda Macaristanı takviye ederek buriyeti beklenen neticeyi fazlasile ve
ittifaka almak isteyecektir. Ondan son- recektir. Buna emin olmalı!. 
ra, İngiltere ve Fransaya anlatacaktır Hukuk Fakültesinden isim venni -
ki, eğer müstemlekeler iade olunmaz yen bir cenç: 
ve bütiin Afrika meseleleri Berlin ·Ro _ Yeni ders yılına başlarken ben 
ma mihverinin talebi vechile hal1edi1- rektörümüzle fakülte dekanınuzın 
mez ise Alm~nya ve İtalya Akdeniz U- üssü~mizan ~eselesi üzerinde isabetli 
zerinden Mrıkay~ inmeğe hazırdırlar. bir karar vermelerini temennl edecc _ 
İşte o zaman İngıltere ve Fra?Sa Için ğim. Üniversitenin diğer fakültelerin
yapılac~k ~y, ~:~.rar harb ~ı, yoksa de üssü'mizan bizde olduğu gibi yedi 
sulh mu dıye duşunmekten ıbaret ka- değildir. Mesela tLbda altıdır. Bizde ye 
lacaktır. di olmasının sebebleri nelerdir acaba?. 
.............................................................. Bunu herhalde nazarı dikkate almalı, 

Ordu Halkevi inşaall Hukuk Fakültesinde de üssü'mizan ma 
devam ediyor kul bir rakama indirilmelidir. 

mıyor. 

Askerlik derslerini de böyle yapmak 
muvafık olur zannındayım. Hem !nzla 
kamp yaptırıp devlete fazla masraf 
kapıları açınağa ne lüzum var?. İki 
kampını hitirmiş olan bi talebc smıfta 
kalsa .bile bir daha kampa iştirake mec 
bur tutulmamalı. Ben böyle düşünü -
yor, bunu makul buluyorum, hilmPm 
do~ru mu? .. 

Hukuk Fakültesi birinci sınıftan 
Necmi: 

- Aman yazınız bayım evve-Ia 
yurd .. ucuz, konforlu, Üniversite tn • 
lebesine layik ·bir yurd. Bunu bekli .. 
yoruz. Kalkıp okumak için uzak mem
leketten buraya geliyoruz. Fakat itiraf 
edelim ki İstanbulda hiç de rahat ya
şamıyoruz. Tahsil muntauun bir ha -
yatla müvazi gitmeli ki iyi netice ver
sin! 

Pansiyonlar, mevcud yurdlar jh~i -
yaca hi9 ehir şekilde tekabül etmiyor -
lar. Üniversitenin kontrolU altında her 
keseye elverişli bir yüksek tahsil gen
cine layik yurdun bir an evvel nçılma
sını diliyoruz. Hele bizi kahve kö-.e -
lerinde oturmaktan kurtaracak bir o
yun, eğlence, istirahaıt, mütale::ı salo -
nuna şiddetle ihtiyacımız var. 

Hitlerin, Almanyaya yeni katışan 
eski Çekoslovak topraklarını uzun boy 
lu dolaştıktan sonra Sarhrüken'e ge
lerek yeni bir nutuk söyled!ği~i ~ör - Ordu, (Hususi) - .Valirniz Baranın 
dük. Hitlerin bermutad ibegenılmıyen gayretlerile in§ası kararla§tırılan Halke
bu yeni sözleri şü~hesiz bütün d.ün . - vi binasının yapılması için yenisi yıktırıl
yada tadsız bir tesır a•apmış ve pışmış mıştır. 125 bin liraya malolacak olan 
b ış aşına soğuk su katmıştır. Fakat Halkevi binas bütün fenni teçhizatı havi 

ar Hitl ı d değ'ld'r olacağından dolayı Ordulular sevinç için-Almanya ve er ora ar a ı ı , . 

Saniyen üssü'mizan listünde numa
ra alınmış olan derslerin ikmale kahn
dığı zaman hakkı mahfuz tutulmalı. 
Bakınız, çok tuhaf bir mesele: Haziran 
imtihanlarında yüksek numaralar n -
hp geçtiğimiz derslerden, şayed ye • 
kim tutmadıysa, Ey1t11de ikmale gir -
diğimiz zaman ya da!ha nz numara alı
yor, ynhud smıfta kalıyoruz . 

Rektörüroüzün nutkunda iş~rt't c.ıt
tiği bu eksiklikleri biran C\n:el tamam
layacağından ümidvarız. 

Hukuk Fakültesinden isminin ~·a -
zılmasını icıtenoJycn diğer bir genı.:: 

- Fakir talebeye bedava kitab .da .. 
ğıtmak acaba imkan dahilinde değil 
midir? Bunu yazsanız .. notla kitab n • 
rasında daima bir açıklık vardır. Ne 
kad::ır not tut'Sak kitabın rehberliğine 
ihtiyacımız var, kltablnr çok fahiş fi -
at1n satılıyor. Talebe kooperatifi ol -

. . imdilik mevcud tck mesele dedırler. 
onlar ıçın ş .. O d "h' 'd t b . 1 müstemleke işidir; Fuhrer bu r unun en mu ım van a mem nı o-
;'~ nız •ıtere ve Fransa He sırf dip lo - lan fındığın bu sene oldukça iyi bir su
ışın . ngı zaketle de halledilemiyece- rette satılmasından sevinçJi olan Ordu-
ması ve ne 1 ı 11 lk · b' · · 'h dil b' 
w. e kanidir ve bunu gösteren yeni nu- u ar a evı ması ıçın ı zar e en ı-
!.'ın . dandadır let1eri arzu ile almaktadırlar. 
tuk ışte mey · 

Bu ne deınekt'ir? Şu demektir ki, 
profesör haziranda verdiği numarn -
yı, sizin mesainize takdir ettiği kıyme
ti geri alıyor. Rektör ve dekanımızdan (Devamı 10 ncu sayfada) 
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Kafdağını~ arkası 

Mari Valevska (B~ tarafı 7 inci scıyfcıdcı} 
ğil, dlr nizarn ve bir bilgi tahtında ya
pılmaktadır .. kıymetli bir asker olan Şe
hinşah, bütün bu işlerle bizzat kendisi 
meşguldür .. 

hürafe, hayatlarmda bir kabusmuş .. dün• 
ya cereyanlarmdan uza.ıt, balıları üstün~ 
de, semaverleri yanmda uyu§Uk kalan 
insanlar, üstelik afyonkeşmlş te .. 

No olgonun aşk roman• 

* Tercüme eden: Mebrure Sami Şehinşah, çok çalışan bir d~vlet reisi

Iki rakibe karşı · karşıya · 
dir .. sabahları çok erken kalkar .. sarayın
daki çalışma odasında, devletin bir gün 
evvelki faaliyet raporlarını tedkik eder. 
Yenileri için emirler verir .. tehişleri için 
vakit, zaman yoktur. Ant baskınlar ya
par .. hiçbir suçu affetmez. Derhal ceza
landırır.. bilhassa ih.male, irtikaba ta
hammülü yoktur- suçu işliyen, ihaneti 
yapan memur olsun, müteahhid olsun, 
isterse nazır olsun: Hiç birinin ötekinden 
farkı yoktur; cezası derhal verilir .. 

Şimdi bunların hiç birim görmek ka· 
bil değildir .. halılar toplanmış, semaver· 
ler sönmüş, afyon çubukları kırılmıştır. 
Herkes zinde, herkes işi ve gücile ınet 
gul. Refah ve saadete doğru sür'atle ner· 
!iyorlar .. 
İrana gelip giden ecnebi gazeteciler 

var .. bunların bir kısmı Piyer Loti gibi, 
tuhaflıklar görrneğe geliyorlar .. diğerleri. 
esasıaşmış bir Avrupa devleti teşkiHitı 
anyorlar .. ikisi de sukutu hayale u~ru· 
yor .. peçe, çarşaf, ahunt, Kerbela dövüşiı 
göremiyenler aleyhte yazıyor .. haydi di· 

Bu suretle de Mösyö dö Bosse, sinir 
bulıranının yapmac!ktan i'baret oldu -
ğunu anlamış, fakat sesini çıkanna.mış
tı. 

Blitün bunlarla beraber, nihayet 
bu gülünç kafile Jozefinin zemiın ka -
tındaki yatak odasına \W"abildi. Ka
dın yatağının üstüne bırakıldı. Napol
yon kopanrcasına çıngıralclara asıldı. 
N edirnelerin hepsini topladı ve ken -
disi de, alnının terlerini silen dö Bos
se ile beraber yandaki buduvara gı:>ç

ti. 
Napolyonun yüzü sapsan kesilmiş -

ti. Bu hadise onun içindeki bütün mer
hamet damarlarını yeniden depre~tir
mfşti. 

Bo<:Se'ye: 
- Çok acı bir sahnenin şahidi ol -

dunuz. GQrüyorsunuz ne kadar mü -
kedderim. Amma ne yapayun? Bu ay
rılık benim için cayikmaz bir vazife 
halini aldı ... Jozefini daha cesur, da
ha uysal bulacağıını sanmıştım... Za
vallıya bütün kalbirole acıyorum ... Iz
tıra'bının bu şekli alacağını hiç akhma 
getirmemiştim ... Pek ani oldu ... Ben 
de sarsıldım. Çok fenama gitti... di
ye dcrd yandı. 

Güçlükle nefes alıyordu. Kelimeler 
ağzından kesik kesik çıkıyor, gözleri 
yaşarıyordu. Dö Bosse imparatorun bu 
sözlerini şaşkın şaşkın dinliyordu. 

Faka't o hemen kendini tophya -
rak: 

- Derhal Korvizar'ı çağ'ırtın. Biri<;i
ni de gönderip Kraliçe Hortansı getir
tin. Anacığının yanında bulunsun. 
Fuşe ile Cambaccres'e de haber gö'lde
rin. ben.~ görrneğe gelsinler. Kendile -
rini iş odamda beldiyeceğim dedi ve 
bunun üstüne acele acele çekildi, git
ti. 

Kendilerini içeri alnıama müsaade bu
yurur musunuz? diye sordu. 

Jozefin, başile, 'bir evet işareti yap
tı ve salona geçerek, misafirlerini bizzat 
karşıladı. Yüreği hızlı hızlı çarpıyor • 
du amma, dikkatle boyadığı yüzünde 
gene her zamanki gülü.tnseyişi vardı. 

Mari Valevska'yı çok zarif bir tarz
da, nezaketle kabul etti. Gene kadı -
nın sırtında, yakası eıtekler~ kürklü, 
yeşil dradan .reQ.:in.got biçimi bir kos -
tüm vardı. 

Teşrifat usu1ünre hnparatoriçeye 
reveranslannı yapmak üzere eğilirken, 
şapkasının kenarlanndan düşüp yü -
zünü örten kalın vuali arkasına attı 

Jozefin, onu. görmüş geçirmiş göz
lerile, şöyle aşağıdan yukanya bir 
süzdü ve bakı§lan, gayriihtiyari, ka -
dının henüz hi~bir şey belli etmiyen 
karnına, kalçalarına doğru kaydı. 

Bu gözlerdeki sitemi, acıyı sezen 
Mari !büSbütün utandı , kızardı. 

İ"'para.toriçenin mektubunu alınca, 
bin an b~e tereddüd etmcmişti. Genç 
kadının rtfuundafki neca!bete güven -
mekle. Jozefin hiç aldanmamıştı. Fa
kat ıkararını hemen vermiş olmasına 
ra~men, Tuileri'ye gelmek onu gene 
de fena halde hevecanlandırmı.ştı. 

Nitekim el öperken. saygısını arzc -
der yollu. neler ıkekelemiş olduğunu 
pek farkedemcdi. 

Jozefin ise, soğu'kkanlrlıibna tama
men hukimdi. Misafirini, her zaman o
turduğu kanaoeve dot!ru pötürüp, ya
nında ver ~österdikten sonra: 

- Davetimi kabul edio .ı;reldit1in;.,e 

cak tesekkür ederim madam. F.s::ı•;."ıı, 

size karşı en faZ'la ieıbirar duydufi'um 
dakikalarımda bile. ahUıkın•zın V"' ı-ıı

hunuzun temizlii!inden şübhe ei~eğö, 

biran bile aklıma getinnemiştim. Gel
menizi rica ettim. Çünkü İmparator, 
siz ve ben, üçümüz de çok mühim bir 
bulıran geçiriyoruz. Her ne kadar o
nun bundan haber1 yoksa da, sizinle 
görüşece'lderimiz herşeyi halletmek 
imkanını hazırhyabilir. 

M ari: 
Ziraat ve ekonomi bakımından büyük 

bir kalkınma vardır .. pirinç, buğday, pa
- Majestenizin emirlerini yapmağa muk ihracatı mühimdir .. idhalat, ihracat 

amadcyim, buyurunuz, dedi. mukabilidir .. harice lüzumsuz para kap-
- Şu halde beni dinleyiniz. J.,akat tırma.mağa çalışılır .. 

evvela kontes; mevki ve vaziyetlerimi- * 
zi tamamen unutalım, buna bilhassa Şehinşah, tahta çıkıncaya kadar İran, 
ehemmiyet vermekteyim. Şu dakika - muntazam bir devlet değilınış.. ne alan 
da siz de, !ben de vaziyet ve hatta men- belli, ne satan .. vilayetler şunun bunun 
faat farklanmızı düşünmeden, sadece elinde bir ~ülk; köylü onların yanında 
ikimizin de gönlünde, ölçülmez kıy - köle imiş... Ahuntlar fetva verir, dere
metler sahibi bir insanın iyiliği için beyleri emreder, maiyet jandarması tat
çalışmalıyız. Hissediyorum ki; biz bu - . bik edermlş .. Ahmed Şahın, sarayından, 
nu yapa!biliriz. Sizinle dost olabiliriz... kadınlanndan ve tahtından başka bir dü-

Mari bu garib b~langıcın karşısın- şüncesi yokmuş.. umunı1 harbin içinde 
da tevazula başını eğdi: bile esaslı bir siyaset ıutamamışlar. Ki-

- İmparatorun, Almanyadan döneli mi Ruslarla müttefik, kimi İngilizlerle 
beri, ne kadar derdli ve üzüntülü bir sözlü, kimi Osmanlılara bağlı ... Buna bir 
halde olduğunu söylemekle, size yeni cdevlet teşkilatı.. demek te manasız .. ge
bir şey öğretmiş olmam, değil mi kon- nişçe bir aşicet idaresile halli hamu'f olur 

yelim ki, bu şımarık frenk çocukların' 
eğlence lazımdı; bulamadı kızdı .. ya öte
ki anlayışsıziara ne demeli!. Genç tran. 
daha henüz on yaşındadır .. devlet bU· 
günkü· şekline, bir aşirt idaresinden fıt
lamıştır .. bu körpe devletin eksiksiz ve 
gediksiz bir teşkilata sahib olması ~d· 
aeten imkansızdır .. işte bunu düşüneıni· 
yen bir takım gazeteciler, memleketleri .. 
ne dönünce şiddetli teııkidler yapıyor .. 
lar .. halbuki, bugünkü İran devlet ve 
milletinin, bunların neşir vasıtası olaJl 
matbuatın da tenkide hiç tahammülleri 
yoktur .. bundan dolayı İran gazetelerin· 
de, yapılan hücumlara verilmiş cevablaJ 
sık sık görülür ... 

Kim ne derse desin. Asıl İran milled 
artık kurtulmuş; devlet iktidar sahibi 
ellere tevdi edilmiş. itirazsız, muhale
fetslz, muntazam bir idare ile saadete 
doğru ilerliyor ..• tes? Düşmanlarırom ve beni çekemi - gi<ierlermiş .. 

yenierin tesirleri altında kalarak beni Şiilik mezhebi başlarmda bir bela; Vasfi R. Zobıı 
~ilikclmek fih~e~pbnı~~ Fakat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kendisine, mecburi ve lüzumlu göster- Şu ga•. ı·b du··nya ·' 
dikleri bu karar ile de yüreği parçn -
lanıyor. Aramızda, çok acıklı, içler pn
ralayıcı birkaç sahneler geçti... Siz bi
lemezsiniz, çok gençsınız Madam ... 
Tam yıkılacakları, yok edilecekleri sı
rada, onca yılın müşterek hatıralan ne 
demektir? Bunu siz anlayamazsınız. 
Ben ona tacımı, tahtımı borclu isem, e
min olun ki Banapart da bana çok şey
ler borcludur. Evl~neli 1 3 sene oldu. 

(Ba.ştcırnıı 8 inci say1ad;ı J cak bir sene hapse mahkUm etu. O giU 
İşte tam bu sıralarda dört hafta izinli bu cebhede yalnız bir tek top atıldı. O 

olarak senelerdenberi hayalimde tüten nu da kazaen ben attım. Deme~ sizi beP 
Parise gitmek üzere idim. bu hale getirdim .. 

Birdenbire meşhur aktörün yüzündeki İşte hayatın garib bir cilvcsi: Maruf 
hatlar değişti sanki. O günün ıztırabını Alman rejisörü yirmi sene evvel iste -
yaşıyordu, devam etti. l miyerek ateş ettiği bir topla baca~ını 

Karanlık merdivenin basamaklarını 
o dörder dörder atlıyarak çıkarken 

Mösvö dö Bosse, bu uzaklaşan avak 
seslerile .beraber ibir de bo~ ve iniltİ

T. C. ZiRAAT BA 

- Birdenbire, öbür tarafta, sesini çoit 1 kaybettirdiği sevimli meşhur komedi ar
iyi tanr<lığımız menhus bir küçük top tistile böylece karşı karşıya getirmişti. 
gürledı. Kendimizi muhafaza etmeğe va- Bu vak'adan sonra büyü!c harbin ·ou 
kit bulmadan şarapneller tepemizden dö- iki kahramanı her akşam Trokadero lo * 
küldü. kantasmda buluşmaktadtrlar. Yakında 

Kendi kendime: cAh, dedim, vurul • Herbertin alkışlıyacağımız bir eserinin 
dum. Tam Parise izinli gideceğim sıra _ Helm tarafından vücude getirildi~ini ö~~ 

li hıçkırık duyar gibi oldu. 

* Ertesi sabah, Jozefin, yaldız1ı, kalın 
hususi kağıdlanna :ıu satırlan yazryor
du: 

o:Madam: 
Bu müracaatimle her ne kadar an'a

ne ve adetlerin dışına çıkmış oluyor -
sam da, bu hareketimi kalbirn emredi
yor ve ben onun sesini dinli~rum. İ n
şallah, siz de bunu anlar ve ona göre 
cevab verirsiniz. 

Hazırlanmakta olan ba1.ı hadiseler 
dolayı-sile, sizinle görüşrnek istiyo -
rum. Yarın sabah saat onda sarava de-v ,... 

Jip beni görmek zaıhmetine ka t1anır 
mısın·z, acıaba? Yalnız olacağım ve gj

zi derhal ilmbul edeceğim. Bu vaziyeti 
hiç kimsenin bilmemesi icab ettiğin -
den. lfıtfen eski arkadaşlanından biri 
olan Madam Dewignes ismi~i vererek 
geldiğinizi bildirirsiniz. Candan duy
gularıma itimad ediniz.• 

Jozefin 

* Saat onda, İmparatoriçe, odasında 
!bekliyordu. İm,paratorla lbuluşmağa 
ımedbur olma-dığı zamanlar da öğleye 
kadar tuvaJetini bitiremezken, bu sa -
bah çoktan hazırlanmış ve giyinmişti 
bile. 

Sabah teşrifatını kaldırmL~. nedime
lerini ve hergün etrafını saran satı<'ı, 

tüccar alayını başından S'avmıştı. Na
polvonla eskiden bir gec:rrrlşleri olma
sına rnğınen, şahsına olan mer):>Utive
tine ~!Üvendiği Madam Ga7.ianl'den 
başka kimseyi, yanında alakoymamış
tı. 

Af':ı.ba Kontes gelecek miydi? Jo -
zcfin pnun b'ir cevab gönderece1Tini 
snnmışiı; amma kadından hiç bir haber 
gelmemişti. Bu sükutu peok beğenemi
vordu. 

B .. vük saat on buçu,ğ'u çalarken, Ma
dam Gnzııani kaoının eşiğinde gözüke
rek: 

- Mndam Desvignes gelmişler. 

Kurulut tarihi : 1888 

Sermayes~: 100.000.00J Tür!< Lirası 
Şube ve ajarut adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

Lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve üıbarsız tasarruf hesabiarında en aı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikr~mjye dağıtılacaktır: . • 
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DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ağı 
düşmiyenlere i.kramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, ı EylUl. 1 Birinci kanun, 1 Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çek.ilecektir. 

da.. renirsek hayret etmemliyiz. 

Bundan sonra günler ve günlerce ceb
henin gerisinde bir hastanede: cParis ... 
Parisi görmek isterim ... » diye sayıkla • 
dım. Müteakib günler benım için çok e -
lemli oldu. Şimdi ben de yapacaktım. Ak 
tördüm. Ba.şka hiç bir mesleğim yoktu. 
Böyle sakat ne yapacaktım? Kara düşün
celer arasında tek bir yol görüyordum. 
Kafama bir kurşun sıkmak ... 

Nihayet bir gün, ilk olarak, sun'i ba • 
cağı taktım. Fakat bu ilk günler benim 
için çok zahmetli oldu. Bilhassa sahnede 
müdhiş ıztırab çekiyordum. Fakat ... Şım
di her şey yolunda ... 

Biz bu sözleri büyük bir ıztırab içeri
sinde dinlerken sevimli artist Herbert 
kahkaba ile gülüyordu. Bütün bunları 

sükıinctle diniiyen Metro Goldvinin yeni 
rejisörü Helm maruf aktöre dönerek a -
tıldı: 

- N e dedi ni~, siz Sommeda Montdi
dierde yaralanmıştınız ha? 

Herbert mütehayyir, Helmin dum&n
lanan yüzüne bakarak ceva)) verdi 

-Evet ... 
- 1918 senesi ilkbah~mda diyordu -

n uz. 
- Tamam, 15 nisan 1918 de. Bu tarihi 

hiç unutmam. 
Alman olan rejisör bizim hayretten bü

yüyen gözlerimiz önünde daha fada sa -
rararak mukabele etti: 

- Ben de, tam o gün, 15 nisan 1913 
de cebhede tevkif edilmiş, hapse atılmış
tım ve hapiste harbin sonuna kadar kal -
dım. Sebebi de şu: 

O sıralarda Alman ordusunda mühim
mat kıtlığı baş gpstermişti. Cebhaneyi 
muktesidane kullanıyorduk. Tam o g:-m 
Somme ccbhesinde dolu olan bir topu te
mizlerken bir hata yaptım, topu ateşle
dim. Bu suretle lüzumsuz yere bir mer
mi ziyan ettim. Tabii bu, bilhassa mü -
himmatın kıt olduğu bir sırada, bir ci • 
nayetti. Fakat divaniharb banu karşı is
tisnai bir harekette bulundu ve beni an -

üniversiteli gençler 
arasında bir anket 

(BCl§ tarafı 9 ıı.ncıı sayfadcı) 

madığı için ucuz temin etmek müın .. 
kün olmuyor. 

Saniyen, bir teklifim var ki, yersiS 
addedilmesinden korkuyorum. O d• 
şudur: 

- İşsiz Üniversite talebesini hiın:ı .. 
ye için, Üniversitede bir teşkilat yaP" 
mak, lbu teşkilat vasıtasile gençlere 
iş bulmak. Üniversite tahsili mecburi 
değildir, parası ve vakti olan okur eli~ 
yorlar. Ben bu fikirde değilim. Biz.irtı 
yüksek tahsil gönnü.ş gençlere çok ih~ 
tiyacımız var. Bunu temin için de her 
fedakarlığı yapmalıyız. Mesela İstan .. 
bul lise ve orta mekteblerindeki yar * 

dırncı öğretmeniikiere Üniversite t~ * 

lebelerini tayin etmek pek ala mütll : 
kündür. Buna benzer bir çok işler va• 
ki Üniversite talebelerine, dersle:-irıe 
mani olmadan gördürülebilir. Bu stı " 

retle de fakir talebelere iş temin edil" 
miş olur. 

* ~~ ·~l Genç universitelilerin derdlprı .. 
dinlerneğe devam edeceğiz. 

Nu- Sa- Co ............................................................ --

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - h.mir 
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13 Birinciteşrin 

Japonlar ·n Cenubunda geniş 
har.ekata giriştiler 

. - ---- - ---· ... - ·---· 
SON POSTA· 

• 
sının g z ı 

kında ifş 

M1s1r1n beklediği veliahd Münih a 
için Bursah fl 

bir sütnine tutuldu tara ar 
I şm 
ha 
--------

Bursa (Hususi) - Karde~ Mısır bir (BC!§tarafı 1 inci ıayfada.) metin dahili istikraz bonoları çıkarın~ 
vellahd beklemektedir. Bu milnasebet- konferansa davet etmesi beklenmekte - sı muhtemeldir. a 

~~~:çır oı;t:gun! s~:~~ı!~~~~ :d::~~ dir. Alman ve ltalyan gazetelerinin 
Konferansa, İngiltere ve Fransadan haş 

[a, tanbul Mısır konsolosluğunca, şeh- ka Belçika, Felemenk, Portekiz ve İtalya nSŞriy&fl 
rimize bağlı cGürükle~> köyünden Ba- da i!::tirak edeceklerdir. Be ı· J2 (H t) S ır:.ı.· tl·~ ... 
yan Fatma Gültekin İstanbul& davet e- • r ın wıus.ı - a uuıye 'l.d.L-

di,.,_ · ı· Ba F tma hemen İstan _ Radyo Santralin bu haberinı mevzuu mahfiller, umumi tesliihatın ve bilhn&o 
l.llll.Ş ır. yan a babsed ç k sı t . .. h ·ı~ı.l tahclldi h b 1 dan d Mısıra hareket ede- en c e çe ovo. gaze esı, ezcum- sa ava sı w.ı.ıarırun ususun • 
~~e ora a le diyor ki: da Hitler tarafından İngil~ ve Fraıt: 

Bayan Fatmanın annesinin de vnk - c- İngiltere ne cenubt, ne de gnrbi saya y.ap~~ o~an teklif~ere ceva6 
tile Mısır Kral sarayında süd ninelik Afrika müstemlekelerini Alınanyaya ia • beklenildıgını söylemektedırler. . 
~ oldll4u söylenmekıt.edir. de ebnek istemiyor. Çünkü bütün bu ha- . Doyçe Algem~yne ~ytung dıyor 

vniide dünyanın en zengin elınas maden- ki: Almanya, İngıltere ıle Fransanın 
leri vardır. girişmiş bulunduklan silahlaruna ya .. 

Hergün: On beş senelik 
Cumhuriyet bize neler 

verdi1 

İngiltere, Tanganikayı da Alınanyaya nşına karşı lakayd kalamaz. Adeta 
terketmek istemez. Çünkü, Afrika domi- bir emniyetsizlik havası yaratan bu 
niyenlarile Mısır arasındaki demiryolu silahianma yarışı, bazı tahrikatçılann 
hattı Tanganikadan geçmekte"<:Iir. çıkardıkları yersiz velvelenin neticesi-

dir.» İngiltere, Almanyanın müstemlekc ta-
lebini is'af etm~k için başka bir çare bul- Diğer taraftan Ed<!n ve arkadnşlan .. 

(Baştarafı 2 inci sayfada, nın İn;gilterede gitgide artan nüfuzla• 
yalnız bir kaç simaya münhasır kaldı. mu§ ve bu ,hususta Hitler ile de nnla§ - rmı da kaydetmeliyiz. Bun1nrın Avam: 
İstikrar budur; memlekette bugün bir ta- mıştır. Karnarasındaki son nutuklnrı Hitler'in 
kım iyillklerln toplanıp bize refah ver - Topinnması derpiş edilen müstemleke Sarbrük'ıte ileri sürdüğü noktai nazan 

.Japon ıayyareıerl ıararından yapılan bua bomb:u'dımanlanndan Jl~k 1 nzere, mesini temin eden teraküm de i,te bu is· konferansında, Almanyanın Belçika kon- tamamile teyid eder mahlyettedir. Bu 
Kantondaki mühim binaların çatılıı rı üzerinde yapıl&n ~ n ~ per er tikrarın neUcesi oldu. gosu ve Portekiz Angelasından istüade adamlarm hedefi barbdir., 

(B rafı 1 inci sayfada) Tolı.?o ne yor. * etmesi tekllf edilecektir. Bundan ba§kı:, Dig~ er taraftan İtalyan gazeteleri de 
a.şta .. . ki ko" rü • Tokyo 12 (A.A.J - Harlciye Nezaretı mü- B k k 1 . ilı la 1 h mişlerdir. Demiryolu uzeı:nd~ . p messuı bugün gazetede ynptıtı beyanatta Kendi lahs! hayatıma bakıyorum: en nuçu ve petro ıst sa ti e meş ur o- silahianma meselesine temas edereli, 

lerden bazılan berhava edılmıştir. ezcümle demlşUr ki: cumhuriyetten aiyasi bir menfaat temin lan Felemenk Hindistanının bir kısmı • İngiltere ve Fransayı şiddetle tenkid 
Bunu mütenkib, elli bin Japon as~eri Ja.pon ord~u tıararm.cıan cenubt Çinde etmiş olan bir insan de~ilim. Ben bu de- nın da bazı §artlarla Almanyaya terke - etmektedirler. 

Kenlung • Kanton şimendüer hattı ısti- glrl§llen harekAtın nmhtyett mtinhasırnn virden bir santim bile rejim menfaatl dilmesi muhtemeldir. Yarı resmi Enforınazione Diplomntt. 
knmetinde ilerliyerek Hankongdan Kan- askerldlr. Hedefimiz Çinlllerin sllD.h ve mü- görmüt de~illm. Şu halde reJim hakkın - Küçük devletler hesabın3 Almanyaya ka diyor ki: cAvrupada harb meraklısı 
tona malzeme nakledilmesine man i ol - htmmat getirdUtleri ib~lıcaal yhollud kkesml ek da en bitaraf hükmü verebilecellmf id • yapılacak olan bu tavizle: mukabilindt>, bir zümre vardır. Bu zümrenin mer• 

.. . h ı· · d karaya ve ayni zamanda Japonya ey n e en- B h kk 1-tin d k alard kt'fl · d mak uzere Bıasbay ava ısın e trikalara mfı.nl obmlktır. Şimdiye kadar diaya hakkım vardır. u a a ut a en gere Avrupa, gerekse diğer kıt' a kezi Paristedir ve dire ı erıni e 
çıkarılmıştır. Kıt'alar, Hankong hududu- Japonya tnra!ından takib olunan ve dl~er diyebilirim ki, cuınhurlyeı bana ve et - başka nrazi iddiasında bulunmıyacn~ına Moskovadan alır . 
nun 50 kilometre şimalinde bulunuyor • dcvleUerln men!.aatlerlne riayet etmekten rabmda gördüilim vatandaşlar kiltleslne dair Hitlerden teminat alınacaktır., Yalnız şurasını kaydetmek isteriz ld't 
lar Ibaret bulunan :siyasette ~b\r de~l~ikllk hesabsız iyilikler temin etmi§tlr. Ben 1 T b 1 Ö Almanya ve İtalya her vakitfen daha 

Bu haber Londrada büyük bir heyecan olınıyııcak~ır. Japonya buıüne kadar eliğer cumhuriyetin temin etti~ süktbı ve hu • ngı IZ mem a arına g re fazla lbiri>irlerine bağlıdır. 125 mll• 
d t devletlerin menafllnl korumak için elinden zur, istikrar ve terakUm senelerinde, Vaziyat yonluk bir kütleyı· temsil eden bu iki 

uyan ırmış ır. geleni yapm~tır. Blnaena}eyh bu devlet -
1 

..+..... h ~ 
Tokyodaki büyük İngiliz elçisi, bu ha- lerln de ~lmdl Japonlann niyetlerini anıa- memleket içinde serbestçe ça ı,-.-, a- Londrada çıkan The People gazetesi memleketin nüfusu, her sene bir miı• 

valide bir Japon hareketinin Hongkong- mnsı ıazımdır. Bu devletler Japonya lle ~- yatımı serbestçe kazan'dun, ve mQtevas- yon artmaktadır. 
daki İngiliz menfaatlerini tehlikeye dii- rikl mesai ettikleri takdirdedir ki bizzat sıt, şikAyet etme~e hakkım olmıyacak de- yazıyor: Tahrikatçılann faaliyetine bir son 
Şürcbileceğini Japon mnkaınlnrına be • kendi menfaatierlnln korunmasına ve va- recede bir ömür ge"ı .. diJn. Kendi haya - cBaşvekil Çemberlayn, noele kador ·ı elı'dı'r 

ard t l ır.o. b" A ~ h b' k h · · '1" ven m .» 
'Yan etmiştir. h1m hAdiselerin çıkm-amiLSlna Y ım e m ş tunda yaptı~ım bu müqahedevi, bütün va- gar ı vrup«l.la ar ı. anun arıcı ı tln B" lngi. ·ı· di •or? 

kl dır 6 • J • d k 1 b' d" tl kt " d ır ız tıazın ne ~ · Tokyo 12 (A.A.) - Hnvas: oı:ıen ar · tandaşlarımın hayallannda da yapabi • e ece · 0 an ır or er pa 1 vucu e ge- L d 12 (AA) - Nnfıa nazın 
Yabancı ve Japon rnüşnhidlerin kanaa- Siyasi mehatude beynn olunduğuna göre, liyorum. tirmek emelinde olmakla beraber, ingil-. on rLa, th'd d". .. 1 d'ğ' bir nutult 

Japon kumandanlı~ı ~Imdiye kadar cenubt 1" d •-· f 1 terenin harb ve müdafa~ kuvvetlerinin Brovn, eı e un soy e ı ı l'h -
Lme göre, cenub Çinine yapılan Japon nubl Çinde hıırekft.ta geçmek Istememesinin Mese u, geçen e .ı.z.rnı.r uarı ma arın- . . . . . tn Çekoslovakya bulıranının mus ı ane 
sevkiyatı çok ehemmiyetli olan ŞU iki sebebi hıı.ro sahasını gen1şletımemekt1. Bl- da Bandırma hattında bir seyahat yap • takvıyc edılrı:;sı i~ın de büt?n alAkadar bir tarzda halline temas ederek ezcümle 
manayi tazammun etmektedir. naenaleyh Japon mUletinln eneıjlslnl §lm- mıştım: Vapurlar insanları taşıya tnşıya nazırıara kat ı talımat vermıştir. demiştir ki: 
1- Diplomatik bakımdan, bu sevkiyat di bir kat daha arttırması lhımdır. !!_u bitiremiyorlar, trenler tıklım tıklı.m ııey- cSulhe inanınakla beraber, barutu ku- Totaliter devletleri dcmokrnt devlet • 

karnr çok va.hlmdlr. çnnldi Frnnsız ve .ı.n- .. .• ki d - tutm k kti cl · b kT · ı 
Japonyayı öyle bir politika yolunda koy- gUlz mtıstcmlckelerl bu mıntakayıı komşu yah götüruyorlardı. Bu, Tür ye e go - ru a gere r:. ve zeSl, aşve ı ın lerle beraber çalıştırmak kolay bır iş o • 
mnktadır ki, bundan sonra İngiltereyi bulunuyor ve bilhassa HDD8 _ Kong'un mti- rülmüş bir §eY de~ldir. Elli seneilk ha- takib .e~ekte olduğu siyaseti:ı tnm bfr mıyacaktır. Ancak, iki taraf arasında Mü
idare etmek kendisi için zor olacaktır. cavirll~i nzlyetı btisbütün nhlınleştlrlyor. yalımda ilk def.a olarak bu memlekette ifndesıdir.:t nilide <lar bir köprü atılmıştır. İld taraf 

2 _ Bu sevkiyat, tesiri kat'i olabil - Çinlllerin HankO'V önünde gösterdl~l §\d • böyle bir hareket gördüm. On beş sene En kısa bir zamanda İngiltere, Fransa, arasındaki derin uçurum üzerine atılan 
mekle beraber sert neticelerı istilzam e - deUl mukavemet, muharebenln önumüzde- evvel bana böyle bir hareketten bahse • Almanya ve İtalya mümcssilerini tekrar bu köprüyü genişletmek lfızımdır. 
den Ve aks·ı takdirde faydasına tekabül ki kış dn devam etmesi lhtlmallerl, muha- dilmi~ olsaydı, inanmaz ve chülya!. der- bir araya toplıyabilmek için, halen H!t- İngiliz nafın nazırına göre, Münıh'de 

rebenln knt'i blr §ekilde ele alınmasını Icab • • . ._,__ 1 d . 
etmiyecek kadar çok masrafı mucib ola- ettırmlştlr. Japonyanın hnrlc1 sıra:ııeunde dir. Halbuki bu sene, bu hal bır vwu~ o- er ile yapılmakta olan iplomatlk müza- Çcmberlayn ile Hitler arasında 1mznln • 
cak olan muazzam gayretlerı icab etmek- son z:ımanlarda hlsıl olan de~letkllk bu su- larak g6zleriınin önünde cereyan ettı. kerelerin taelll hakkında başvekil tara • nan deklarasyon İngiliz sHfıhlanmasınm 

retle hareketo de imkAn v~tır. Demek ki cumhuriyet devri bize on fından hükfunetin slyasl mftste§arlarına inkişa! ettirUmesine mnni ~eğildir. 
t •• e~d~ir~·================================~~~==========~~===== = beş senelik bir rejim ve siyaset isUkrarı da ayrıca talimat verilmiştir. 

b temin etti ve istikrar içinde de memle • Çemberlnyn.i.n ümMleri tahakkuk etti
ket çalıştı, refah gördü, oldukça genl§ bir !f takdirde, Avrupa sulhUnün korunması ç 

(BCI§ tarafı ı inci sayfamızda) • 
Macar ekalliyeti reisi Kont Esterhazı 

de, milletierin kendi mukadderatl~rmı 
kendilerinin tayin etmesi lüzumuna ~şa • 
ret ederek, Rütenlerin Macaristana~ ılha
kının doğru olmıyacağını açıkça soyle -
miştir. 

Varşova 12 (A.A.) -Müşterek b~ ~o
lonya - Macaristan hududu ihdası .rııo:ı • 
· nk' d· üzerıne nın Almanya tarafından te 1 1 

lnuhalif partilere mensub gazeteler ve 
bilhassa milU demokratların organı olan 
Vnrvaski Dzennik Narodov gazetesile ı:o
~onia Kretien Demokrat gazetesi b~~ 
ılk defa olarak bu hududun, ü~~:U 
Rciche kat'fl bir sed teşkil edece~ ıçın 
laydalı olacağını kaydetmektedirler. 

Komarno 12 (A.A.) _ Bratislavadan 
avdet eden Slovak başvekili Tisso Hnvas 
ajansının muhabirine demiştir ki: 

• c .,Uiznkerelerin başka bir c ereyan tn • 
ltib etmesini bekliyoruz. Bu cereyan mO· 
Said olacaktır., 

Iki şehir nde ediJ~iş 
Çekoslovak heyetine yakın olan mah -

fellerde söylendiğine göre öğleden sonra 
beklenen müsaid cereyan Almanyanın 
daha uzlaştırıcı olan tarzı hareketile alA-

kadardır. Filhakika Almanyanın beşinci 
işgal mıntakasına dahil olan ilo iehri Çe
koslovakyaya iade etıneğe muvafakat et
tiği söylenmektedir. Almanyanın bu yeni 
tarzı hareketinin Tisso'nun katibinin Ber
lin seyahatile nlfıkadar oldu~u söylen • 

Berlin 12 {A.A.) - Münih anla~ması -
ın ektedir. 

:azırı 

gitti 
nın tatbiluna memur enternasyonal ko
misyonun mesaisi, halen do~udan do~ru
ya yapılmakta olan Alman Çekoslovakya 
müzakereleri sebeblle inkiıaa u~amıştır. 
Yeni Çekoslovak hariciye nazırının ya -
rm sabah Beriine gelişine bakılırsa, A!
man ve Çekoslovak heyetleri arasındaki 
fikir teatileri anlaşma üı:nidlerinı müm
kün kılacak mahiyetted tr. 

Çek Nnzırı Beriinde 

Berlin 12 (A.A.) - Resmen bildiril -
di~ine göre, Çekoslovakya hariciye na • 
zırı Şvalkoyski, perşembe sabahı Beriine 
muvasalat edecek ve derhal hariciye ne
zaretine giderek von Ribentropu ziyaret 
eyliyecektir. 

1\lncnr - Çek hududu 
Komarno 12 (A.A.) - Macar - Çekos -

Iovak hudud tahdidl komisyonu, bugün 
öğleden sonra dördüncü umumi içtimaı
nı akdetmiştir. 

Bu toplantıda, hududların tahdidi bah
sinde Çekoslovak - Macar heyetleri ara
sında bir prensip anlaşması vukua gel • 
miş olduğu söylenmektedir. Ekonomik se
beblcr ile münakalAt kolaylılt sebebleri 
dalayısile lüzumlu bazı tashihlerdcn son
ra etnegrafik hududlar prensibi kabul o-

lunmıl§ttır. 
Bugünkü toplantı sonunda ne§redilen 

bir tebli~e göre, Çekoslovnk heyeti, Ma -

car arazi taleblerinin bir kısmına kar§ı 
mukabil projeler ileri sürmüştür. 
Kİki heyet eksperleri, öğleden sonra dn 

müzakcrcye devam etmişlerdir. 
Pek yakında tam bir anlaşmaya varı • 

ıaca~ı kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

medeniyet terakümü vü.cude getirdi ve için fU tedbirler alınacaktır: 
millt bir hayat için lAzım olan her nevi ı - Dört devlet arasında blr ademi 
kuvvetten bir hayli mikdarını bir arayn tecavüz paktmın akdi. 
topladı; para, teşebbfts, fabrika, yol, as- 2 _ SilAhlaruna yan§mın durdurulması 
ker, her §ey. için b' anı 

İşte, ben cumhuriyeti bize böyle bir is- ır BJlllA. 
tikrar ve teraküm devri .açmıl oldu~ 8 - Gayri askerf fehirlerin bombardı-

man edilmemesi. içindir ki seviyorum ve on be~cl yıldö-
nümünü bunun için sevinçle karplıyo • 4 - Harb esnasında zehirli gaz kulla-
rum. Muhittin Birgen nılmaması. 

Bu esaslar üzerinde umumi bir anl:ı§
Sabık nafia umum müdürii ma vücude gcUrmek için halen cereyan 

havagazından zehirfenerek etmr.ıkte olan diplomatik müzakereler 
··ıd.. müsbet bir neticeye vardığı takdirde, Al-
O U manya ve İtalyanın bazı isteklerinin de 

Ankara 12 (Hususf) - Sabık Nafın yerine getirilmesi mümkün olacaktll'. 
Müdiri Urnumisi ve son zamanlarda . 
müteahhidlikle iştigal eden mühendis Hitlerın, Avı:upad~ yeni arazi talebin-
Fethi, bürosunda açık kalan havagn - deün tvazlgeçmk 1 es.ı J§adrtıled, ·Alı man.yanm e.s'kl 
zinden zehirlenmiş ve ölü olarak bu- m s em e e erı a e e t ecektır. 

lunmuştur. Ölümü teessürle karşılan- İtalynnın, Habeşistan üzerindeki hA-
mıştır. .kiıniyeti tanılacak ve İngiliz - İtalyan 

Gümrük memurlan 
arasında nakiller 

Ankara 12 (Husust) - Ankara gilm -
rük tedkik dm1ri Halil Buharalı Ankara 
günu11k müdürlü~ne, Ankara munye • 
ne memuru SalAhaddin Ertuzun Mu -
danya gümrük ambar memurluJuna, fz. 
mir idhalAt gümrü~ muayene memur
luğuna Özalp gü.mrü~ idare memuru 
Hurşid Aysan, Van gfimrüAü vemedar
lığına, Karacabey gü.mrOk idare memu
ru A vni Otuz, Giresun gümrük memuru 
Neş'et Yıldıran, İzmir idhalat gümrüRü 
muhasebe memurluklannn tayin clllmiş
lerdir. !stanbul gümrüğü namzed me • 
murlarından İhsan Aral, Melihat Ay
tuna, Cavide Tunay, Sadettin Turgut ve 
Mürüvvet Co§kunun asaletleri tasdik e -
dilmiştir. 

dostluk pak:tı mer'iyete konacaktır. 

Fakat bir taraftan diplomatlar sulhü 
korumak için azamt gayret sarfeder -
!erken, diğer taraftan İngilterenin si -
1Mı1anrna programı ihmal edilmiyecek
tfr. 

Hava kuvvetleri iki misli artırıla -
caktır. Tayyare dafi toplarının imali 
hız1andırılacaktlr. Gelecek iki sene 
zarfında 1 00 yeni haııb gemisi denize 
indirilecektir. 

Kadın yardımcı kıt'alann teşkilatı 
genişletilecektir. Hükiimetin, tatbik 
mevkiine koyduğu bu yeni silahianma 
ve teşkilutlandınna programı 400 mil
yon İngiliz lirasına .rrnıl olacaktır. Drı
hn evvel de bu iş için, 938 senesi büd
çesinde birkaç yüz milyon lira tahsis 
edilmişdi. 

Yeni masraflan kapamak için, hükCı-

Maari/de tayin 
Ve terfiler 
Ankartı 12 mususi) - Ankara Altşam er

kek san'at okulu yardirektörü Sıdkt bölge 
ıınn'at okulu yardirektörlüğünc, Ankara İs .. 
metpaşa Kız Enstitüsünden Krınırnn E'Vln 
İstanbul tisküdar kız enstitüsünc, ayni ena .. 
tltüden Zekiye İlkcsen, Muharrem İklze11 
yardlrektörUl!!tlcre, Ell\zı!; Altşam Kız San'ıı.t 
okulundan Nuriye kız enstıtüsü dlrektlirlU• 
~üne, tisküdnr kız san'at okulundan Fesaı
hat Anknra İsmetpaşa kız ensutfuıüne, İs .. 
tanbUI Akşam Erkek San'at okulundan İh· 
ııan Taral mıntn'ka s:ın'at okulu yardlrek
törlü~Une, Ankara Jsmetpaş:ı kiz enstit(b. 
sUnden eablhn saygılı Üsküdnr kız cnst.ltll .. 
süne naklcdlldller. 
sıvas Akşam Kız San'nt okulundan Kad .. 

rlye Şahin, Ankara İsmetpaşa Kır Enstitü• 
allnden Haver Oskay, Bursa Necati Enstittl• 
sündcn Bakiye Koray, Edirne Snn'at okula 
dlre'ktörü Forld Saner Konya snn'at okulu 
direktörü All Rıza Gürkan terfi etmişler .. 
dlr. 

Ingiliz tayyare cemiyetinin 
altın madalyası Ecliner'e 

verildi 
Berlin 12 (A.A.) - İngiltere tayya

re cemiyeti reisi Sempill, mezkur ce • 
miyetin altın madalyasının bu kere 
Dr. Eckner'e verildi~ini Potsdnm'da 
yapı1an toplantıda ıJ:I.Ildirmiştir. Bu 
madalya ilk defa olarak bir ecncbiye 
verilmektedir. --------------------------

Denize düşen eşyalar 
hakk;nda karar 

Ankara 12 (Hususi) - Manifestoda yaa 
zılı olup ta denize düştü~ iddia edilerı 
cşyalann gemi süvarisinin veya kaptnmn 
vc.sair aHikadar zcvatın imzalarının 

ve gemi mühürünün zabıt varaknsınclıı 
mevcud olması kararlaştırılmıştır. Bu e
sas haricinde yapılacak miiracnatları nn
zarı itibara alınmıyacı:ığı alukadarıara 

bildirilmi;>tir 
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SAC BOYASI 
Çeviren : lsmet Halüst 

İçinde C)IGI'(lukları taksı nasıl hiç dur
muyorsa, Bay Hüsameddinin çenesi de 
hiç durmuyordu. Solunda oturan ve sol 
elinin eldivenini bir türlü giyemiyen oğ· 
luna anlatıyordu: 

- İyi dinliyorsun ya Ali.. sen öteki 
gençlere benzemezsin .. bir kere mesle~i~ ı 
iyi.. bugün kimyageriere çok ehemmı
yet veriyorlar. Sen hem herhangi bir 
kimyager de değilsin .. tam manasile mes
leğinin eri sayılırsın .. bunu herkes söylU
yor. Fakat hayatta bazı zamanlarda kim
yagerli~i bir yana bırakıp daha başka 
şeyleri düşürunek icab eder. Tam otuz 
beş yaşın<iasın .. bu yaş evlenmek ça~ının .. 
son yaşıdır. Senin baban sana birini mü- , lanın yanuıda kimya, ılim yok. Onun yu
nasib gördü mü? Ondan iyisı yok demek- züne bakarsın, çok dikkatli baknrsın .. ha 
tir. Rahmetli annen; dünya gözile oğlu- §Unu da söyliyeyim .. bunları herkesin 
mun evlendi~ini bir görsem: derdi. Gö- _içinde yapacak değilsin. Evpe misafirler 
rcmedi. Bari ben göreyim de öyle öleyim. varsa, ben bir tertib yapa~-, ikinizi bir 
Ne olsa bir ayağım çukurda sayılır .. ger- aralık yalnız bıraktırırım. İşte bunlar o 
çi pek ihtiyar değilim amma, hayat bu .. zaman olac;ık şeyler .. çok güzel kadın; 
bilinmez ki! Kafanın içinden şu kimya 

1 
ben senin yerinde olsaydım, söyliyecek 

formüllerini bir çıkar da düşün benim neler neler bulurdum. Gözleri çok güzel, 
sana bulduğum kadın.. onları methcdersin, sonra ağzı da çok gü-

- Adı ne idi baba? zel, onu da unutma! Rengi güzel, burun 
- Bak adını da ~nutmuşsun: şunun güzel, vücudünün biçimi güzel; dedim 

bunun pis idrarındaki gözle görünmez ya, güzel vesselfun. Hele saçları, işt~ on
lnikrobun adını unutmazsın da, mis gibi lar fevkaUide.. görürsen sen de bayıla

Necliı.nın adını unutuyorsun. Necl§ .. bir caksın; ben bu kadar güzel sarı saç örn. 
daha söyliyeyim: Necld; aniadın ya .. ar- rümde görmedim. 
tık unutma! Bay Hüsameddin soföre seslendi: 

Biz onunla anlaştık. Kadınm serw•ti - Şoför dur! 
epey !azla.. kadının, dedim, Necla dul- Oğluna döndü: 
dur. Amma sakın yaşlı zannctme; olsun - Geldik Ali.. 
olsun da otuz yaşında olsun. İlk koca.cıı 
Iyi bir insan değilmiş .. onu me~/ud ede
lnemiş. Tabii sen mes'ud edeceksin.. bu 
sonraki işler, şimdiye bakalım. Sen 
Neclıinın hoşuna gitmek içın ne yapınalt 
tazımsa yapmalısın. Onunla konuşurkım 
sakın; atamlardan, sentezlerden bahset
me .. bunlar gerçi senin alimliğini ortaya 
koyarlar amma, kadınlar alimlerden pek 
hoşlanmazlar; herhalde Nechi da bir ka
!iın olmak itibarile başka şeyler ist2r, o
na modadan, sinemadan, tiyatrodan, gü
llün hadiselerinden bahsetmclisin. 

- Baba, şu sağ elimin eldivenini ilik
ler misin? 

- Onu da mı beceremedin. Uzat elini 
!1ikliyey~ .. -dikkat et unutnuyasın .. Nec-

* Birkaç dakika sonra Bay Hüsameddin
le oğlu, Bayan Neclanın salonunda idi
ler. Neclfuun a~ır başlı birkaç akrabasm
dan başka kimseler yoktu. Ali ile Necla· 
nın yalnız kalmaları için Bay Hüsamed
dinin müdahalesi icab etmedi. Akrabalar 
Bay Hüsameddini bir bahane ile salon
dan başka bir tarafa götürdüler. Kendi
leri de beraber gittiler. 

Ali ile NeclA yalnız kalmı~lardı. 
Ali birdenbire cesaretlendi, babasının 

söylediklerini baştan sona kadar yumar
ta akının formülünü hatırlar gibi hatır
ladı. Sinema<ian bahsetti, modadan bah
setti. Neclanın gözlerinin, ağzının, vücu
dünün, biçiminin güzelli~inden bahsetti. 

Fakat birdenbire sustu. Arkasını hatır
lıya.mıyordu. Bu sırada kapı açıldı. Bay 
Hüsameddin göründü, otlunıı baktı. Ot
lu da ona baktı. Alinin bakışmda: 

- İmdada yetiş! 

Diyen bir hal vardı. Bay Hüsameddin, 
elini birkaç defa çıplak başında dolaş
tırdı. Ali hatırlamıştı. Bay Hüsameddin 
de kapıyı kapamış, çekilıni~ti. Ali, Nec
lanın saçıarına dikkatli dikkatli göz gez
dirdi. Uç tarafları daha sarı, tepeye gelen 
tarafları daha koyu renkti. 

- Bayan, dedi1 ben .>izi.ı' s::ıçlımnııı bu 
gece, elektrik ışığı altında çok dikkatli 
tedkik ettim. Suçlarınızı, bütün kadınla
rın saçlarından güzel böyle olmakla b•!· 
raber çok acaib .. boyuyorsunu~ deği\ mi? 
Ben bunda hiç aldanmam. Muhakkak bo-
yuyorsunuz. 

Gene kimyagerliği tutmuştu. 
- Siz boya olarak oksijenh suyu kul

lanıyorsunuz. Bu çok belli. Oksijenli su 

yani; H 
2 

O = 34. Siz bunun ne tehlikeli 
bir şey olduğunu bilmiyebilirsiniz. Oksi
jenli su saçları sarıya boyama-.:, sadece 
saçların rengini alır. Az zaman sonra 
saçlarımı bir ihtiyar kadın saçları gibi 
bembeyaz kesilecektir .. bu iyi mi sanki?.. 

Ali son cümleleri söylerk(>n Hüsameri.
din bir kere daha kapıda görünmü~tü. 

- Eyvah, dedi, abdal o~lan, her seyi 
mahvetti. 

Yandaki odaya geçti. Bir sigara yaktı. 
Sinirli sinirli içiyordu. Odaya Necla gir
di: 

- Bay Hüsameddin, oğlunıı1. çok ho
şuma gitti. Ne iyi bir genç., hem neler de 
biliyor, evlendiğimiz zaman benim için 
saçlar1 bozınıyan yalnız tatlı bir s<ırılık 

veren bir boya yapacağını vndetti. Bu 
boyayı yalnız ben kullanaca~ım.. bütün 
arkadaşlarım da kıskançlıklarındau çnt
lıyacaklar. Oğlunuzia bir an evvel evlen
meyi o kadar i~tiyorum ki! 

r---------~ 
Y .A.R4'"NKİ '"'8HAMTLDA: 

Pembe kordeli 

Birincileşrio 13 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Tanaş varisierine ilan yolile tebliğ 

Bay Foti oğlu Bay 'rana~ Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Bilezik sokak eski 
2. 4. 6 yeni 2/1. 2/1/1 numaralı maa dükkan kargir bir evin tamamı (yeni Kafi 

sokak). 

Birinci derecede ipotek göstererek 28/11/931 tarihinde 12699 hesab numara· 
sil e Sandığımızdan aldıgı 450 lira borcu 2/7/938 tarihine kadar ödemedi~inden 

faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 441 lira 29 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeble 3202 numaralı kanun rnucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdiği ikametgihına 

gönderilmiş ise de borçlu Bay Tanaşın Balıldı Rum hastanesinde öldüğü anlaşıl· 
mış ~-tebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanunun 45 inci maddesi vefat hıt· 

linde te b ligatın ilan suretil ey apılması nı amirdir, borçlu ölü Bay Tan~ 
mirascıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müra· 
caatla rnurislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itiraz· 
ları var iı-c bilıı:lirmelcri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahud baş· 
lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkılr ka• 

nuna göre Sandıkça satıhır.aktır. Bu cih etler alakadarlarca bilinip ona göre ha· 
reket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaiın ol· 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. (7422) 

- - - - --
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - Icabında ıünde 3 kqo alınabilir. - -

Istanbul Emniyet Sandığı Direk törlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Yusuf Hakkı varisierine ilan yolile tebli~ 
Bay Yusuf Hakkı Haydarpaşa İbrahimağa mahallesi Köftüncüoğlu E6adpaşa 

sokak eski 15 mükerrer 15, yeni 6 numaralı maa bahçe ve har ab bal bır ahşab 

evin tamamı. 
Birinci derecede ipotek göstererek 19/4/931 tarihinde 10608 hcsab numara· 

sil e Sanıdığımızdan aldı~ı 700 lira borru 12/7/938 tarihine kadar ödemediğinder. 
faiz, komisyon ve maslrifi ile beraber borç 1239 lira 46 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeble 3202 numaralı ltanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdiği ikametl(aluna 
gönderilmiş ise de borçlu Yusuf Hakkının İstanbul hapishanesinde öldüğü anla
şılmış ve tebliğ yapılamanuştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 
tebligatın ilan suretile yapılmasını lmirdir. Borçlu ölü Yusuf Hakkı 
mirascıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müra
caatla rnurislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itiraz
ları var ise bil-dirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahud bat 
lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mez!..-ür ka· 
nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre ha 
rekct edilmek ve her birin~ ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim ol· 
mak üzere keyfiyet ilfm olunur. (7423) 

- Yok! Bir ~ey okumoorum. Lakin, SON f8STA N \N :........ Gördünüz şimdik başımıza gele .. 
eena'bın da ikide birde patlıcan tavası ni? 

gibi alef aloor • EDEf? QOI'\AN\ Hep bir ağızdan sordular: 
sun. Şunun şura- -Ne oldu? Gene ne var? 
sında senden gay. - Hem zor ulan yolumuzu değit~yo· 
ri kimsenin hak · ruz, hem de üstelik parayı cepten ve .. 
kı yoktur ~aka recekmL'C]iz. 
bir laf etmee? Yo.. _Zor! 

la çıktık çıkalı te· YAZAN: Ercümend naem Talu - Zoru, kolayı budur. Ben, herif ne 
pemize bayağı ki dedi ise onu deorum. 
diktator kesilir - gölgeleri 1Slak top - fir olacağız. Memur, Takvorun omuzwıa bit 
mişin. Biraz bizi rağın üzerinde mü· İfakat hanım a~- muşta indirdi: 
~ bırak ki sınır - teharrik birer servi zını açmıyordu. Zi- _ Haydi! Tren kalkıyor! 

lartmızı boşaltal.ım. grbi kah uzanıp, kah ra, açsa muhakkak _ Paramız yok'tur! 
- Pek ila, öyle ise. kısalarak ilerliyor • ki Torik Necmi ile _ Siz girin de ben bir çaresine ba .. 
- Yook! İsternem ki beni ilen ~üs du. kavgaya tutuşacak - karım. Çabuk, siz atlayın! 

olasın. Arkada§lığa .sığmaz! Eğer ki bir Epey bir mesafe· tı. Mürekkep rengindeki gök yüzün~ 
kusur etmiş isem pardon derim. Ben yi böylece katet • Takvor da endi - kirli bir tülbend beyazlı~da duman· 
görmüş geçirmiş adamım. Cefa fırının- tiler. Hafif bir ya~- şeli end~li, sağı- lar fışkıran tıknefes bir lokomotifi!· 
aa iki kavrulınuşum. Beni ilen dost - mur b~laınıştı. Kö- na soluna bakmakla peşisıra diziimiş vagonlardan bir tane· 
luk edene kul, kurbanundır. Yabanın mür tozu serpilmiş ve zihnini işgal e - sine girdiler. Tren de: cDüt!• deyip 
serseri herifinden dayak yerim, tın - olmıyan yerlerde a- den muammayı çöz- yola düzüldü. 
mam .. bana öyle gelir ki dayak değil, yaklan kayıyor, ka- rneğe uğraşmakla Memur meydanlarda yoktu; gatibll 
helva yemişim. Neden? Zerem o benim ranlıkta önlerini i - meşguldü. yetişememişti . Bu ihtimal karşısında 
ü'zerime endirilen t:okatlar, siHeler eh- yice göremedikle • Bir yüz metre ka- Torik ile Takvor müşavere ettiler: 
pap yüzündendir. Gene o yüzden, de- ri cihetle çamura dar daha gittiler. İ- _ Ne yaparız, be? 
ği! Hamburga, icab ederse Çinimaçuna hata çıka gidiyor - leride gene istasyo - _Hiç. Ne edeceğiz? Geleydt .. 
dak giderim. Ne olur?. lardı. nu andıran bir yer _ Biladımız yok. 

- Anladı.k: İyi adamsın. İstasyonun bir belirdi. Takvor o sa· _ Onu biz düşünecek değili-z. 
- Hayır; ağnamadın! Adamın ıyısı, kapısından girip ö • Takvor: Adamın iyi~t di§e vurmağ flen. ağnaşılmaz!. dedi. ! at nefes aldı. Mu - _ Ceza alırlar, yahu! 

kavun gibi dibini koklamağla belli ol- bür kapısından ç:k- : ammanın anahtarı - _ Bana bak Torikzadem! Sen Fele-
maı. Dişe vurmağ ilen de ağnaşılmaz .. m~lardı. Kendilerine terlik edilen me-ı hayvanın mecali elverdiği kadar, sar -ı nı ;bulmuş gibi idi. ğin çenberJnden çok defa gtnniş, çık ~ 
i\damın iyisi yolda bir, kumarda iki, mur biraz ileride durdu. Hayvanı da sıla sarsıla yürüyordu. - Herife sormadığım ıyı olm~.. mış bir delikanlısın. Gelgelelim tecrU· 
içki surfasında i.iç .. oralarda gösterir arabacısı da miskin miskin uyuklayan Henüz açık duran birahanelerin ö - gördün? dedi, Başka istasyona gelmi - ben henüz kıtttr. Bana yan ;göz ilen bB~ 
kendini.. tek atlı bir paytonu çağırdı. Kafileyi nünden, dı§arıya fışkıran ispirto ko - şiz. Besbelli ki trene bundan oturaca- koorsun amma, bazı işlerde senden us-

- Torik!. Gurabi!. Kaşer!. Frau İfn- tıka basa içine yerleştirdi Kendi de a- kularını iştiyakla, içlerine çeke çeke ğız.. tayım. 
kat!.. rabacının yanına geçip oturdu. koklıyarak geçtiler. Bir barın co~kun Araba durdu. indiler. Polis, hesabı _ Göster bakalım ustalığını öyle 

Kapının önünde izbandut gibi diki- Bu esnada Torik Takvora hitabla: cazı kendilerini oynak 'bir hava ile is - görerek arahacıyı savdı. Kafileye 
len polis memuru bu dört ismi ardarda - Gene nereye gidiyoruz acaba? de- tikbal ve teşyi etti. Daha ötede burun- döndü: 
çağı rdıktan sonra, bunları bir işaretle, di. lanna, .kızaran rbir etin iştiha açıcı, mis - Haydi, çabuk olun~ Hamburg tre-
kendisini takibe davet etti. - Kim bilir? Ben de ağnamadım. gibi kokusu •geldi.. ni buradan hareket ediyor. Dört daki-

Dışarıda\ istasyonun lambaları sön- Acep bu herif aldığı emri yağnı.ş diğ- Derken, iki tarafta peyda olan kış - ka vaktiniz var! dedi. 
müş. bir ihat bekçisinin çekmekte ol - nedi? la, depo gibi bir teviye sarı badanalı Takvor lisana gelip sordu: 
O.uğu kocaman fenerden ortalığa kor- - Sorsan a .bir kere. binalardan şehir haricine çıktıklarını - Biletlerimizi alacaksınız, değil 
kunç bir ışık. yayıhyordu. - Altık nenin nesini soracağım? İş anladılar. Guraıbi efen<ft: mi? 

Rus filmierindeki Sibirya mahkum- olacağına varır. Azıcık, böyle şeylerde - Bu iyi alarnet değil.. dedi. Herif b~ını iki ynna salladı: 
ları g bi. bu ı.şığın yerde teşkil ettiği pişkin görünm!'lidir. Torik cevab \'erdi~ - Yook! Sizin biletinizi ben ne diye 
aydınlık yolda, biribirlerinin arkası Küçücük ka.c:abanın bozuk kaldı - - Bana da öyle geliyor. Allah alem alayım? 
sıra yürüyen dört yoldaşın kapkara rımlarının üzerinde payton, çeken gene bu gace kara dam altına mi~a - Ermeni. arkadaalarma döndil: 

. ı 
ıs c .. 

- Yok! Bunda ustalık, marifet glW 
tettirccek değilim. Salt, menfi bir va~ 
ziyet takınacağım. Zerem kendi arzuıD 
ulan seyahat etmoorum. Gönderoor .. 
lar .. Gid.oorum. Altık teferrüatını onlar 
düşünsün. Ben kendi ketimden kıl )1 .. 

darını feda etmem. 
- O takdirde eene boylarsın )todesi. 

(ArJcaaNrJ 

y 

s 



BON POSTA Sayfa ı_, 

Sigara da içseniz 

RADYOLIN'LE 
SelAnikle dağa kaldıralan Amerikali kız 

Ycı.ıcın: Ziycı Şakir. 

labah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
fırçaladığınız takdirde ditleriuizin sağlamlığına ye 

güzelliğine balel S[tlmez 

Yol kesen şakiler 
O tarihte, Selanikten hareket kanlar ve ormanlar inim inim inlerken, kafilenin önünde gidiyor; coşan kalbi· 

eden trenlerin kondüıktörleri, Se- birdenbire bu silah sesleri de çekili - nin his1erini, arkasından gelen (Sir _ 
~z. istasyonunda . değişirdi. Se - ve.r:mişti... Bu hale bütün o civaraaki ya) ya anlatıyordu: 
.. nıkten oraya kadar gelen kondük • Türk ve Rum köyleri halkı, hayret et- - Ah, Allahım! .. Ne güzel yerler •. 

~~r, vazifesini oradan itibaren başka mekteleırli. Ne zengin ta'biat... Amerikada bir çok 
r~r arkadaşına devrederdi. Bu kondtik- * seyahat ettim. Fakat bu ka-dar bedii, :bu 
or de, İstarlbula kadar ge1irdi. Kafile, beşinci gecesini de, (Usturu- kadar cazib ve ahenktar biT manzara-

Son trenle ıgelen kondüktör; birinci ma) nehrinin kenarında, (Serbin) ~ö- ya tesadüf etmedim ... Burada; insanın 
~ev ki vaıgıonunda, MiS Eston~ •. b~n.zer yü civarında bir Bulgar mandırasıııda hislerini kaynatan .. Kalbi, bir çocuk ı 

d

r kız veyahud kadın görmedıgını ıfa- k kalbi gilbi coşturan öyle bir .. öyle bir, 
e ı- geçirdikten sonra. ertesi sabah er en- B'l 

d 

.. euııişti. Se.rczde kalan diğer kon - ı rncm ki, nasıl tasvir edeyim; öyle 
uk ·· den. (Oranm•a )ya hareket etmişlerdi. b' 

t.or de, kumpanyamn hususi telgraf ( 'b"l") ,_ lT ••• lncık Ertesi gün de Cümaı a a ya girecer.-
edil ınesi vasıtasile sıkı sıkı isticvab lerdi. Mis Eston, sözünü ikmal edememiş -

miş ise de, 
0 

da: ti. Birdenbire, korkunç bir ses gürle-
-Evet.. 

0 
Amerikalı kız, Se)aıı k - Manzara, fevkalade latif ve şairane mişti. 

ten t k t ı tdi... Usturuma nehri, yalçın ka~yalar 2-
rene bindi. Biletini, ben on ro - Dur! ... 

ettim. Bilet, İstanbul bileti idi. Kendisi rasından. köpüre kopüre akıp gidiyor- Çalıların arasından iki adam fırla • 
de, Serez istasyonuna ynklaşıncaya ka- du. Yuzlerce renkli kır çiç~klerinin a- mıs; yıldırım süratile, Mis Estonun a
dar trende idi. Başka şey bilmiyorum. rasından, erguvan ağaciarı yükseliyor- tının üzerine atılmış; havvanın ba~lı-
Cevabını vermişti. • du. Kayaların aralarımı dağılmış olan ğını sımsıkı kavramıştı. ön tarafta, bir 
Şu halde?.. keçi slirülerinin çan sesleri, çağhyan- kaç si-lah birdt>n patlamış .. Elli adım 

. Sa~ay, &bıfili, dahiliye nezarcti; ların gürültülerine karı.~ıyor; tatlı bir il(>ride giden (Kiril). ellerini vukarı 
bırbirine girmişUi. İstaribul zabıtnc;ına ahenk husule getiriyordu. kaldırarak. atından aşağı atlamı~ştı. RADYOLiN ... . . 
sıkı emirler verilm~ti. j3ütün hafi;,:e ·Mis Eston. çılgın bir sevinç içinde (Arkası t•ar) 
febekeleri harekete gelmişti. İstanbul- ==:====~==~===============~~~~~= 

1 - : ;' 

da bulunan, uzun boylu ve sarı saçlı İstanbul Üçüncü İcra Memur- j 
b~tün genç kadınlaT hakkında şiddetli luğundan : 
b';.ı- tahkikata girişilmişti. Bankasma Turklye Cumhuriyeti Ziraat 

Ortak aranıyor 
lstıınbuldıı nıevcull olmıyan bir iı;; 

için ortnk aranıyor 1168 

Dişlerdeki leke, pas ve kefekelerl temizler, agızdaki mikroplan imha 
eder. Dişierin çnrnmesini vtt diş etlerinin Htibaplanmasım menerek agızda 
daimt sıhbat, dttlmt cazibe, daimt güzellik yaratır. 

( SereneObey ) yokuşunun alt baş n
dan Itibaren, Yıldız tarafına (hüviyeti 
ınechul} hiç bir san saçlı genç kız 1!,e
&irilmcmesl içi.n Beş&tnş lkarakolu.-qa 

ketaleten borclu ve 6 kıt'a gaj'ıimenkul his

sesi ipotek, Ş~ll Osmanbey Cabl soka~ında 

1 numarnyı lkametgl\hı kanuni gösteren Da-

Mnracnnt: Istanbul post restant 
Muksud 

Fakat sabah, öğle ve akfam ve her yemekten sonra 
fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

§iddetli emirler veıiilınişti. 
Yıldız sarnyı civannda (gizli de\ ri

ye) vazifesi ifn eden sivil tiifekcilere 
de bu yolda tebligat icrn edUrniş; 

- Şazli tckkesinden yukarı taraft:ı 
sarı saçlı genç kadın gönürse, derhal 

çevirin iz. 
Denilmişti. 
Bu emirler · yüzünden, bir çok hadi-

seler ve skandallar wkua gelmişti. Tü
fekciler ve hafıiyeler, bazı genç kadın
Iann peçelerini açarak çehrelerini 
muayene etmek is'temişlerdi. O ci\·ar
da oturanların hemen büyük bir ekse
riyeti sarayın kodaman güruhuna :ne~
sub olduğu için derhal lrork~n~ b;r sı
kayet ve vaveyl~ zuhur etm1ştı. \e bu 
Y'Üzden de ( sızıltıya meydan veren. ~ 
bir hayli memur, - o devr~~ ta~ın 
Vechile- (sorgusuz, sualsiz, gume gıt -

ın i§) I erdi. 

* İstanbuldn bu gülünç hadiseler ce -
reyan ede d~r:ıun; Mis Estonun ki.içük 
kafilesi de, (Petriç)i geçmiş; (Usturu
nıa) nehrinin sol sahilini ta'kip eder~~· 
(~hadeşca)ya doğru it:ı:eıni~i. Uç 
gün sonra da, (Cumaı"lbala) cıvarına 
ınuvasalet edeceklerdi. 
~filenin seyahat programını Y3~3? 

~~1) , çok usturuplu hareket e~mı~1.~. 
Utun konak yerlerini, Bulgar koylerı

ne tesadüf ettirmiŞti. Kafile, seyahat 
esnasında da mümkün olduğu kadar 
'l'" ' Urk köylerine uza'k geçmekte idi. . 

Bu hal Mis Estonun b11e nazarı dık-
~;.~i delbe1m~i... Bir kaç kere 

ırn )e sonnu.ş: 
b- Han'i.?. Türideri görnıüyoruz. 

1 
en; b~lan Jmvuldu, hacakları ş-aıvar

~~ göbeklerlne kadar sakallı.. elierin -

1 
eJoi Yata~anlarla hırmtiyanlan boğaz-
'Yan 'l'ürkıerl görmek istiyorum. 
Demişti. 
kiril, derhal mulkabe1e etmiş; 

yan Fevrlye'yc ald 6 kıt'a gayri menkuıat 

hisseleri muzaycdeye konulmuş ve &rttır -
dan keyfiyetın bu suretle tashlhi ve Irtifak 
hakkı sahlblerlnln gayrimenkuller üzerio -
deki haklarını hususUe faiz ve masrafa da
Ir Iddialarını 20 gün Içinde ıcra dalre.sir.e 
bild!rınelcÇ aksi halde hakları tapu slcll\le 

sabit olmadıkça satış bedelinin payla.şma -

sından hariç bırakılacakları ve daha faıla 

Ilan T arifemiz 
maya miitealllk Uan SOn Posta gazetesınin 

2. Blrlnciteşrln 1938 tarih ve 2937 numnra!ı 

nüshnsının 15 inci sayfasında lntişar et -

miştir. 

Mezkür lifında pey akçesi olarak betfeU 

muhammtnenln h!s.selere düşen mlkdann malflmat almak Isteyenlerin 37)2448 num~-
yUzdc yedi buçu~u yazılacak ~rde sehv~n rnlı dosyaya mürncanL etmeleri tashlhen 

Birinci aahile 
1 kinci acıhile 
U çüncii acıhile 
Dördüncü aahile 
Iç •ahileler 
Son •ahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

• 1 

• ~~ • • ~~ 
yüzde yetm~ beş olarak yazılml§ oldu~un - Ubeten Ufm olunur. (11103) 

deı :zarfın.d• ~ 
u yaptıracak· 4• 

Muayyeıı bir mO.d 
fazlaca mlkdarda Ul 
lar ayrıca tenzillUı 

Istifade edeceklerdir. 
Kiralık 

. 
gazıno tartfemizdeıı ~ 

'lam, yanm ı 
kapalı 

ve 
yüzme havuzu 
müştemi' atı 

A:nkaranın kışlık. eğle:ıce yeri ihHyacını knrşılıyacak olan çocuk sarayı cad
desınde Çocuk Esırgemr> Kurumu tarafından inşa ettirilen 25 metre uzunluk 
9 metre genişlik ve 1.70 ila 3.50 metre derinliğindeki kapalı yüzme ha\'uzu g _ 

ve çeyrek sayfa illnlar 
bir tarile derplJ e-dil.mlş 

için ayn 4~ 
tir. ~ 

.. ·ı· k' , azı 
no ve muştemı ntı ıraya verilecektir. 

Ulnlanna 1 Son Posta'nın tıcart 

ald ifler için fU adr ese müracaat ı 1 

• 
ihalesi 20/10/938 .Per~~mbe gl.inü saat 15 de Ankarada Çocuk Esirgeme Ku

rumu genel merkezınd~ yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve cl.:ına fazln rnolu
mat almak istiyenlerin kurum hesab işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

(7233) 

edilmelidir; 
Uektlf &lrlleU ~~ 
nzade BaD ~ 

eaddeli ~ -----· -- ---
TOrkiye CUmhuriyet Merkez Ban k aSI 

Kasa: 

Altın: san kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

AK T İT 

17.157.851 

Dahildeki Muhabirler : 

Tilrk llrMl 
Hariçteki Muhabirler: 
Aıtın: satt kilogram 9.054 614 
Altına tahvill :ka bU aeı be.st 

dövtzler 
DlRer dö.Wer n Borçlu ırıı:ın1 
batıyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
nerubte edUen enakl nakdlye 

tartılıtı 
Kanunun 6 - 1 Inci maddele-
rine tedtbn bazine taratından 

dld ted1yat 

Senedat Cüzdanı: 

8 - Birinciteşrin - 1938 V azigeti 
l'ASİF 

24.133.890,06 
16.634:.265,00 

1.213.554,00 

1.189.305,01 

12.736.038.33 

1.475,67 

ll.6~U50,97 

168.'148 563,00 

15.137.802,00 

Lira 

41.1981.709,06 

1.189.305,01 

2"-392.464,97 

Sennaye: 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

\ 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edllen enaıu nakdlye 
Kanunun 6 - 8 lncl ınaddelerl 
ne tevtllı:an haliDe \arafından 

rald tedlyat 
Deruhde ed.llen tn&tı nalı:dlye 
balı:tyesı 

Kartılıtı tamamen altın olarak 
Ubeten tedutue nzedUtn 
Reeskont mukabUl lllYeten teda. 
nzed. 

Türk I.:.insı Mnduatı : 
lf3.610.96J ,OO Dövb taahhUdatı: 

2.712.234,11 
8.000.000.00 

158.748.563,00 

15.137.602,00 

143.610.9a1,00 

19.000.000,00 

341.000.000,00 

2.014.37 

Lira 
15.000.000.00 

8.'112.234,11 

19U10.961,00 

18.129.672,28 

PUDRALAR 
• M odasıada 

Büyük bir te beddül 
Mübala~ah cMakiyaj. kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABtı BİR GÜZELL1K 

VERİR. 
Parisin §ık ve kibar kadınları, yeni bir 

moda meydana atm.ışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali -içe~ bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

i 

g 
k 

g 
ti 
T 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
nce bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 
eçirilmiş ve haklkaten krem köpüğü ile 
arıttırılm.ış pudradır. - Fransız kimya
erl~ri tarafından uzun araştırmalar ne· 
cesinde elde ettikleri bu en son usul • 
okalon mü~ssesesi tarafından inıtiyaza 

b 

h 
fı 

c 

alınmı§tır. Tokalon pudrası, parink b~ 
uruna ve yağlı manzaralı bir cllde nf· 
ayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar• 
nda cMab bir ten temin edecektir, 
Fini Mah Tokalon pudrasını kullandı

nııda ne rüzglr, ne yairnur ne de ter. lı - Evet, Mis Esfx)n. On1an da göre -
tleksin~z. Fakat biraz daha içerilerc gi
r~. Buralarda, kendimizi Türklere 
iöstenniyelim. ÇünkU, derhal bilidi -
~:te haber verirler. Arkamızdan asker 
~ondererek bizi geri çevi.rirler .... zaten, 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

500.000,00 
74.665.444,38 

Altına tahYlll lrabU dö.Wer 
Diler dövlzler n &la~ kllrtnl 

75.05U·U,38 bakiyelert 44.626.818,56 4U28.832,93 c Udinizin güzelliiini bozmaz. Sehhar &i1-
lliğinizi arttıran bir tazelik ve bi:· l!a· 
be verir. 8 ca%ib ve yeni renı;i olan 
okalon pudrasmı istuyir.Jz ve kullanınız. 

aha çarpışma yerlerine gelmedık. 
Cev:ı.'bını vermişti. 

1 
lial'buki, bUtün bu geçtikleri muhit

er, hergün (ölümün. hannan olduğu 
Yerl~r)di. Daha Uç gün evvel, bu yol -
~dan ve patikalardan geçmek müın .. -
.un değildi. Çünkü Bulgar çetelerl, bu
t~n bu havallyi istllıl etmişti. Fgkat iiç 
günden'beri, Bul.gar çetele.r:i birdenbire 
ortadan çekllivcrmlşlerdi... Buralarda 
hergün; si1fıh patrrdısınrlan, yaylım a
teşlerinin cayırlısından, şu koca Bal -

Esbani ve Tahvilat Cü:ıdam: 
(Deruhde edilen evraltl nak· 

A _ (diyenin tarfllltı Esbam n 
(Tahvlllt lt.ıbarl lrıymeUel 

B _ serbest esham " tabYillt 

Avanslar : 
Hazineye kıSa vad. avans. 
Altın ve DÖviZ nserıne 
TahvUAt üzeriDe 

ffi,ssedarlar : 
Muhtelif: 

39.~U>48,48 
6.768.523.~ 

7.'747.500,00 
230.208,&3 

9.2'71.0~1,38 

46.229.972.33 

17.248.769,91 

4.600.000,00 
1.3.81fi.920,2Ş 

M{AA.G36,91 

Muhtelif: 86.-442.986,58 

YelltD 3e7.&2U36,91 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altm üzerin' avan1 % 3 

ze 
zi 
T 

d 
tı 

ZAYi: 937 senelinde aldı~un Uk mektel:l 
ipiomasını ~=-yt ett.tm. YenJslnl çıkartsen ~ 
mdan esklB.lnJn htıtmn yok•ur. 

ına 

Dı'fl'ii, Süleymanala mahallesinde 
Melımecl olla Meh~ Pelqen 

ZAYi: i.tanbul 11mtuıından aldı~ım 11 ... 
n oüzdarumı taybettim. Yenl.sinl alaca. .. 

mdan eskisinin htıkmü yoktur. 1167 Rı 

Tireb hıllı llret oilu Ömer 
• 
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", ............................................................................................................... . 
f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda -~ 
~ darağacı altında biten memuriyet hayatı: 115 j ~----• 
································································-················ ................................ .. 

• 

Hafiye Muhlis ağzımdan birşey kapmak için: "Siz burada pek bahtiyarane 
yaşıyorsunuz. Halbuki biz lstanbulda üç kişi bir araya gelsek, polisler derhal 

kapıya toplanır, içtimaımızın sebebini sorar!, diyordu 

. Dedeağaçtaki Loid vapuru ajanı rın, ne de idarenin suçu var. Kabahat mü hatıra gelir miydi demek istenili -
Suhur ve diğer ajanlardan bazılan polislerin müfrit gayretlerinde. Gazete, yor.) 
mavnalar yaptırıp bütün münakaHb kitab sansürleri böyle hareket ediyor- Şu hapis meselesinde hükCımetin, 
inhisarları altına alarak yerli mavna- lar. Mesela iki sene evvel, Sabah g::ıze- Padişahın ne suçu var? 
cıları otuz senedir işsiz ve aç bırakmak tesi benim bir hikayemi tefrika surctile Benim şu halisane sözümü Muhlis 
suretile büyük bir Jervet peyda etmiş neşretti. Kitabın adı (Davila) idi. San- babisi Padişahın azayı hümayunlarile 
olduklnrı halde bu inhisan ilga etti - sür bu ismi çizip yerine, romanın kah- eğleniyor diye ihbar etmiş! 
ğimden dolayı bana kızan mumaileyh ramanı olan (Nadir)in adını yazarak Azil telgrafını alır almaz Dedea -
ajan Suhur vasıtasile evvelce Paristen memlekette vaveylaya cevaz olmadı - ğaçta yaptırdığım hastane için İstan -
getirttiğim kitablar hep fenni ve edebi- ğını göstermişti. bula ısmarladığırn menner kitabcnin 
dir. Faturaları aynen rnahfuzdur. Bu Kitabda ne kadar zulüm kelime - gelmesine talik edilen küşad resmini 
kitab \"e gazete iftirası, bu ajanın hu - si varsa, mesela bir öksüz çocuk üvey icradan sonra, ailemi, orada bırakıp 
surnet saikasile söylediği sözlerden ile- annesinin zulmünden şikayet ediyor - trene bindim. 
ı-i gelmıştir. Avrupadaki Jön Türkler sa o fıkradan zulüm kelimesi çıkartıl-.1 h b w Bu küşad resminin, orada hazır bu-
.ı e mu a ere ettigim yolundaki sözler mış. Hikayenin şahıslarını tasvir eden 
lo;] b k b"ld b" lunanların agwlarnasından dolayı, hazin 
ue u ·a ı en ır isnaddır. Az bir cümlelerde bulunan burun kelimeleri ··dd d h bir surette icra edildiğini evvelce ha-
mu et için e ve isti kakımın fevkin- de hep gizilrniştir. 
d 

·· b ı yap hastane başlıklı makalemde söy -
e rut e er ve mernuriyetlerle lütuf- Gazetelerde, kitabiarda tesadüf e -

ıı zh ld w ~ · ~- lemiştim. 
;ıarına ma ar o ugum zatı şe1hc.uıenin dilecek zulüm kel~sinin çıkarılına -
öeğil, hiç kimsenin eşkal ve azasile eğ- sı, kimsenin burnundan ıbahsedilme - Evet, gene kısmı azaını gözleri yaş-
aenmek terbiyesizliğini hiç bir zaman mesi hakkında hükfunetce bir emir ve lı bulunan uğurlayıcılara veda ederek 
ı · b" rd "rt"k"'b et--..l: M"th t trene bindim. Lakin tren hareket ede-nç ır ye e ı ı ~a u~m. ı a ya bir irade sadir olmadığına nazaran, 
paşa lehindcki söze .gelince, benimle zatı şahane bu kelimeleri niçin çiz - medi. Çünkü bütün kayıkcılar ve ai -
~ir hafta kadar gece, gündüz gö~mü~ diklerini sansürlere sorsa: leleri lokomotifin önüne geçerek: 
olan bu Muhliı:; beni indelhace şahadet _ Efendim zulmunüz, burnunuz ha- - Bizi kime bırakıp da gidiyorsun, 
edecek zevat huzurunda söylenebilece- tıra gelir de ·onun için çıkarıyoruz mu, gene dokuz sene aç mı kalacağ.ız, diye 
ği Ye binaenaleyh meleklerin şahadet- diyecek1cr! bir çığlıktır kopardılar. 
lerine muhtac olmıyacağı tabii iken İki sene evvel Gelibolu hapishane- - Ailem burada. Ben, bir iki gün 
melekleri şahid getirrneğe kalkışması sini teftiş ederken gördüğüm bir gen- için ondan aynlıyorum, cevabını ver -
çok garib bir bühtandır. cin kendi evinde teganni ettiği eski bir diysern de inanmadılar. Onlara: 

Heyet ilminin dinli veya dinsiz ol - gazelin şu mısraından dolayı hap;;e - - Ekmcğinizi ellerinizden alanlar 
makla hiç ıbir rnünascbet ve alakası ol- dilmiş olduğunu hayretle öğrendim: öırkaç kişidir. Siz çoksunuz, vermeyi -
rnad:ı.ğı er'Qabmın malumlan olmak'la Yarin bu kadar cevri gelir miydi niz, dedim. 
beraber, kainatı, paravananın hudud- hayalc? Şark demiryolu mühendislerinden 
suz kudret ve azametini gösteren ye- Bu masum mısra, polis jurnalında Mösyö Hofner katann önüne geçti. 
gune ilim, heycttir.» şöyle tefsir edilmişti: (Yardan murad Halkı yoldan çıkannak ve lokomotifi 

Bu rnüdafaa geç kaldığı için azle Padişahrnış, crevir:. kelimesi de zulüm pek yava~ hareket ettinnck suretile is
mfmi olamadı. Hemen hergün, her saat manasınadır. Padişahın bu kadar zul- tasyondan ayrılahildik ( A .. ka.cıı var) 
beklediğim şu telgraf şifre olarak vila- ======================''=============== 

~ 
yet vasıtasile geldi: 
Dedeağaç mutasarrıfı Hazıın beyc

fendinin devarnı memuriyeti rehini ce
vaz olamıyacağından hemen azli iradei 
seniyei hazreti hilafetpenahi iktizayı 
fHisinden bu1unmasile halefi tayin ve 
izam edilmek üzere urnuru livanın 
hüsnü tcmşiyeti için oraya şimdid~n 
muktedir bir vekilin isra ve keyfiyetin 
inbası. 

5 kanunuevvel 314 
Dahiliye ıaazırı 
Memduh 

Muhlisin Dedeağaca geldiği günlerde 
Parisin ayan meclisinde bir bomba pat
lamış. ayan reisi hiç telaş gösterıniye
dek cMüzakere devam ediyor:. diye 
bağırmıştı. Muhlis, reisin bu metaneti
ni pek büyüttüğünden İsveç kralı Şarl 
XIInin Ruslar'la harb ettiği esnada ka
tibine 'bir şey yazdırmakta iken, otur
duklan odaya düşen toptan ziyadece 
korkan kAtibine: 

- Sana aid bir şey değil, yazıya de
vam et, demiş olduğu gibi, Mithat pa
şa da Tuna valisi iken hükUmet kone.ğı 
önünde a~:asmdan gelmekte olan jan
darmalardan birinin tüfeği kazaen a -
teş alarak çıkan kurşun paşanın kulağı 
dibinden geçtiği halde asla telAş etmi
yerek, yalnız başını çevirip: 

- Tüfeklerinize dikkat ediniz, de -
mekle iktifa ettiğini söylemiştim!. 

Muh1is: 
- Mithat paşa, büyük adamdı, sağ 

i<alsa idi, pek büyük şeyler yapacak ıdi. 
demişti. Ben de: 

- Yaptığı şeylerin bizim gibi malı -
lukların ellerine kalacağını bilseydi, 
onlan da yapma.,dı, cevabını vermek 
gafletinde bulunmuştum. 

Muhlis, benimle beraber bulunduğu 
çalgılı bir ziyafette: 

- Siz. burada pek bahtiyarane yaşı
yorsunuz. İstediğiniz gibi gezip eğleni
yor, arzu ettiğiniz kimselerle birleş_ip 
müsahabelerde !bulunuyorsunuz. Biz 
İstanbulda iki üç kişi bir yerde toplan
sak mesela ben biraz ud çalsam, yük
sek sesle şarkı okusam, polisler derhal 
kapıya toplanır, ictimaımızın sebebini 
sorar lar.· Canım !biraz çalgı çalıp cğ -
2enmiyeUm de idarei hazıra aleyhine 
stlzlerle mi vakit geçirelim, diyeceği -
miz gelir, sözlerini söylemişti. 

Ona şu suretle cevab vermiştim: 
- Bu hal ve harekette ne hük\imda-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• ı 

2 
8 

4 

6 

6 
7 

b 

ll 

• - f-- • 1--• • 1- 1-

- -• - - - - - -• ~ • • ~ ,_ 

1- ~ • • • - ,-

10 

SOLDAN SAÖA: 
ı -Büro. 

• • • ı-• 
2 - Bir a~aca dl~er Mr ağaçtan dal ek-

lemek - Tenbellilı::. 
3 - Bir klf ııporu - Edatı tasgir 
4 - Atlı nakil vasıtası - Yüz kuruş. 
5 - İalmler<Wın sıfat yapmak Için kul -

lanılan bir lA.hlka - Bir yere bağlan
mı., muayyen bir para. 

8 - Merkezi hükftmetimiz. 
7 ~ Kanaat cetlrmi§ - Etrafı denizle 

çevrlU kara parçası. 
8 - Dahi - Kasabm sattı~ı - Su kabı. 
9 - Güzel bir çiçek - Taç. 

10 - O olmıyan yerden duman çıkmaz. 
YUKARDAN AŞA(H: 

ı - Yakaya takılan - Nefl 
csaklb 

2 - Desimal - Adaletle Lş gören. 
3 - Aydınlık - Adet. 

lahıkıısı 

4 - Sarık yapmağa yarayan bir nevi ku-
ma.t - Hane. 

5 - Haklkatıer. 
6 - Beygir - Bir nevi Işleme. 
7 - Nallamak masdanndan müzarl, müf

red, üçüncü şahıs. 
8 - Yed - Söz dinler. 
9 - Sevab - Dua eden. 
ıo - Söz dinlemek - mç bir zaman. 
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Evvelki bulmacanın hAUeciümif ıekU 

Bugünkü program 
iSTANBUL 

13 Tqrinievvel 938 Perşembe 

Akşam neışriyatı: 

18.30: Dans musikisl (Plll.k), ı9: Spor mti
sahabelerl: Eşref Şeflk, 19.30: Kanşık mu -
slld (Plak). ı9.55: Borsa haberleri, 20: Saat 
flyan, Nihai Asım ve arkada§ları tarafından 
Türk muslklsl ve halk şarkıları, 20.40: Ajans 
haberleri, 20.~: ömer Rıza Dotrol tarafın
dan Arabca söylev, 21: Saat a.yarı: ı - Stüd
yo Cazbandı, 2 - Çlgan muslklsl, 21.30: sa -
fiye ve arkadaşları tarafından Türk muslki
si ve halk §arkıları. 22.20: Hava raporu. 
22.23: Saz hey'etl: Beşiktaş Halkevi narnma 
Helani idaresi nde. 22.50: Son haberler ve 
ertesı günün pro~ramı. 23: Saat A.yarı: İs -
tlkl~ marşı, son. 

ANKARA 
13/ L Te,!irln Perşembe protramı (Öl1e 

o~riyatı tecrübe mahiyetinde olarak YeoJ 

Stüdyoda yapdacaktır.) 

Ötle neşriyatı: 
ı2.30: Alaturka plak neşriyatı, ıs: Ha w 

berler, 13.15: Karışık plA.k neşrlyatı. . 
Altfilm netrlyatı: 

ı8.30: Karışık plak neşriyatı, 19.ı5: Türk 
muslt:f.cıl ve halk §artıları (Salil.hattln), 20: 

saat lyan ve Arabca neşriyat, 2o.ıo: Ha -
berler, 20.15: Türk musiklsi (Saflye Tokay 
ve Sadi Hoşses>, 21: Şan plı\k.ları, 21.15: 

Stüdyo Sa1on orkestrası. 22: Haberler ve ha
va raporu. 22.15: Son. .. 
Moskova radyosunda Türkiye 

için konser 
Moskova 12 (A.A.) - Moskova radyo _ıs

tasyonu cdalga tulü 1744D 14 Bkteşrlnde 

Türkiye için tertib edilen bir radyo konseri 
neşredecektlr. Konser Türkiye saatlle 21 de 
başlıyacaktır. 

Moskova Devlet konservatuan Tatar ar
tistleri tarafından bestekdr Cihanofun 
o:Kaçkın» opeı-Mından parçalar okunacak
tır. 

Birinciteşrin t3 _, 

ingilterade yapilan lig maçiarım bu 
hafta 90.000 kisi sevretti 

Arsenal merkez muiı acimi Drake gol peşinde 

İngiltere lik maçl:ırı geçen haftaki ı yaparak senenin ilk milli maçını ki 
hararetini mulhafaza etmektedir. Do - zarunışlardır. 
kuz haftadanberi birinci lik liderliğini 
bırakınıyan meŞhur Everton galibiyet
ten galibiyete koşmaktadır. 

İkinci lik maçları da pek hararetli 
b1r şekilde devam etmektedir. İkinci 
lik lideri Fulham ile likte üçüncü va
ziyette bulunan Millwall arasındaki 
maçta 48,000 kişi bulunmuştur. Oyun 
2- ı Ful~arnın galebesile bitmiştir. • 

Arsenal: 2 - Grimsby: O 

Oyun Arsenalın müternadi hücum
larile geçmiştir. 

Arsenal kale yakın1arında çektiği ~ir 
frikikten ilk sayıyı yanm saat içinde 
yapmL~tır. İlk devre oyun böyle bit -
miştir. 

İkinci devre yağmur altında aynan
mış ve bu yü:tden top kontrolu her iki 
taraf için güçleşmiştir. 

Arsenal oyunun ortalarındn bir gol 
daha yaparak maçı kazanmıştır. Arse
nal on üçüncü, Grirnsby on dokuzuncu 
vaziyettedir. Maçta 50.000 kişi bulun
muştur. 

Aston Villa: ı ...._ Huddersfield: ı 
Likde en sonuncu vaziyette bulun

duğu bir sırada lik lideri Evertonu 
mağlub eden Huddersfield bu maçda 
pek parlak bir oyun göstermiştir. Hud
dersfield, rnüdafaasının güzel oyunu 
sayesinde hücurn hattı bir sayı yapına
ğa ·muvaffak olmuş ve devre 1-0 bit -
miştir . 

İkinci devrede Aston Villa hücuın 
hattında değişi·klik yapml!j ve meşhur 
sağ açık Broome merkez muhacime 
geçmiştir. 

Broome 66 ncı dakikada beraberlik 
sayısını yapınıştır. 

Aston ViHa vaziyeti galibiyete çevir
mek için yaptığı büyük hücumlara 
rağmen beraberlikten kurtulamamış -
tır. 

Aston Villa bu beraberlik yüzünden 
dördüncülüğe düşmüştür. Grimsby 
ise on yedinci vaziyettedir. 

Maçta 15.000 kişi bulunmuştur. 

Everton: 1 - Wolverhampton: O 
Maç, fevkalade sert ba.şlamı~ ve bu 

hal oyunun sonuna kadar devam et -
miştir. Everton merkez rnuhacim i o -
yunun 28 inci dakikasmda bütün mü
dafaayı mağlub eden bir tıücumile ma
çın yegane sayısını yapmıştır. 

İkinci devre, iki tarafın şüt yağmuri
le geçmişse de bir sayı yapmak imkanı 
bulunamamıştır. 

Evertxm likde birinci, geçen senenin 
ikincisi Wolves ise on beşinci vaziyet
tedir. 

Maçta 25.000 kişi bulunmuştur. 

Shefield Wenzdey:3 Manchester City:l 
Birincilikten ikinciye düşen Man -

chester 9 haftadanberi üstüste mağlub 
olmaktadır. 

İlk devre 1 - 1 bembere bitmiştir. İ
kinci devrede Manchester iki gol daha 
yemiş ve gene mağlub olmuştur. She
field likde dördüncü, Manchester ise 
yirminci vaziyettedir. 

Maçta 25.000 kişi bulunmuştur. 
İskoçya: 2 - İrlanda: O 

İskoçya, İrlanda arasında-ki mevsi -
min birinci beynelrnilel maçı Belfast 
şehrinde yapılmıştır. 

İlk devTe 1 - O İskoçyanın lehinde 
bitmiŞtir. 

İskoçlar ikinci devrede bir sayı daha 

Maçta ~0.000 kişi bulunmuştur. 

Beşiktaş klubune yeni idare 
hey'eti seçilecek . 

Beşiktaş jimnastik klübü başkanııtın~~ 
Vuku)>ulan bazı istıifalar dotayıslle ıcıı-o: 
heyetinin yeniden lntıha.bı başkaniıkça ıl\ 
zumlu g/:trüldüg-ünden mi!e&Sis (asil) A~ 
nın 16 teşr!nie...vel 1938 pazar cünü sabPI', 
saat 10 da ~ik:taşta Akaretierde krı.In ~ 
meckezini teşrineri rica olunur. 

Güreş nizamnamesinde büyUk 
degişiklikler yapıldı 

Stokholmde toplanan beynelmüel g~ 
federasyonu mühlm kararlar vermiştir. 

Şimdiye kadar 20 dakika olarak kabul r 
dilen serbest ve greko-rumen müsabaki\ı.ı' 
bundan böyle 15 dakika olarak kararı.r 
tırılmı.,tır. 

Yeni karara göre devreler 8 dakika ve fl 
defada üçer dakika yapılacaktır. 

lsveçteki güreş musabakatart 
İsveç güreş federasyonu tarafından ter: 

edilen güre~ müsabakalarına Amerika. tl" 
veç, Almanya ve Macaristan takımlan IŞ 
rak etmiştir. Neticede serbest güreş nı~ 
bakalarında Macaristan Almanyayı 4 -~ 
İsveç. Amerikayı 4 - 3 ma~lub etmıştır· __ ,. 
merika, Almanyayı 4 - 3, İsveç Macar~· 
6 - 1 yenrolştir. 

İsveç Almanları 6-1, !ı{acarlar Amerlkl, 
5-2 ma~liıb etmişlerdir. 

Bu müsabakalarda Amerikalı Harrel, ~ 
veçll meşhur Kadijeyi 7 dn'klka 35 saniF" 
tuşla ma~lüb etmiştir. 

Amerikalılardan 56 ve 81 klloda ı.ıaJ: 
danyel ve Millard yaptıkları her müs~~~' 
kada tuşla galib gelmişlerdir. .d 

Serbset güreş Avrupa birincili~ 
Serbest güreş Avrupa şampiyonası Fitı , 

landlyada Hel.sıtag!ors te~rinlsaninln ttJ 
nunda yapılacaktır. ......................................................... ~ 

• 
Tayyara piyangosu talihliler• .. 
Dün ve evvelki günkü Tayyare P~,_ 

yangosu ıtalihlileri peyderpey anl~ .. 
rnaktadır. . 

200 bin liralık büyük ikramiye~ 
Bursada Fidan hanında Nesim B~11 tr 
çırağı Yasef, Çatalca Ceza Evinde J:.. 
darma Mehmed ve üç arkadaşı, '1" CT 
sim Sıraservilerde Bayan Nennin. 
hangirde Bakraç sokağında Sofy~· !• 

40 bin lirayı, İzmirde kasab Ab, tJ 
yancıkta Zingal Şiı4keti bekçib9f 
Sabri, Trabzon gümrük muhafaza rtt", 
muru Kemal, Yeniköyde şekerci ?Je. 
nol kazanmışlardır. • ... .; ················································-···· 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbe~l·;ıan ecuneler .-• 

lardır: 

istanbul clbetindekller: ı{J: 
Aksarayda: (Sırrı Asım), Beyazıd , 

(Asador), Alemdarda: (Abdülkadir), ~. 
mat.yada: <Erofilos>. Emlnönünde: (J7, 

llh Necati), Eyübde: (Arif Beşir), ~e: 
nerde: (Hiisameddin), Şehremlniıl ,
(Nazım), Şehzadebaşında: (Ha mdD • ~.: 
ragümrükte: (Kemal), KüçükpaZa 
(Yorgi), Bakır köyünde: (Hil!U) . 

Beyorlu cihetindekDer: , 
İstikl!U caddesinde: (Kanzuk), o; , 

ıatada: <İsmet), Takslmde: (Ntzaltl"' r -
dln), Kurtuluşta: (Necdet), Yenişetıi(Jt' 
de: (Parunakyan>, Bostanbaşında: 
tl had), Be~iktaşta: (All Rıza). et= 

Bopziçi, Kadıköy ve AdalardaJdi . ...c
Üsküdarda: <Ömer Kenan), SatiJ~ ~ 

de: (Asaf>, Kadıköyünde: <Sıhhat, ~41 
fat), Büyükadada ~ (Halk), ıterbe 
<Halk). 

.. 
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Merkezi: ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve sair 

anka ma 

ŞUBELER 

Ankara Bolu Istanbul 

Adapazarı 
Bursa Iz mit 

Eskişehir Safranbolu 
Bandırma 

Bartın 
Gemlik Tekirdağ 

DahHde ve hariçte muhabirieri vard1r. 

Telgraf adresi: 

Vmum Müdürlük: TÜRKSAN - Subeler: TICARET 

Banka azın 1 tanbul şubesinde t sle edilen 

~'Gece Kasası, 

Çok mfisaid 1artııırla 1ayın mütterilerimizin emrine amade bulunduralmaktadır. 

lzahat alınmak fizere gi§elerimize mfiracaat olunması. 

2Q 

BfRIKT(R(RSEN EL 
ATAMAYAC~G IN 
YOKTUR. fş 

ış. KAS 

1 
ı 

Sayfa lll , .. ~ 

Avrupaya gönderilecek talebenin imtihanı 

Avrupaya gönderilecek lise mezunu talebeler için UAn edilen Imtihan 
14 blrinolteşrln 1938 cuma itlnn saat :ıı de Halicde Yenıkızak atölyesinde 
J&pılaoaktır. AtOlye Hallcde (GDlcemal vapurlle, Ertutrul yabmn baatJ 
bulundukları mabaldedir. ) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
I - Şartname va nümunesi mucibincc satın alınacak 90.000 metre kırmızı ~ 

glli kanaviçe 3/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarbi 
usullle ekssiltmeye konmuştur. 

n- Muhammen be:ieli 9,25 kuruş hes:ıbile 8325 lira ve muvakkat temin {1 

624,38 liradır. 
III - Eksiitme 21/X/938 tarihine rast lı yan Cuma günü saat 15 de Kabata§tn 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gl
bi nümune de görülebilir. 

V - İstekillerin ekslltme için tayin edilen gün ve aaatte % 7.5 güvenmc parn-
larlle birlikte yukarıda adı geçen komis yona gelmeleri iliın olunur. c7433. 

,.,.,.,., 
Cinsi Mik d arı Muhammen B. % 7,5 teminat S aa 

Lira Krş. Lira Krf. ri 
Matbaa levazunı 200 kilo 800 60 18.80 • 
(10) kalem pirinç çizgi ve 
saire) 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 16.-

I - Nümunelik resimleri ve 1artnamesi muciblnce satın alınacak matbaa le-ı 
vazımı ile llstesinde cins ve mikdarı yazılı 22 kalem boya levazımı ayrı ayır 
açık eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterllmiştlr. 
m - Eksiitme 20/X/938 tarlhıne rastlıyan Pazartesi glinü bizalarında yazili 

saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayat §Ubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

rv - Boya malzemesine aid listeler matbaa levazımının §artnameleri para• 
ll% olarak hergün s8zü geçen §Ubeden alınabilir. 

V - İstekillerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme p .. 
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7138) 

ı İstanbul Belediyes· Ilanları 

Muhanunen bedeli 

Balıkpazarı caddesinde 415 inci adada 250 
4.2 Parsel ve 27 No. dükkan. 
Balıkpazan caddesinde 415 inci adada 150 
67-58 Parsel ve 1/2, 1/3 No. dükkan. 
Balıkpazarı caddesinde 415 inci adada 120 
39 Parsel ve 35 No. dükkfuı. 
Balıkpazarı caddesinde 415 inci adada. 150 

38 Parsel ve 37 No. dükkan. 
Balıkpazarı caddesinde 415 inci adadı 150 

51 Parsel ve 9 No. dükkAn. 
Balıkpazarı caddesinde 415 inci ada dı 25 
41 Parsel ve 29 No. dükktm. 

ı 
İlk teminat 

18,75 

11,25 

o 

11,25 

1,8& 

Yukarıda semti ve muhaınmen bedelleri yazılı bulunan ~ükk§n enkazları sa. 
tılmak üzere ayrı ayrı pazariıla konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler bizalarında göster ilen ilk teminat makbuz veya mektubllı 
beraber 14/10/938 Cuma gün{l saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı 
dırlar. (B.) (7382) 

Istanbul Emniyet Sandı§'ı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığma borçlu ölü Bayan1sınet varisierine ilan yolile tebliğ 
Bayan İsmet Sultanbeyazıd Mcrcanağ n mahallesi Babı Seraskeri caddesi D ai 

rel Harbiye eski 30-32 yeni 39- 37 numaralı üzeri odalı bir dükkanm taınnmı 

(yeni 109 No.). 

Birinci derecede ipotek göstererek 8/2/933 tarihinde 15201 hesab numara· 
sile Sandığımızdan aldığı (100) lira borcu 25/7/938 tarihine kadar ödemediğinden 
faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 689 lira 99 kuruşa varmıştır. Bu 
:ıebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkinda icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdiği ikamctgfı.hın· 

gönderilmiş ise de borçlu Bayan İsmetin Nişantaşı Vali konağı caddesi 95 numara· 
da öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. MezkU.r kanunun 45 inci madde 

vefat halinde tebllgatm ilan suretne yapılmasını nmirdir. Borluçölü Bayan İsmet 
mirascılan işbu ilan tarihinden itibaren bfr buçuk ay içinde Sandığımızs müra· 

caaUa murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule §ayan bir itiraz
lan var ise bilıdirmeleri lazımdır. Mjrascılar ipoteği kurtarınazlar veyahud bnı;. 

lıyan takibi usul dairesinde durdurnuızlarsa ipotckli gayri menkul mezl...~r k . 
nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cih etler nlfıkadarlarca bilinip ona göre hn
reket edilmek ve her birine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kaim ol-
mak üzere keyfiyet ilAn olunur. (7424) 

ls anbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Aşağıdaki işler 17 pazartesi günü saat 10 da pazarlıkin ihale edileccğind 1'1 

istekUlerin Başmüdürlükteki komisyon:ı gelm<>lcri ilan olunur. 
1 - Başmüdürlük binasının zemin ka tındaki beton kolonlar üzeri n<> Kar aa 

faç lAmbiri yapılması. Lira 192. 

2 - Derince gümrük binası için beyaz çam ağıAcından ve ~lı boyalı 

9,00 X 2,10 eb'adında sa:bit banko ynpıl ması. Lira 132.20 . 
3 -Derince gümrüğü için 4 adcd üzeri Linolyom kaplı 1 ki§Ulk masa ilc 1 

adcd üzeri kristalli §ef masası ve 2 aded 125 X 180 eb'adında camlı ~osya dola
hı. Lira 280. 

4 - Ba§lTlüdürlük binasınm zemin ka tındaki 124 metre karelik bml:o ve eaız:. 
lı bölmeleriıı iyice raspa edildikten sonra istenilen renkte alaroz cnt yapılmlw 
ın. 'Lira 248. .(7434) 



av Sayfa SON P.OSTA 

Uğurlu adı, ylzlerce talibilala göaiUerlade yer edea 

a 
Vatandaşlarına refah, Servet, ve Saadet dağıtıyor •.• 

Gelişi güzel seçilen .şu fotograflar onun zengin ettiklerinden binde biri bile değildir •.• 

MALO L c E MAL 
BU DEFA DA: 

Bay Arife vermistlr. ( Arzusu özerine teşhir edilmemiştir) 

Sultan Hamamında Suraski Mağazasında Bay OVA Y O'ya kazandırmakla 

BDyDk i"ramiye dağitmak rökorunu k1rd1. 
Çıkan lkramiyeler arzuları üzerine teşhir edilmez 

- • 1 A 1 
egdanının açılması münasebetile Istanbul ş Bankası Eminiir..il 

1 
taşınmıştır. 

s 

ÖKS K ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral , 

Eaki ve yeni bütfın öksürükleri ieçirir, balgam söktürftr, brontlan 
temizler, nezle ve gripten korur, iÖğüaleri zayıf olanlara biliıaua 

tayanı tavaiyedir 
INGILIZ KANZUK ECZANI!SI 

Beyollu letanbul 

Kadınlık alemini aydın

latan, bayanları üzücü 

me1akkatlerden ve has-

tahklardan kurtaran 

ve · BAÖI dır 

, 

Fazlayemek 
Bazan insan kendisini 
tutamıyarak, ve yabud · 

bir bayram, zlyalet ve
ya. davette mutaddan 
fazla. yer ve içer. Fa -

· kat çok ıeçmeden vö
cudda ağırlık 1\UDEDE 
EKŞİLİK veya kusma. 

Iözumu, elhasd bir 
keyif bozuklutu blsse -
dilir. O zaman del'hal 

yarım bardak taze su
ya bir kahve kaşıkı 
1\IAZON katarak içini%. 

Keyifsizlik alimetleri 
uU olur. İçilınesl ra -
yet Jiitiftir. Teslrl seıi, 
kolay, tabii kat'idlr. 

Fenn! n sıhhi blr surette imal edilen 
• 

TEDAViEDER ViAOZ.A 

.:!) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

§ Türk Hava Kurumu 

1 üYUi CPiYRTIP GOSU 
~ Birinci Keşide: 11/İkinciteşrin/938 dedir. 

! Biiyük ikramiye: 40.000 Liradır •• 
~ Bundan batka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramir• .. 
ES lerl,ıt ( 20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mükAfat •ardır ... 
2 Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal et-
2 meyiniz. Siz de piyangonun mea'ud ve bahtiyarlan ar,...
a iİrmit olursunuz. •• 

~ll 1 Illi Illiilli lllllllll lllilli lllllllll II~IIUUIIIIIIIIII.IIIII HIIIIIIII~IU IIIUIIIIIIIIIIIIIID . . :;il 
.-··-------~ 1 Devlet Demiryellari ve lamanları ışletması Umum 1daresı alani~ 

Paris ve Londramn en bUyUk mo- _ 
da mnesseselerinden çıkmış pat- 9 uncu Işletme Müdiirlüiünden: __ .A 
ronlar üzerinde biçilmiş bayanlara İstanbul • K. Çekmece Banliyö kısmı kış tarifesi 15.X.1938 tarihinden itibP~ 
mabsus ll U ŞAM BALARI zen- mer'iyet mevkiine girecektir. 
gin çeşidleri ber yerden mtlsald Ceb tarileleri gişelerde satılmaktadır. 
şeraitle ve ucuz tiatlarla BAK•R Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (7408) 
ma~aztılarında satılmaktadır. 

Huıroııi çetidlerimiz yalaız ınataıamızıa 
dahilinde te1hir edimittir• 

Desenıerin bakin mabtuzdur. 

.....................................•........................ 
Son Posta Matbaasa ................................ 

Neırl;yat Müdürü: Selim 
1 Ragıp Emtt 

3. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLE&la et. ftRm UŞAK.LlGlL 

Muhammen bedeli 576009,93 lira o~OO kilometrelik takriben 8000 tDil ~ 
25/11/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bftl 
sında satın alınacaktır. ıl' 

Bu işe girmek istiyenlerl~ 26790,40 lira~k muvakkat teminat ile ~anun~ 
yin ettili vesikaları ve tekliflerlnl ayni gun saat 14,30 a kadar Komısyon 
~ine vermeleri lAzımdır. . 
Şartnameler 2880 kurup Ankara ve Haydarpaja veznelerinde satılın~;) 


