
-IALKIN GÖZÜ 

~ALKIN KULAGI 

-tALKIN D 1 L 1 
, 

&ne 9 - No. 2936 

Almanya ne 
kazandı ve Çekler 

ne kaybettiler? 
ekoslo va k davası 
tam manasile 

halledilmiş midir? 
Ingiltere· ve Fransa askeri 
tedbirler almış olmasaydiiar 

vaziyet neye varacaktı ? 
YAZAN r- GENERAL 

L~ Emir Erkilet . 
hafta içinde gcçır-

A.vrupanın, bu son - b: 
iği tehlike pek büyü~tü. Bu:nda~: ~7-
el harb, 24 yıl öncekinden \ 
Ü"': .. d h k.ıcı olacaktır. 
~ ... cu ve a a yı ilaln 
Gerçi insanlar yalnız taarruz 8 

.. ~-'ü ··cü har b .vuı-apmıyor yıkıcı ve ow ru 
1 alarını ~ünden güne iyileştirip ç~ita t: 

da yenı yenı 
akla kalmıyor· ayni zaman k 

' -'n'" da bulup e~-CU"unma çare ve vasıt2WU- 1 ~1 
d. gı· zleme ag arı, 

e ıyor : Mesela boyama, . 
h . d torpıdo ve tor-

ır , beton ve denız:ler e, ~ . 
· ı g ıni .. ıııarı, ılah ... 1 tehlikelerine tcarşı e "'b 

F Anl'l- }Uı.r~ bır mem-
. akat o binlerce u'r'öa . . h· ı 

eketin bütün mesktln yerlermı, şe ır e
.t. · :-~ · duraklarını, de-nl, san'at eserleru~ .. 
. ile uhafaza mum-
ryoUa~ını tamam ın . 

Yazı işle... -i telefonu: 20203 CUMARTESi- ı BİRİNCİTEŞRİN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: s kunıt 

Almanlar şafakla beraber Südet arazisine girdiler 

·ehler d ii n Praga -ültimatom 
mahiyetinde bir nota verdiler 

Lelıler bir Çek askeritrenine bomba ile saldırdılar 
Octf)Dt . 

1 

,~''' 
, 1 A- liHI 

,~ -.,. ı: 
\ \ ...q 

ıGO 
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B .. nkil piyad~> askerı, sa-o amaz. ugu .1 bn. ... "inse veya ı er
V~ta ne kadar zırha LU .. 

ehı.ek için zırhlı &aYaŞ arabalarının 
,.. .. ' 

/• '-.. ' \ 1 

(tankların) gerisine sl!ınsa gene t~p 
b. ccel tırpanı gıbi 

Ineı-mnerinden ve ır 

, 

(Deuııma. S iiıci ıayfadlı J 

Karar Çekoslovakyada 
elim bir tesir bırakh 

Lond 1 (lluşuaf) - Berliude toplan- geç emir verdiğindan AlDUill Jutu.tı ev-
ı ra, ~~ tomisyon birinci velce mukarrec olduju. gibi, aece yarıaı de: :OtaJtuuıın Wıllyesi liususwıda (Bilf tarafı 1 inci '"JI1am.ızd4) 

Müniht 
har 

uyuşulmasaydı bugün 
patlamış olacaktı 

Paris, Loadra ve Berlinia harb haYası içiade 
eçirdikleri ilk ırec nin inhbaları 

Bug(.ın cuınartesl. _. .... -.... 
i te§rin ayının lk 

ü Alman Jat'alan 
topraklannın 

l la mesk\in 
dır ve .. sillih 

tı tl mamıştır. Bütün 
lı.vrupa, hatta bfitün 
dı.i.nya a~ır bir kabus. 
tan k ulmanırı ver~ 
d.iği hafiflikle geniş 
gehiş nefes almakta .. 
dır ve s vinç iç'ind~ 
dir. 

Artık üç gün evvel 
Sulh ile harbin müsa
Vi şansin kar§ı karşı· 
Ya bulundukları za .. 

lhanı, kork.ınıyarak, 
endişesiz hatırlıyabl

liriı. 

Aşağ-ıda göreceği
niz satıdar, bizzat a
l.ftkadaı-ların g:ızet~ 

lerınden aynen kop
ya edilmiş olarak o 
gitnun muhtelif intı
balarım anlatıyorlQr: 

Pariste 
l'arıs, (27 EyltU) -

E!itıerin son nutkunu 
bütün Fransa ncfe· Londra sokakların® gaz masktii almaktan M-Ren 

&illi keserek dinledi. kadın ve çocuklar ..., 

Atmantann ifgııt edeceklerı 11ııntakalon ve istihkam.lan gösteren 1ıarita. .......................................................... " .................................................................................................................................. . 

İngiltere ile Almanya bundan böyle 
birbirleri/e lıiçbir suretle lıarb 

etmerneğe Münilıte karar flerdiler 
Çemberlayn hareketinden evvel Hitlerle bir buçuk aat bqbaşa kaldı, iki memleket 

arasında çıkacak bütüo meselelerio iatişare Jolile halledileceii bildiriliyor --····················-·······----· ... ·· .. ··• ............ . 
Avrupa sevinç 
içinde çalkandı 

Mussolini, Çemberiaya ve 
Daladve muazzam 

tezahüratla karşılandılar 
Londra 30 (Hususf) -İki haftadan 

beri Avrupa sulhünü en ciddi bir su -
rette tehdid eden harb tehlikesi, niha -
yet hertaraf edil.rn.iştir. 

(Devamı ll ind sayfada) ......................................•....................... 
yeni romanımıza 
bugün başladık 

Komiteciler 
arasinda 

SelAnikle dağa kald1r1lan 
Arnerikah kaz 

Abdülhamid devrine aid 
harikulô.de bir sergüzeşi 
t:e yakın tarihin bilmedi-

tirniz sagfaları 

Yazan : Ziya Şakir 
Bugün iç aayfalarımızda 

takibe başlayınız 1 

Londra 30 (Husust) - BaJvekil Çem- tür. Görll§ID.ede yalnız tercüman llfattl• 
beriayn, bu sabah Münihten ayrılmaz- Şııüd hazır bulunmu§tur. 
dan evvel saat 11.30 da Bitleri evinde zl· Müllkat bittikten sonra, her iki devtel 
yaret etıni§tir. adamının imzalad$ bir beyanname mat-

İki devlet adamının bqbap yaptıkları bua.ta verllmiftir. 
bu mülikat, tam bir buçuk saat sürmlif- (Devcımı Il itıci Jtıyfadtı) 

Pazarlıksız satış bug
her tarafda başladı 

Belediye ve zabıta memurları erkenden faaliyet 
geçtiler, sivil polisler esnafı dikkatle kontrol diyorlar 

Pazıırlık denilen sakim uıulün bu güne kadcır cm fazla cari olduğu 
MaMıwdpqa yokufu 

Büyük bulvarlarda, bütün meydan Vl' mi~di, Berllnin spor sarayındau yük· 

Cttdelerde Parisliler raiyoy:ı kulak ve ! {DevAm& '1 ınci •Jdad&) '-----------"' 
....... ..... .... ..,...... ı laı:l ... 1 IDOi dtuolaruuı... 



Hergün 
Avrupagı kurtarmak için 

Yazan: Mu.lllttla ...... 

D ört büyük devletin müşterek 
gayreti ile mes'ud bir netice-

ye varan son Avrupa ~~nının •. 91~ ha
talannın tabii ve zarun bır r.etıcesı ol-

du~da dünyanın ittifakı var. ~~~ ne 
kadar garibdir ki, dünyanın, uzerınde 
pek çok zamandanberi ittifa\. et~ili bir 
hatayı tamir için, Avrupa, yımu sene
denberi hiçbir şey yapmamış bulunuyor. 
Evet, hatanın tamiri yolunda, yirmi se
nedir Avrupa, hiçbir §eY yapinamıştır. 
Yapıl~ bütün şeyler, hep, kendilerini 
hatanın kurbanlan telikki edenler ta
rafından zorla tahakkuk ettirilmii işler
dir. Zorla istihsal edilen her hakkın ar-

SON POSTA 

Resimli Makale: = Yag lekesi .. = 

kasında bir kuvvet bulunması tabiidi; Fena hareket küçük bir yağ lekesine benzer, başlangıçta Hata yapmıyan insan yoktur, fakat insanlar hatanın iş-
bunun içindir ki Türkiye Avrupayakarşı göze görünmez, fakat sür'atle yayılır, bir toplu iğne başı ha- lenınesi okabinde iki kısma nyrılırlar. Birinci 'kısımda bu-
isyan etti; bunun içindir ki Hatay mese- linde iken çok geçmeden bir daire şeklini alır, o vakit s.i- lunanlar hatayı görürler, derhal tashih ederler, ikinci kı-
lesinde Türkiye, işin nihayet silaha ka- lınmesi, çıkar!lınası, zararının önlenmesi mümkün değil- sunda olanlar ise göremczler, hata üzerln<:le devam ederler. 
dar dayanınası zaruretini kabul etti. H

1
itU- dir. Görmeyi ve tashih etmyi öğreniniz. 

leri Almanyanın başına Alman mil c =============================================:::=::= 

g§.:?df~!c:~§~ 
olmazdan çok evvel, hayat hakkı tanın
mamış olan büyük bir milletin haksızlı~a 
karşı yaptığı bir isyanın timsalidır. Hak
kın kuvvetle istihsali zaruri oldukça bu 
hal böylece devam edecektir. 

Bu noktalarda hiç kimsenin ihtilllfı 
olmasa gerektir. Bu hakikatleri şimdiye 
kadar herkes o kadar çok söyledi ve tek
rar ettı ki artık bunlar üzerinde bir kere 
daha durmak fazladır. Fakat, şuna dik
kat eden pek az olmuştur ki galib garb 
demokrasisi bu hataları tashih etmekte 
ne kadar geç kalmışsa, ne kadar nekcs 
davranmışsa, netice kendisi için o kadar 
fena olmuştur. Eski bir Türk sözü eneltes
le cömerdin harcı birdir> der; halbuki bu 
lflerde nekeJ~le cömerdin harçlan bir bi
le olmamış, nekes daha büyük muraflara 
girmiş ve zararıara uğramı§tır. 

* MeselA, Türkiyenin istiklal mücadele-
lini ele alalım. TOrk mıııettntn en basit 
haklarını tanımıyanlar, bilAhare bu hak
larm tamamını verme~i kabule mecbur 

/tfalyecillğe 
Meraklı papaz 
Illi Işi birden yapıyor 

r······················-·······························,, 
Hergün bir ftkra 

Şu yorganı değiştirsinler 
Bundan bir iki sene evvel Şehir ti

yatrosunun tatil meı;simindc Vasfi 
Rı.za Bursaya gitmiş, bir otelc inmiş
ti. Odasına çıkacağı zaman otelci: 

- Bir eksiğiniz olmasın, bir kere 
de ben bakayım! 

Diyerek, odaya birlikte ç-ı1dı. Pen
ceTeyi ~tı: 

-Manzara ne güzel değil mi, dedi, 
Ahmed Vefik Paşa merhum bu man
ZaTaya bayılırmış. H emen hergün bu
f"ay4 gelir, saatlerce ıeyredermiş. Siz 
de bu gece ayni manzarayı seyreıle
cekriniz. 

Bu sırada Vasfi Rıza yataktaki yor
ganı görmü.§tü. Yorgan çok eski ııe 
ç~ kirli idi: 

oldular. Daha dün, Hatay meselesinde - Teşekkür ederim, dedi, paşa 
ayni misali gördük: Eğer bizim ilk taleb- meThtımun seyrettiği manzarayı ben 
lerimizin kabulünde nekeslik gösterilme- de seyredeyim.. fakat müsaade edin 
miş olmaıaydı bilAhare daha geni§ prt- de fU yorganı deği~timnler. Ahmed 
ları kabul edilmiyecektA. Çekoslovakya Vefik Pa§anın örtündüğü yOTganı ör-
da ayni hatayı yaptı. Garb demokrasisi tümneyi fazla ldübalilik addederim 
onu da ayni hataya sevketti. Bu memle- İngilterede Olneyde büyük bir kilise- de .. 

keti arkadan idare eden galib demokrasi, nin papazı, ayni zamanda tuluınbacılığa '-························································-' 
bugün Çekoslovakya hesabın3 Karlsbad meraklıdır. Bu ibtil~mı itfaiyeye yazıl: 130 bin liraya 
programının çok fevkindeki şartlan ka- makla tatmin etıniştır. Yangın haberlnı 
bul ediyor da gene Almanya memnun ol- alır almaz, kasketini başına geçirmekte, Sigorta ettirilen 
muyor ve Hitler daha fazlasını istiyor. kilisenin civarında bulunan itfaiye mer- Parmak lar 
Eler Çekoslovak meseleleri 918 de makul kezine koşarak, takımına iltihak etmek-
bir §ekilde halledilmiş bulunsaydı, ya- tedir. 8 parmak ile iki ba~ parmağının değeri 
hud o zaman yapılan hatalar, geçen yir- ne olabilir? ... Ne kadar düşünseniz, bula-
JDi sene içinde makul surette tasbih edil- milletlerini birbirinin dostu ve hattA mazsınız. Biz, size .söyliyelim: 

Yaz, kış hergün 
Denize giren 
70 lik kadın 

Birlncite,rin 1 

Sözün Kısası 

Fabrika ve pa/as 

~ Talu 
rc:=a ski devirde, geçim yolunq 

~ meczuplukta bulm~ bir Delf 
Süleyman vardı. Kışın Hocapa~ade 
yanmış veya yıkıbnış bir binanın bodc 
rumunda, yazın da Kanlıcada Fuadpaır 
şa arsasındaki viran kaylkhanede ya • 
tıp kalkardı. Ve: 

- Süleyman, nerdesin? 
diye soranlar&, mevsmune göre: 

- Yalıdayım! · 

Veyahud dci: 
- Kona.ktayım! cevabını verirdi. 
Şimdi ıııe zaman benim yanımd,. 

bizdeki fabrika veya palasiarın bahsJ 
geçse, o anda Deli Süleymanın yalısJ 

ile konağını hatırlarım. . 
Geçen gün gene böyle Beylerbe • 

yinde bir fabrikada infHak olmuş de • 
cl1ler .. ertesi sabah da Haliçte bir fab 1 

rika yanmış havaelisini verdiler.. yÜ7Jl 
lerce metre murabbalık bir sathı kap • 
lıyan, içiçe, yahud ki yanyana, gecll 
paviyonlan ihtiva eden, eflake ser çek.& 
miş bacalarile, muazzam çelik makin~ 
leri ve türbinlerile birer san'at mües 4 

sesesi gözümün önüne geldi.. yüreğlırl 
sızlayacaktı. Halbuki arkad~ım fotQ 
Cema1i ngetirdiği resimlere bakınca, 
yüreğim gene sızladı amma, başka se 4 

beble.. " 
Bizde, her nedense, şeyleri isimten • 

dirrnek hususunda affedilmez bir 1aü • 
balilik var. 'Bozuk kaldırunlı bir saka .. 
ğın çirkef birilcintiler:i karşısında, ah • 
şab, dört beş odalı, oda'ların her bir! 
topaıl karyolalan, kirden azmış peşkir .. 
leri, ayaklan tel ile tutturolmuş hasıı 
sandalyalan, yer yer sigara yanımlarf.,. 
le beneklenmiş yağlı kağıd artülü ta}i, 

ta masalarile nihat sefalet manzarası 
arzeden han bozuntusu, kapısının ÜZ6ıf 
rindeki bbela da pervasızca PALAS 
ünvanını taşır! 

Gene, mahalle arasında, üç beş tane 
pasakı1ı Yahudi kansı, yığınla gazete 1 

ler ve kocaman bir çanak çitişinden :Dıı 

baret malzeme ile, rnetrUk blr ulemaı 

konağının viran ahırında kese kağıdi 
yapıyorlardır. 

Ahırm kapısında, sert havalarda ha~ 
zin hazin gıcırdayan teneke bir tabeli 
görürsünüz. Ve bunun üzerine koruuı 
nazarlannız hayret şu yazıyı okur1 
cMişon Gümüş göz .. kese kAğıdı F AB .. 
RİKA sı• !! ' 

Dedim a: Deli Süleymanın yalısilt 
konağı.. tıpkı. Hiç farkı yok. 

Lakin böyle yapmakla ne kadar git~ 
lünç olduğumuzu ve medeniyetle ba • 
yağı alay eder gibi göründüğümüzil 
farketmiyoruz. Bu ise caiz değildir. 

BU1'6anın gayyur valisi bu rezalet .. 
rin birincisine paydos çekmi§: Şim • 

di Bursada Palas ünvanını istih!tak " 
sız taşıyan tek otel kalmamış, Bu ya ~ 
sağın fabrika olmak iddiasında bulu ~ 
nan ate1yelere ve sonra da memleke • 
tln her .ıtarafına tıeşmili miill vakarımı.~ 
namına şayanı temennidir. 

E. Ta/u 

mi§ bulunsaydı bugün Çeklerle Alman- yardımcısı yapan yeni bir ruha şiddetle İngilterenin en tanınmış san'atkarla- Resmini gördüğünüz kadın 74 yaşmda
lar arasındaki bu keskin düşmımlık va- ihtiyaç vardır. E~er bu ruhu yaratmak rmdan orgculann üstadı Regina1d dır. Her sabah yaz, kış denize girer. Çok 
ziyeti husule gelmezdi. Bu keskin düş- işini ~üyü~ devletler yapaınıyorlar, yap- Foortun iki eline tam 20 bin İngilız lirası llSta bir dalıcıdır. Geçen sene kadınlar 
manlığın bugünkü safhasının neticesi ne mak ıstemıyorlar ve yapmıyorlarsa, bu (130 bin Türk lirası) değer biçilmiştir ve arasında yapılan dalma müsabakalannda 
olursa olsun büyük bir Alman kütlesinin işi küçük devletler yapmalıdırlar. Çekos- san'atkar elletim kazaya, nazarJ uğrıya- mühim farklada birinci gelmiştir. Spor
Macarlar v~ Lehlerle elele vererek ku- lovakyanın gözümüzün öniinde duran cak korkusile, onları bu fiata sigorta et- cu bayan, aynca bisiklet meraklısıdır. 
şattığı bu Çek milleti zarardan peri- misall bize pekAla isbat ediyor ki küçük tirmiştir. Orgcu, Londra radyosunda hnf- Bu seneki, kadınlar bisiklet turnuvasın
pnlıktan başka bir teY görmi;ecektir. devletle:, b~yük devle.tlerin el~erinde ni- tada ı5o İngiliz lirası almakta iken, şim- da üç günde 340 kilometre yol katetmiş
Onlar bu zararları görürken barı· Çekos- hayet bır sıyaset Aletınden, bırer oyun- di turnaya çıkmıştır. Bu sefer haftada tir. Kadın 60 yaşında yüzmeyi ötren-
lovakyayı bu hale getirmiş olanlar, iyi caktan b~şka .. b~~ şey ~e~ildirler. Büy~k 300 İngiliz lirası (1800 lira) alacaktJr. miştir. !.: .. ,! ....... B .... u ... y ... U ... k ...... m ..... U ... s ... a ... b ... a ... k ... a ....... ) 
bir ,ey yapİnış bulunduklanna kani ola- devletlenn buyuk hl~ı~ıyet hesablarıle Kendi orgu tam 60 bin Türk lirası kıy- p d b k h 
bilseler! Hayır, onlar da görüyorlar kl yıktıkları .~vrupayı küçuk. dev~et~er t~k- metinde<lir. ara an aş a er şeyi 
918 in hataları yirmi sene içınde Avru- rar ~abılirler. Bunun içın bırbırl~rme Orgcu, ne olursa olsun ellerini muba- kazanan bir kaşif \. .... [ Yalmz ÇOCUklar için ] ..... 
payı yalnız ağır teslihata sevketmiş ve şuur ıle el uzatmaları ve Avrupayı ıdare faza etmeğe çalışmakta, mesela yere dü- İngilterede, hususl teşebbüsleri lle ilk 25 lira 15 lira TO lira ve 
nJbayet yeni bir harbin 914 dekinden da- eden büyük ~uvv~U:ri akla ve insaf_a şecek filan olsa hemen yumruklarını ka- defa olarak caddelerde umumt elektrik ' ' h 
ha müdhi§ bir hırsla açılan afzma kadar davet etmelerı klfıdır. A~upayı beşerı- paınakta, yüzüne, gözüne ehemmiyet tenviratı şebekesini kuran, bu yilzden f(}() kişiye de mu te/if 
getirmiştir. İnsan o aJır hatalann bu a~r yetin becebaşında idolaşankl !e~akb:tt~nktkurt~r- vermemektedir. şöhret kazandılı halde eline bet para hediyeler verecelliz 

tl 1 rini "id"k h d h mayı rem yece ennı uyu er, yır- - ·---- geçmiyen Masingam 87 yaşında olarak 5 :.nce e !~ uı ~ ayrd. ethten be. şetıe mi senedir klfi derecede isbat ettiler. Ar- 20 köpek ve 30 kflnarga ile ölmü~tür. 
"'"'9 .. yor ve nıı:&.es e comer ın arcı ır o- tk - 1 k h k t k "b ı· -s 

dıa.- k ım-,~ yi . ı soy erne ve are e e geçme no e 1 h l d k d Adam, son günlerini, bir otelin metr-ma au•&, ne es o -~a rmı sene ıs- k" "kl I ietir A l cek seqa a e en a ın 
rv .etmiş bir c:Uplomasinin, Avrupayı ni- uçu ere ge m -:i•. • vrupayı, ge e dotelliğini yaparak geçirmiştir. 
h t büyük bi f 1.k - .. v• olan muhakkak felaketlerden ancak bun- Cenubi Fransadan yola çıkan ve yalnız =============== 

aye r ~ ~ ete goturecegıne lar arasında teessüs edecek kuvvetlı bir başına seyahat etmekte olan bir Fransız beraberinde yirmi köpek ve 30 kanarya 
yeniden kanaat getırıyor. ittihad kurtarabilir! Muhittin Birgen kadını, İngilterede Folkstone'a varınca, bulundulu hayretle görülmüştür. 

* ~==========================================~ Avrupa bu ruh içinde yaşıyamaz. Bu-
1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 

Arkadaşlanmızdan biri bir apartırnan tutacaktı, ar.adı, bilecek vaziyettedir. Bununla beraber böyle bir suale ma
taradı, güç hal ile münasibce bir şey buldu ve sahibi ile de ruz kalınca gücenmedi, fakat apartırnan sahibi suall sor
anl~ı. Sıra konturatı yapmaya gelmişti, apartımanın sa- makla ıktifa etmemiş, arkasından bir de mütalea ilAve et-
hibi: mişti: 

- Kefil olarak kimi vereceksiniz? diye sordu. - Hiç değilse bir bakkal veya kunduracı olsaydınız 
Arkadapmız gazetecldir, ayni zamanda da mühim bir aramazdım, fakat bilirsiniz ya_ serbest mesleklerde diyor

müessesede mühiın bir mevki sahibidir, tuttuğu küçük du. Ve işin garibi bunu söyliyen zat ta Üniversite mezunu, 
apartımandan pa büyüJünün de kirasını her vaki! vere- serbest meslekte ve onunla iftihar eden bir adamdı. 

1 S T E R 1 N A N, 1 ST E R 1 N A N M A 1 

Bu sütmıcla her gün mmıtazanuıa 
çıkacak birden on sekize bclar nuıaa
ralı resimleri kesip saldaymd. Mtlla\ 
bab faydab, eilencell, ve ımıa,.w, 
Hal pklinl kG resim plı;tllı IÜD .. 

gün bu mesele halledilse dahi, bu hal 
tekli bizi bir iki senelik bir sulha götürse 
dahi yirmi senedenberi Avrupaya hakim 
olan ruh devam ettikçe harb, mutlaka 
bir zaruret olarak, günün birinde gelip 
pathyacaktır. Bpnda hiç şübhe yoktıır. 

Avnıpayı, Bay Mussolininin dedifi gibi, 
mutlaka bqka bir ruh içinde başka bir 
blıba dökmek 1lzımdır. Herkesin hak
bm veren ve herkese hakkına razı ol
mayı ö~ten, Avrupada birbirine d~ 
man iki blok yaratacak yerde Avrupa 

'---------------------------------------------------------------'~ -



1 Birncitcşrin Sayfa ) 

M··nih ·anlaşmasının 
imzasından intı b alar 

1 Evleome akitleri zarurel 
olmadıkça evlerde 

Balkaniann S , 
müstakil siyaseti Af'E 

Hariciye Vekili Belgradda 
mühim beyanatta bulundu 

e Miinilı konferansının 
açtıgı geni çzgzr 

yap1lam1yacak Belgrad 30 (A.A.) - Başvekil Sto- Yazan: Selim Rattp Em~ 
. yadinoviç bugün Türkiye Harkiye Ve-

H. 1 Al ç b 1 ·,ngl.ll·zce Mussolini Ankara, 30 (Hususi) - Evlenme akıd- ikili Dr. Rüştü Aras §erefine bir öğle M ünih konferansının Çek - Al-tt er manca, em er ayn 7 lerinin zaruret olmadıkça evlerde yapı:- :ziyafeti venniştir. Ziyafette ezcümle man ihtilafını hal yolunda var-

• 1 D 1 d d F sızca konuştular masının men'i hakkında Dahiliye Vcka- harbiye ve münakalat nazırlarile Tür- dığı netice üzerinde bir parça düşünü-Ila yanca, a a ye e ran leti vilayetlere bir tamim gönderdi Ta- kiye orta elçisi hazır bulunuyordu. lec€k olursa, bunun, bir nevi muahe -
...::.------.- mimde ezcüınle deniyor ki: Öğleden sonra Türkiye orta elçili - dekri muslihane surette tadil demek 

~--·-yaq.. Sismarkın portrest al b nda imzalandı cKanunun sarahatine ve bu hususta ğinde matbuat mümessmerini .kabul c- olduğu aşikar oir surette aruaşılır . 
.M'" "h , . . evvelce vaki tebligata rağmen bazı ta- den Dr. Aras, şu beyanatta bulunmuş- Filvaki Südet Almanları meselesini 

~nı·-· 0 - 'rarihl anlaşmanın im-lHitler hükUmet reislenne veda eder - raflarda zaruri bir sebeb olmadığı halde tur: hal ve bunun şeklini tesbit eden tarihi 
tJJ. ed~ldı~. konferans salonu modern ken gerek kendisinin ve ge~k .Al~an evlen.me a.kidlerinin gene evlerde yapıl- Tekrar güzel hükümet merkeziniz- vesikanın ileri sürdüğümühim nokta, 
eŞY~.ıle suslenınişti. Dört devlet ada - milletinin minnettarlığını bıidırmış - dığı ve bu vesile ile evlenme mcmuriııoG-u de bulunuyorum. Dostum Stoyadino - Çek - Slovakyadan ayrılacak Südet 
mı. ırl masa etrafında tnp1anarak mil- tir. . . _ vazifesini görenler in de nıenfaat temini- viç ile görüşmek fırsatını buldum. Ke - mıntakası davası halledilirken Çekos -
Z8ke~~ erde ~ulunmuşlardır. Toplan - Hitler, diğer üç milletin de ~ıç şup- ne çalıştıkları haber alınmıştır. Medeni za, bu fırsattan istifade ederek Naib lovakyadaki Macar ve Leh ekalliyetle-
tı) a 1'~mse rıyaset etmemiştir. hesiz Alman milleti kadar mes ud ola- ve içtimai inkılAbım.ızın ruhuna ve Cum- Prens Paul'a da arzı tarimat edeee - ri vaziyetinin de ıslah edilmesine da -

]\ uzakereler esnasında Hitler Al - caklannı, zira tehlikenin artık berta - huriyet kanuniarına bağlılık duygulan- gun. .ir olan alrttamdır. Bu ahkfun, dört hü-
wanca, Çernberlayn İngilizce Daladye raf edilmiş bulunduğunu söylemiştir. na aykırı olan bu gibi harckeUere knt'i- Dr. Aras, Balkan Antantının Ce - kUrnet reisinin tanzim ettikleri itilaf -
f r3n ızca, Mussolini de italy~nca ko - Çemberlayn, Münihe geldiğinde~ yen meydan verilmemesi ve buna cür'et nevrede mutad ve senelik toplantısını nameye ilave edilen <ieklarasyonla tes
ııusmu~lardır. Bütün lbu lisanlar dok - dolayı çok memnun olduğunu ve İngı- edenlerle müsamaha eyliyenlerin beheme yapmış olduğunu kaydettikten sonra, bit edilmiştir ve üç ay zarfında bu dev
ıor Şmıt tarafından mümkün mertebe liz milletinin Hitlerin hissiyatma iş - hal cezalandırılması lüzumunun gere- son gün1erde Avrupada cereyan eden !etler .kendi aralannda davalarını hal-
sür'atle tercfune edilmiş ve müzake - tirak edeceğinden emin bulunduğunu kenlere ehemmiyetle tebliği.• siyasi hadiselerden kısaca bahsetmiş v.e ledemediıkleri takdirde tekrar dörtler 
re1er son derece samimi bir hava için- beyan etmiştir. Balkaniann müstakil olduğu kadar kı- konferansının inikadını derpiş etmek -
de ce:.e~an etıniştir. BAB I ş Otobüs işi eri yaselli siyasetini tebarüz ett.i.nniştir. tedir. Demek oluyor ki Münih konfe -

M~nıh ._3° (A.A.) - S ekiz saat sü - Münih 30 (A.A.) - B . Çemberlayn Dr. Aras demiştir ki: ransı, büyük harhden sonra Avrupada 
ren bır m~zakereden sonra, Anlaşmayı ve Daladye, yanlannda B. Henderson, Bittabi bu hadiselere, çok merbut çi~ilmiş olan haritanın tashih ve ıslahı 
ve terkedılecek Südet topraklarını gös Fransuva Ponseve F~n Nöy~t olduğu Devlet Şurasının kararına bul:ındu~umuz sulh noktai nazarından Iüzumu~a ~~aat getiım~tir. ~a .. ki, ~~ 
!ere~ .etnografik haritayı hükUmet re- halde saat 1,30 a dogru Regına Palas alakadarlar itiraz ettiler ve msanı ve Avrupa bakımlanndan suretle ıhtılaf mevzuu olan butun pu-
!lslerı ımza etmişlerdir. İlk imzayı Hit- oteline dönmüşlerdir. Otelde b ir müf- a.laka gösterdik. Herhalde Balkanlarda rüzler ortadan kalksın. 
ter a~mıştır. reze birinci kata kadar selam vaziye - Ankara, 30 (Hususi) - Devlet Şfuası- hakim olan dostluk zihniyetini müşa - Münih konferansının bu kararından 

Dort ih.?kUınet reisi ve mesai arka - tinde duruyordu. nın otobüs işlerinden dolayı İstanbul Be- hede etmişsinizdir. Bu, Balkanlarda ç.ı.kan maırtıki netice ~u oluyor: 
~aşları, .buyük şöminenin önünde ve Sulh haberi bütün şehre yayılmış lcdiyesi erkanı hakkında verdiği lüzumu karşılıklı münasebatımıza saik o~ 1 _ Bir zamanlar reddedilmiş olan 
~.~a~ Imparatorluğunun ilk Başve - olduğundan sokaklarda ve otelde, Da- muhakeme kararı alikalılara tebliğ edil- karşılıklı hüsnüniyet, anlayı.ş ve sarnı- dörtler konferansı fikri bugün ahvalin 
lnlı Bısmark,ın portresi altında bulu - ladye, Çemberlayn ve Fon Nöyrat halk mi§tir. Alakalılar kararın yersiz olduğu- mi teşriki mesainin eseridir. . . ,. zararetile arneli bir tatbik sahası bul -
11an yuvarlak masanın etraftnd~. yer ve gazeteciler tarafından hararetle al- nu iddia ederek itirazda bulunmu§lardır. Nihayet Dr. A~, Stoyadınovıç ~ muştur. 
P~lŞl~:d~. Masa etrafında ezcunıl~ kışlann~.ışlar~ır. . -· . . Bunun üzerine tahkikat evrakı ikinci de- kiy~tli. s.iy~etinı. ~e'?~~bahsetmıi 2 _ Avrupayı ihtilafa düşüren mev-
~rt hukuıne~ reisinden başka ~o.n _ Vazıyet şımdı tamamen degışmışt.ır~ recede tedkik olunmak üzere bugün Dev- ve sozl~rmı. şo.yle bıt~.~~tır. . . _ zu yalnız Orta Avnıpaya taalluk eden 
Cıano. Fon Rıbentrop, Fransız harıcı Geçen hafta her tarafta harb tehdıdi let ŞCtrası umumt heyetine \'erilmiştir. Berum fikrımce hükumetlerın sıya da 1 m d ğı 'ç'n bu konferansın 
, e genel sekreteri Leger, S ir Horac: altında yaşanmakta ik en şimdi bütün Umumi heyet tedkiklerini birinciteşrin seti hadiseler karşısında muhakeme b va art~ ı:a~d··~ ı etmesi ihtimalinin 
Wilson ve Fransız, İngiliz ve İtalya ~~ bedbinlikler 2ail olmuş ve yalnız şu söz içinde tamamlıyacaktır. edilmelidir. Stoyadinoviç, hem va la - u s;;re e ıkm u 
yük elçileri görülüyordu. Mareşal Go- işitilmekte bulunmuştur: BafUi. nının şükranına hem de Balkanların ;ney ana ç ası. A 
ring, Hes, Fon Nöyrat Fon Veizsae - Daladye lehinde tezahürat Bl·r FranSIZ • •ltalyan dostluğuna hak kazanmıştır. Şu hal: nazaran . vrulpa, şimdiye 
ken 

' 
A.] h . . ' . · dig-er bazı - kadar mudafaa edılege en kollektif 

e ıman arıcıyesının M" "h 30 (A.A) ~ h N f v k.,. d•• · "b" h · · d i şahsiJetleri de imzada hazır bulun- um . - .cnınsız mura - a 18 e ll un e~nıye: prensı ı arıcın e yepyen 
I d has hey'etinin bulunduğu otelin önüne yakJnllg\Jina dog\Jru bır vazıyet1e karşılaşmış bulunuyor. 

muj ar ır. f et müsteşan biriken halk sab~rsızllıkla Daladyenin hr.lm.lze gefd•l Bu vaziyetin dünya efkannda husule 
Ş . mza:an evve~~=~cn ve İngilizce görünmesini beklemiştir. Daladye bir Paris 30 (A.A.) - Münih itilafı metni- Ş8 genroiği aksülfunel henüz tezabüratı -
mıt. a~ aşmFanın a Pon e de Fran - kaç kere balkona çıkmak mecburiye - nin neden ibaret olduğu bu sabah saat Ege romtakasında bir tedkik sev aha- nı göstermemiştir. 'Bu itibar la bu h u -

metnını ve ran!:UV · d J d d b·ı k b" . . k muşlardır. tın e kalmı.ş ve otele giden büyük yo- ikiye doğru anla~ılmıştır. Bu sebeble Pa- tı"ne çıkmış olan Nafıa Vekili Ali Çetin- sustaki intıbaatı kay e e ııme . ır 
sızca metnını o u . . - ·· kk• ft 

P t koliann imzası lun üstünde sık saflar halinde topla - ris gazeteleri gece gelen telgraflar hak- kaya dün şebıimize dönmüştür. Vckil parça ınt1Zar ctmege mutcva ı ır. 
roo . Lh 1 d 

Mli eakıben dört hükfunet reısi e nan Alman ha.lkı tarafından alkışlan - kında tefsirlerde bulunamamış ar ır. Garb vilayet1erinde nafıa işlerini, bu F.aıkat şurasını şimdiden sarahatle 
' 'e Macar ekaUiyetlerilc Çckoslovakya- mı.ştır. cBirçok İtalyanlar, havadaki gerginlik arada bilhassa su işlerini tedkik etmiş- söylemek mümkündür ki Münih kon
nın geri kalan arazisi için verllecek te- Yanm saate yakın bir zaman halk zail olduktan sonra hasıl olan miisaid va- tir. feransının kararile Avrupanın vardığı 
minata ve aniasmada derpiş edilen en- el çırparak Fransız başvekilini görmek ziyetin bir Fransız - İtalyan ve İtalyan - Nafıa Vekili şehrimizde bir kaç gün yeni morhale bir revjzyonizm yolu ol
tenıa vonal komisyonun teşkiline dair arzusunu izhar etmiş ve muttarid bir İngiliz yakınlığı ile tamamlanması arzu- kalacak ve Nafıa işleri ve satın alına - makla beraber ayni zamanda Cemiyeti 
olan protokolları imza ettiler. sesle: sunu izhar etmektedirler. Son aylardaki cak şirketler meselesile meşgul olarak, Ak\·amm mukadderatını tayin ede -

Bundan sonra yabancı misafirler cDa'ladyeyi görmek istiyoruz• diye geçimsizliğe rağmen İtalyada Fransaya bilahara Şark vilayetlerinde bir tedkik cek olan bir yoldur. Bu bakımdan, bu 
Führerin ikametgahındaki ziyaret def- haykırmıştır. karşı pek kuvvetli sempatiler mevçu~- seyahatine çıkacaktır. cemiyete verilmesi istenilen şekil et -
terini imza ettiler. Halk, Çemberlayn'in oturduğu ote - dur. Bu sempatilerin fili ve samimi bır -nfmda birkaç güne kadar bazı f i'kirle-

Saat bir ilmçuğa doğru bütün mera- lin önünde de birikerek mümaUeyhi yakınlık ilc ifadesi herkes tarafından Yaş meyva ve sebze umum rin ortaya atı1dığına şahid olursak, 
sim ikmal edilmiş bulunuyordu. Ve alkışlnmıştır. memnuniyetle karşılanacakhr.» mUdUriUg"'U kuruluyor bunlar bizi mütehayyir etmemelidır. 

Anadoluda mevsimsiz 
bir kar fırtınası 

Eğribel dağında kar tipisine tutulan 60 yolcuyu 
boğularak ölmek üzere iken jandarmalar kurtardılar 

-·-------- Çünkü çorap bir defa sökülrneğe baş -

l"spanya meselesi de Memleketimizin her tarafında meb- iamıştır. Bunun gerisi ~elecektir. 
zulen yaş meyva ve ~izde yetiştiği hal- Selim Ragıp Eıneç 

h ll d"l k ·7 de halkın bunlardan ucuzca ve bol mik- -·- --
8 e 1 8C8 ffil. darda istihUık edememekte olması. bu iktısad ve Ziraat 

Paris, 30 - Madnm Tabouis Övr gaze- mevzu etrafında tedbirler alınmasını Vekilieri şehrimizde 
tesinde şu mütaleayı ileri sürmektedir: icab ettirmiştir. 

c Dün İspanya meselesi birkaç kere Bu tedbirler m eyanında bir c Yaş İktısad ve Ziraat V ekilieri bu sabah 

şarki Karahisar 30 (A.A.) - Dün gece 
kazamızın Eğribel da~m.da şi~di~e k~: 
il bu mevsimlerde gorulınemıj şıddetlı 
J:>~r kar fırtınası olmuştur. Eğribel tepe
si~den geçınekte olan üç yolcu kamyonu 
(tar tipisine tutulmuş ve kara saplanmış
tar Kamyonlarda bulunan 60 yolcu, tipi
ııi~ şiddetinden boğularak ölmek üzere 

mevzuu bahsolmuştur. Söylendiğin.:! gö- mey\•a ve sebze işleri müdürlüğü• ku- Ankara trenile şehrimize gelmişler ve 
re İngiltere tarafından yapılacak birkaç rulrnası, sebze ve meyva istihsal ve ih- garda dostları ve şehrimizde bulunan 
milyarlık bir ikraz mukabilinde italya racının bu müdürlük tarafından ·başa- İktısad ve Ziraat Vekaletine bağlı de-

iken Egrı-"bel J"andarma karakolu tarafın- B · • k"l~t · ·· t k"nından bazıları gönüllülerini geri çekecek ve İspanya rılmas1 mevcuddur. u yenı ,eş 1 a ın vaır ve mucssesa cr a 
dan kurtarılmıştır. • k f d k ı ı dır meselesinin hallini derpiş etmeğe hazır merkezi Istanbulda olaca tır. tara ın an arşı anmış ar · 

İhtiyarlar jandarmaların sırtında ka- bulunduğu.nu ilS.n OOecekttr.. • .................................................................................................. .......................... . 

rakola getirilmişler ve bu s;uretl~ kurta
rılmışlatdır. Da~ Zirvesınde 50 ila 100 

santim kar vardır. Fırtına dinmiştiı·. Ha
va güneşlidir. 

Yeni Çekoslovakya 
Ha vas ajansı: " Çekoslovakya bu im li handan 
tam bir vahdet temin ederek çıktıktan sonra 

cesaretle işe hoyulabilecektir, diyor 
.Münih 30 (A.A.) - Havaş ajansının 
uhabiri bildiriyor: Dört bUkiı.met reisi 

:asında yapılan görüşmeler neticesinde 
gece hasıl olan anlaşma, beş aydan fazla 
b'. zrunandanberı devam eden ve son 
h~ftalar zarfmda Avrupada umumi bir 
lı rb doğurmak tehlikesini gösteren Al:an _ Çekoslovak ihtilafına nihayet ver-

Jni~tir. . . . 
Bazı saatlerde hnlledilem•ycceğı hıssı-

. veren Südetlerdeki Alman ckalllyeti 
nı . b" 

Sel('si Münih anlaşmas•nın ıyı ır şe
nıe • . ~ 
kilde tatbiki ile telifı kabıl olan ao;garı 

müddet zarfında, cebri bir ıstiUiya mahal 
kalmadan nihayet halledilmiştir. 
Çekoslovakyanın yeni siyasi statüsü

nun tatbike konması Çekoslovak Cumhu
riyetinin lehinde olacaktır. Bu suretle 
Çekoslovakya bu imtihandan tam bir 
vahdet temin ederek çıktıktan sonra ce
saretle işe koyulabilecektir. Kabul edı

len tesviye sureti şübbesız pek acıdır. 

Fakat Fransa ile İngiltere başka çare 
olmadığını gördükleri için bu tesviye su
retini knbulc mecbur kalmı~lardır. 1914 
senesindenberi misli görülniemiş olan bu 

Filistinde bir ay 
Içinde ölenler 

Kudüs 30 (A.A. ) - Palestin Post 
gazetesinin bildirdiğine göre Eylul ayı 
içinde 246 sı asi olmak üzere 359 kişi 
ölmüş, 1 7 4 kişi yaralanmı~tır. İngiliz -
lerin zayiatı asker ve polis olmak üze
re 8 ölü ve 36 yaralıdan ibar:ettir. 

Alman ekonomi N=lzırı 

Beigradda 
Belgrad 30 (A.A.) - Alman Eko -

nomi nazırı Funk, bu sabah Belgrada 
gelmiştir. Burada Yugoslav hükumeti
nin rnisafiri olarak üç gün kalacaktır. 

Alman nazırının bu ziyareti, Yurı;os
lavya ile Almanya arasında ekonomi 
münasebatını inkişaf ettirmek içindir. 

bulıran büyük Fransız, İngiliz ve Ame
rikan demokrasilerinin mukabelelcri ilc, 
milletler arasındaki taleblt?rın ve tehdid
Ierin bir haddi olduğun:.t isbat etmiş o
luyor. 

~eyıbat notlan : 24 

Gökteki yıldızların yer~ indiğini zannettiren dizi dizi, gölge gölge, salkı~ 
salkım ı§Iklar içinde su gibi akan otomobiller ve karınca gibi kayna~an bır 
insan kalabalığı. V 

Bütün yorgunluğuma rağmen indiğim otelde temizlenip caddeyc çık~ıgım 
zaman gördüğüm manzara bu oldu. Bir dakika durup Etuvalden Şanzelızeye 
<loğru baktım. İlk hamlede otomobil akınının in~~~ kalabalığından ~aha a~ır 
bastığın ı görmemek kabil değil. Etu vale çıkan butun ana caddeler bU:~ oluk 
halinde ve mütemadi bir otomobil akını. Karşıdan karşıya geçmek ıçın ba
zan on dakika beklemek lazım. Ve Şanzelizenin iki tarafı yalr.ın gazinalarda 
eğlenen sahibieri tarafından bırakılmış lüks otomobillerle adeta birer k~lın 
zincirle çevrilmiş gibi. Yeni yeni e~lcnce yerleri ve gazinolar açılmış Kolıze, 
Floryak, King Core ... tngilh: kralının Paris ?iyareti birçok lokanta ve ga
zinoların adını de~iştirmeğe vesile ~lmuş Hala İngiliz bayraklannın asılı 
durduğu büyük binalar \'ar. Eski Per("lke barı kapımalı çok olmuş, ş~.mdi s~n 
sistem elektrikli sahnelerile bir kabare var ki Havva kadar çıplak dunya ~ü
zelleri gözle göriinmiyen vasıtnlar göklerden yerlere iniyor, y:rı~rden ~~k
lere çıkıyorlar. Elektrik kuvvetinın sahnede ve renkte yaptığı l.>uyuk de~ı§ık-
likleri bir esrar halinde ortaya döken zekaları takdir etmek lazım. 

Paris htıla eğleniyor. Fakat bana öyle geldi ki eski neş'esinden ve eski ıh
tişamından çok şey kaybetmiş. On yıl evvel bana Pariste iken Parisi çok 
düştü demişlerdi. Şimdiki Paris on yıl evvelkinden çok daha bayağı ... 

Bürlıan Calıid 

'a 5 
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4 Sayfa SON POSTA 

Bugün 

Sevimli 

Birinciteşrin 1 

S A B A Y sinemasmda .... -, .. 

S H 1 R LE Y T E M P L E 'nin 
En cazip, En güzel ve en abikaba h, 

Pazarlıksız satış bugün 1 Yeni şehir Meclisi RADYO KRALiÇESI her tarafda başladı intihabatı bu sabah 
Fransızca sözlü filmi büyük ve küçükler için cidden tayanı temaşa 
bir tahe•erdir. İlaveten : ÇANBERLA YN • HİTLER mülakatı, 
DALADIER Londı ada, Hakikaten müstesna ve tarihi bir vesika, 
ayrıca Foks Jurnal. Çocuklara husıW fintlar: 15 ve 20 kuruş. 

Belediye ve zabıta memurları erkenden faaliyete 
geçtiler, sivil polisler esnafı dikkatle kontrol ediyorlar başladı 
Pazarlıksız satış bu sabahtan itibaren 

başlamış bulunmaktadır. Gıda maddele
dle, mahrukat, zücaciye ve manlfatura 
eşyası pazarlıksız satışa tabidir. Dün ak
tam Belediye reisli~i tarafmdan §Ubelere 
•on tamiın gönderilmiş, ıteyfiyet bir kere 
daha alakadarlara bildirilmiştir. Pazar
lıksız satışa tabi dükkan ve mağazaların 
eşyanın üzerine koyacakları etiketler ha-
zırlanmıştır. Bu sabah eşyaların üzerleri
ne etiketler konmuş bulunmaktadır. Alış-
veriş yapacaklar, eşyanın fiatını sorma
dan üzerindeki etikete bakmakta, fiat 
ehven gelirse o eşyayı mübayaa etmekte, 
pahalı buldukları eşyayı almaktan sarfı
nazar· ederek başka dükkan:i gitmekte
dirler. Belediye memurları, sivil zabıta 
memurları, halkla beraber dükkan ve 
mağazalara girmekte, eşya satın alacak
larmış gibi davranarak mal sahibini pa
zarlığa teşvik etmektedirler. Bu suretle 
pazarlığa meydan veren esna! tesbit edil
mektedir. Pazarlıkla satı~a kalkışanlar 

ilk defasında beş liradan on liraya kadar 
cezaya çarpılacak, tekerrüründe dükkan
ıarı kapanacak ve isimleri teşhir edile
cektir. 

Satışlarının tamamı pazarlıksıı satış 
mecburiyetine Hibi tutulan müesseseler, 
ya müesseselerin cinsi, yahud da sattık
ları maddeler itibarile, tamamen kanu
nun şümulü dahiline giren ve ayni za
manda bütün satışları perakende olan 
müesseseler-dir. Bu gibi müesseselerde 
satışiann kanun alıkarnı dahilinde cere
yan ettiği, dükkan veya mağazaların en 
göze görünür bir yerine eBurada pazar-

Silivri hayvan sergisi 
bugün açrlacak 

Silivri hayvan .sergisi bugün İs -
tanbul Vali ve Belediye Reisi Muhid -
din Üstündağ tarafından açı.'lacaktır. 
Sergiye Trakya Umumi Müfettişi Ka -
zım Dirik, umumi müfetıtişlik erkanı 

ve Trakya valileri davet1idir. Sergiyi 
açan vali yerini, belediye reis muavini 
Raufa bırakacak, Rauf vilayetin, köy -
lü kalkınması etrafındaki faaliyetini, 
a1ınan iyi neticeleri, bundan sonra ya
pılacak işleri anlatacaktır. Ayrıca ser
giye gelmiş olan köylü i~e vali tarafın
dan bir hasbıhal yapılacak, köylünün 
dilekleri tesbit edilecektir. ----------

Askerlih işleri: 
Şubeye davet 

Kadıköy A.c;kerllk Şubeslnden: 
\ ..- Kadıköy yerli askerlik §Ubeslne men

sup 316 tlll 333 (dahU) do~umuna kadar a -
§ağıda yazılı sınınann bakayaları. 

2 - 316: 332 (dahm do~umluların topçu, 
süv:ırl, lstıhkii.m, muha:bere, nakliye, hava, 
tank, gümrük sını.fiarına ayrılan erat. 

3 - Deniz sınıfına ayrılmış 316: tlı\ 333 
(dahU> doğumuna kadar olanlar. 

4 - Deniz sınıfından olanlar 15 Blr!ncl
teşrln 938 de, d~er sınınar 25 B!rlncıteşrln 

938 gününde SPVkedUeceklerdtr. 
5 - Bedel "-gu Ak isteyenlerin bedelleri 

bu günlerden bir gt..l evvellne kadar kabul 
edllece~nden alAkadar le 'ın buna göre ha -
zırlanmaları, yoklamararını yaptırmak üze -
re şubeye gelmelerı tl~n olunur. 

* Eminönü Askerlik Şubesinden: 
ı - 938 Teşıln celbinde iki sene ve daha 

fazla hizmete tabi olanlarla blr buçulı: sene
Ilk gayri islamlarm gubede toplanma günü; 
Birlnclteş-inln 25 inci günüdür. 

2 - Bunlardan bedel vennek isteyenle -
rin bedelleri Birlnc1teşrinln 24 üncü günü 
ateşamma kadar kabul olunacaktır. 

3 - Askere sevkleri icab edenlerin dave
tiye cedvellerl mahalle mümessmerine gön -
derllmlşt!r. 

* Emlnöni\ Askerlik Şubeslnden: 
938 Teşrin celbt, aşağıdakl sınıf ve do -

lumlulardan yapılaca~ından sevke tabl her 
mükellefin hazırlıklarını yapmalan ıııın o -
lun ur. 

ı - TekmU sınıfların k.ayıdları ve (86> ın 
oı madde hükmüne girmiş yoklama kaçağı 
ve saklılardan muamelesi tekemmül etmiş 
olanlarla. birlikte bu güne kadar a.skerllkle
rinl yapmamış piyade sınıfından 316 - 330. 

Süvarı, topçu, ölçme, istlhkfun, muhabe -

lıksız satış yapılır:~ levhaları asılrruştJr. İstanbul Şehir Meclisi inlihabı bu 
Belediye ve zabıta memurları karışık- sabah saat sekizden itibaren başlamış 

lığa meydan vermemek için erkenden fa- bulunmaıldadır. Kaza ve nahiyelerde 
aliyete geçmişlerdir. rey sandıkları yerlerine konmuş, halk 

birer birer sandık başına gelerek rey -
İktısad Vekilinin beyanatı lerini atmağa başlamıştır. İntihab, se-

Ankara 30 (AA.) - Pazarlıksız sa- kiz gün devam edecek, halkın reyleri -
t~ kanunu hakkında İktısad Vekili B. ni tamamen istimal etmeleri temin o -
Şakir Kesebir, muhaıbjrimize aşağıdaki lunacaktır. Şehir baştan aşağı bayrak 
beyanatta bulunmuştur: larla donat:dn:uş, ev, dükkan vesaire 

1 Teşrinievvelden itibaren pazarlık- defne dallarile kuşatılmıştır. Deniz ve
sız sat~ usulü Ankara, İstanbul, ve İz- saiti de baştan aşağı bayrak1arla dona
mirde evve1ce kararname ile tesbit ve tılmıştır. 

- ·~ ' BUVUK KAHKAHA 
TUFANI G0N0D0R. 

BUGÜN 

iPEK 
sinemasında 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR EGLENiYOR 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Filme ilave olarak : BÜYÜK DENİZ KAHRAMANI 

BARBAROS'un 1anlı adına yapılan IHTİF AL merasimi 
Bugon saat 12.45 ve 2.30 seansinnnda çok ucuz fiatlada Halk ve 

ta.lebe seansları vardır· 

il~n olunan maddelerin . erakende sa - Bu sene ilk defa olmak üzere reyi -
tışlarında tatbikatma başlanıyor. Ted- ni istimal eden her şahıs, rey kağıd.ını 
ricen diğer şehirlerimizde ve nihayet sandığa attıktan sonra nüfus teskere -
~t~Thl~~eh~ili~p~~~~~e:~yW~i~~i~~:t ~~~~·-••••••~-•••••••••~•••••••••••• 
satışlarda pazarlığı kaldırmak hedefi - damga vurulmaktadır. İstanbul hele - Pek yakında SES - RENK ve GÜZELLİKLER MEŞHERİ 
miZ'! 'tir. Mevzuu bahis olan fena fakat diyesi ilk defa olmak üzere rey sahibi EN NEFIS BIR MEVZU IÇiNDE 
eski bir itiyadı değiştirmek olduğu i - olan, rey atmağa hakkı bulunmıyan - ŞAHANE SESLER • ŞAHANE RENKLER • ŞAHANE 
çin tatbi:katı ihtiyatla takib etmek ka- ların esa.misini soyadı esasına göre ev- GÜZELLIKLER ve 
rarında idik Ancak halkımızın ve sa - velce tahrir suretile hazırlatmış oldu- · 
tıcılarımızı bir an evvel bu sakim iti- ğundan sandıkların başında hiç bir ŞAHANE ÇILGINL KLAR 
yaddan kurtarmak yolunda gösterdiği mü~kü1at çıkmamakta, herkes intizam 
istek ve tehalük, tahminimizden daha dahilinde sandıkların başında toplan - Meşhur ÜNİTED .ARTİST şirketinin GOLDWİN FOLLİES Şaheseri 
çabuk tatbikatı tevsi etmek mümkün maktadır. İntihab, Teşrinicvvelin se • M E L K 
olaca,ğın ıgöstermektedir. kizinci günü akşamına kadar devam e- Sinemasmda sizi mest ~ 

ve hayran edecektir. ~ Türk pazarının ciddiyet ve ehem - decektir. 
miyetini haleldar eden ve umumi men 
faatimize zarar getiren pazarlık çekiş
melerine nihayet vermekle rejimimiz 
iktısadi olduğu kadar ahlaki ve i:,ti -
mai bir hizmet daha ifa etmiş olu -
yor. Alıcı ve satıcı vaziyetinde buluna
cak bütün vatandaşlarımızın tan1 bir 
dikkat ve hassasiyetle pazarlıksız satış 
tatbikatını kolaylaştınnlarını temenni 
ederim. 

Bir boyacı metresini 
yaralad1 

Dün saa't 10,30 da Fatihte feci bir 
yaralama vak'ası olmuş genç bir kadın 
dostu Halil .tarafından vücudünün muh 
te1if yerlerinden ağır ve teh1ikeli bir 
surette yaralanmıştır. 

İskenderpaşa mahallesinde Değir -
men sokağında oturan 2 6 yaşında Şük
rü ye ile boyacı Halil 7-6 senedenberi 
metres hayatı ya~aktadırlar. Son se 
nelerde Halil Şükrüyeye iyi bakabile
cek kadar para kazanamadığından, ka
dın ~alilden yüz çevirmeğe başlam,ş -
tır. Işlerinin iyi olduğu zamanda Şük
riyeden gördüğü hürmet ve rağbete a
lışmış olan Halil, kadının bu hareke -
tine kızınış ve dün sabah Şükriyenin 

evine giderek yaptığı hareketin doğru 
olmadığını söylemek istemişse de, ka
dın Halile kapıyı açmamıştır. Bu va -
ziyet karşısında hiddetlenen Halil ka -
pıyı omuzlayıp içeri girmiş, kadının 

feryad ve istimdadlarma hiç ehemmi -
yet venn~en yukan çıkarak onu ya
tak odasında yakalamış ve bıçağını çe
kerek vücudünün rastgele yerlerine vur 
mağa başlamıştır. Biraz sonra yetişen 

zabıta memurlan Halili bıçağı ile be -
raber yakalamışlar, yaralıyı da sıhhi 
imdad otomobili ile Haseki hastanesine 
kaldırmışlardır. ······························································ 

MEVLÜT 
Bir yıl önce Allahın rahmetine kavuııan 

diye edilmek üzere 2 - İlkteşrin - 1938 pa -
sevgili eşlm Haydar Alpağutun ruhuna he -
zar günü ö~le namazından sonra Heybeli -
ada camllnde Mevlud okutulaca~ından dost
larımızın blze şeref vermelerını saygı lle di
lerim. 

Merhum Haydar Alpağut eşi 
Ferser Alpağut .............................................................. 

Operatör BUrhaneddin Toker 
Profesör operatör Bürhaneddin Toker 

Avrupada icra ettiği tedkik seyahatin
den evvelki gün avdet etmiştir. Yarın

dan itibaren hastalarını kabule başlıya
caktır. 

re, müzlka, demiryolu, nakHye, tank, sınıf -
larmdan 316 - 332. 

Hava, gümrük, muhafaza, orman koru -
ma, harb sanayii, jandarma, deniz, sınıfın -
dan 316 - 333, (dahil) doğumlular. 

2 - Toplanma ve bedel günü ayrıca bll
dlrllecektır. 

Göçmenlerin vergi 
muafiyetleri 

İskan kanununun 3 7 ,nci maddesi, 
memleketimize gelerek birinci mınta -
kada yerlcşenlerin beş, ikinci mınta -
kada yerleşenlerin ise üç sene kazanç 
ve bina vergilerinden muaf tutula -
caklarını gösteriyordu Fakat bu müd -

Bu hafta S AKAR YA sinemasında 
Çemberlayn • Hitler mülakatı bütün tafsilatile 

ÇINGENE PRENSES DENIZ KURLARI 
Anna Bella ve Henry Fonda Gary Cooper ve Georges Raft 

tarlifındun oynanmış film tanıfından oyuanmış film 
Dikkat: Her hafta programa ilaveten yeni Paramunt Jurnal 

Bugfin saat 1 ve 2,30 ten%ilatlı halk ve talebe matinesi 
Fiyatlar 1 20 ve 15 kuru' <(:-a..BB __ ., 

detln mali sene başından mı, yoksa--.----=-------:-.----!..-------:--------------
takvim yılı başından mı başlıyacağı bi
linemiyordu. T~vim yı1ı başlangıcı 
mükellefi çok sarsacağı düşünülerek 
kanun şu şekilde izah edilmiştir. 

Beyanname usulü ile veya işgal et
tiği mahaNin gayri safi iradı üzerin -
den vergiye tabi bir iş1e u_ğra -
şanlardan birinci nuntakada oturanlar 
beş, ikinci romtakada oturanlar üç tak
vim yılı üzerinden, hizmet erbabı ve -
ya gündelik gayri safi kazanç üzerin -
den vergiye tabi olan muhacirlerin bi
rinci ınıntakada oturanlar 'beş, ikinci 
romtakada oturanlar üç mali sene üze
rinden vergi muafiyetleri kabul edil -
mi~ tir. 

Yalnız 'bina ve kazanç vergilerinden 

Bakiki Zaler 
Viyana Konservatuvanndan: 

Meşhur Muganniye 

MAROTV SZANTO 
Yunan Operası Ten oru 

B A K E A 
ve Bariton YUNKA 

nın iştirakile 

NOVOTNI 
Bahçesinde hakikt zafer kazanıyor. 

TEPEBAŞI • DAIRB 

İstanhul Şehir Tiyatrosu 

I
llilll nn 11111111 tıkteşrin ak~amı 20.30 da 

Illi Komedı kısmı 

ımıı""'lllll Vanhşhk!ar Koniedist 
lij IIIIIUI 1 3 Perde 

Yazan : V. Şekspir 

Tnrkçesi : A vni Givda 

Ertuğrul Sadi Tek :ı'iyatrosu 

Bu ge<·o 
( A. HIS AR) da 

Nefis Yemekler, Taze Bira 

BüYüK 
MüSAMERE muafiyet kazananlar buhran. hava mü- ' ı 

dafaoası, ve müvazene vergilerini ve - llllı.•••••••••=liıııl••••
recekler ve bu üç vergiden istisna-edi!- ---------------------------------. 

miyeceklerıdir. --------
Kültür işleri: 

Ortamekteb muallimliklerinde yeni 
nakil ve tayinler 

Süleymaniye orta mektebi kütübha
ne memuru Kemal Zaim Haydarpaşa 

lisesine, lise mezunlanndan Hayati Da 
vudpaşa orta mektebi İngilizce yar -
dımcı ımuallimliğine, Kadıköy üçüncü 
orta mektebi tabiiy~ yardımcı mual -
Ilmliğine Veysiye, Heybeliada Türkçe 
muallim1iğine Mustafa Sabri, Beyoğlu 
orta mektebi İngilizce muallimi Sani -
ha Cumhuriyet orta mektebine, Vefa 
lisesi tarih, coğrafya yardımcı mualli
mi Kazım Eyüb ortaya, Eyüb orta rnek 
tebi Fransızca yardımcı muallimli~ne 
Mücahid, Kadıköy üçüncü orta rnekte
bi tabiiye yardımcı muallim1iğine Me -
diha. Kadıköy üçüncü orta mektebi 
Fransızca mual1imi Sa.mime Beşiktaş 
ortaya, Kadıköy üçüncü orta mektebi 
Türkçe yardımcı mualHmliğine Meb -
rure, Süleymaniye ·orta mektebi Fran
sızca yardımcı muallim1iğine N uriye, 
Erenköy lisesi İngHizce yardımcı mu -
aLlimliğille Meliha, Erenköy lisesi tabi
iye yardımcı muanim1iğine Sacide, 
Karşıyaka orta mektebi tarih, coğra~ -
ya muallimi Seniye İnönü orta mekte
bine, Sen Benuva lisesi tarih, co~rafya 
muallimi Alaeddin Cibali orta rnekte
bine nakil ve tayin edilmişlerdir. 

ı ls tan bul Belediyesi İlanları ı 
Temizlik işlerine lüzumu olan ve hepsi ne 900 lira bedel tahmin edilen 60 tane 

galvaniz çöp kabı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. "tstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruş~ 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/10/938 Salı günü saat 14 bu· 
çukta Daimi Encümende bulunmalıdı:ı:lar. (B.) (6598) 

Balıkesir Viliyeti Nafia MiidürJüğünden: 
ı- Kapalı zarf usUlile eksiltıneye konulmu§ iken Ulus gazetesindeki Ufmları

mn kanunen muayyen günler arasmda neşredilememesiden dolayı ihalesı yapı
lamıyan Bürhaniye hükfunet konaJı ikmali inşaatı tekrar kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin bedeli keşfi (22500) liradır. 
3 - Bu işe ald evrak: 
A- Projeler. 
B - Fiat bordrosu, mesaha cedveli, keşif hülasa cedveli. 
C - Fenni ve husust şartname. 
D - Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi. 
E - Bayındırlık işleri genel şartna mesi . 
Olup bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4- Eksiitme 18-10-938 tarihinde Salı günü saat 14 de Biirhaniye hükumet 1\-u

nağında kaymakamlık odasında kurulu Nafıa Komisyonu huzurunda yapılaca
ğından istekliler zarfları bundan bir saat evvel mezkur komisyona vermeler!. 

~ - İsteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı Bürhani
ye mal sandığına yatırdıklar ma dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 
banka mektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada muvaffakiyeıle başar· 
dığına dair Balıkesir Nafıa Müdürltiğtin den tasdikil ehliyet vesikasım ve. Tica· 
ret Odası vesikasını ve 2490 No. lu kanu nun hükümleri dairesinde eksiitme k~ 
misyonuna müracaatlan. 

6 - Postnda vukubulacak: gecikmeler kabul edilmez. (7030) 



• 

1 Bimciteşria 

Akdeniz kıyılannm güzel bir kasabası 
olan Kaş imar ediliyor 

Caddeler açılıp Pınarbaşı köyünden demir borularta 
iyi su da getirilerek halkın ihtiyacı karşıtandı 

Ka§tan bir görilnüş 

~aş (Hususi) -Akdeniz kıyılarının lık, bugün Kaşı, yemyeşil bir manzara· 
muteva~ı bir köşesinde bulunan Kaş, ya biirümü.ştür. 
c~mhurıyettcn evvel harab ve perişan Eski devirlerden kalan kuyulardan 
bır memlelretti. . . . 

su ıhtıyacını temıne çalışan ıbu memle-

SON POSTA 

Bir otomobil 90 
metreden bir 

dereye yuvarlandı 
Borçkadan yazılıyor: Buraya üç ki -

1ometre mesafede Kestanelik mevki -
inde feci bir otamobil kazası olmuş, bir 
otomobil uçurumdan aşağı yuvarlan -
mıştLT. 

Tüccar Mustafa Dizdann, eşi, ço 
cukları ve akrabaları otomobile bine • 
rek İstanbuldan gelen 'bir akrabaları -
nı karşılamak üzere yola çıkmışlardır. 

Kestanelik mevkiinde otomobil pa
tinaj yapmış ve yolun sol tarafındaki 
duvara çarpmıştır. , 

Bu esnada arltada bulunan erkek
ler her biri kendini bir tarafa atmış ve 
otomobil bir kayaya çarparak 90 met
re derinlikteki dereye doğru yuvar -
lanmıştır. 

Otomobilin suya düşmesile facia nis 
beten azalmış ve otomobil :içinde bu -
lunan kadınlar yaralı olarak kurtarıl -
mışlardır. 

Yalnız bu sukut esnasında Fikriye 
adında bir kızın kafası parçalanarak 
ölmüştür. Yaralılar tedavi altına alın -
mışlardır. 

---------------------------
Bir keçi yüzünden bir 

adam öldürüldü Sokakları dar, karanlık ve bakımsız kete, Pınarbaşı köyünden demir boru
en_ ~şlek yerleri bile insanın geçemiy~ lada su getirtilmiş ve bu suretle halkın 
oegı derecede toprak ve çamur derya- e.tı mübrem ihtiyacı temin olunmuştur. Sivas (Hususi )- Şehrimize bağ -
sı içinde, evleri, harab ve yosunlu, top- Su ıtesisatında vllku 'bulan aksaklıklar lı Karaçayır nahiyesinin Hıdır
raktan yapılmış, memleket ağaçsız, 5 sene evvel tamamen izale edilerek, nelli köyünde bir · keçi yüzünden 
halk hastalıklı idi. K""..... bd" k t 1 t .. ~. :ı suya avuş uru muş ur. feci bir cinayet işlenmiştir. 

926 senesinde vuku 'bulan bir zelze- Modern bir ilk okul binası yapılmış, Köy harmanlığında meV'Sim sonu 
le, Kaşı, 'büsbütün harabiye sürükle- hükfunet konağı tAmir edilJnlıi, :Bucak müna.sebetile bütün köy1üler buğday 
mtşti. koyunda bir mezbaha, belediye binası, Ye arpa yığınlarını harmana dökınüş -

Nıhaycl_ 92 7 yılında başlıyan ve de- betondan iki güzel iskele yapılmı!itır. lerdir. Köyden Ömer oğlu Hasan ile 
vam· eden bayındırlık faaliyeti, bugün, Kaymakam konağı da tamir edilerek ayni köyden kardeşi ihrabirnin de bu 
memleketimizin çehresini tamamen de- güzel 'bir hale getirilmiştir. civarda buğday yığınları vardır. Ha -
ği§tiımiş bulunuyor. Yakında Cumhuniyet meydanının disenin vukubulduğu günde maktul 

Burada, yol işine çok ehemmiyet ve- ortasındaki şadınran kaldırılacak ve ye- Recebin evine gitmekte olan keçiler -
rıilmiştir: İlk önoe Nesib bey ve Hüku- rine ~tatürkümüzün büstü konulacak- den bir tanesi Hasan ve İbrahim adın • 
met caddeleri açılmış ve şube sokağı tır. daki iki kardeşin buğday yığınların -
muntazam bir hale getiri~, şadırvan • dan yemeğe başlamışlar, bunu gören 
meydanı bir sürü en~Uerden temizle- Bigada acıkh bir kaza Hasan koşaraık Recebin yanına gel -

neııek Cumhuri~t alanı adile güzl!l Biga (Hususi) - Şehr.imizin Badem- miş ve: 
bir meydan haline konulmuştur. . . . ~ - Şu yaptığınızı beğeniyor musun? 

N b Hk mahallesınden çeşm:cı .Hasan. oglu Nedir ibu, keçilerin buğdaylanını öğü-
esi ~ caddesini teşkil eden park yo- on beş yaşlannda AU ısmınde bır ço- tecelt" diye çıkışmaya başlamıştır. 

Juna agaçlar dikıilmiş ve bu ag-açlarm k ı k "k ·ı fe · b" kild ' 
k cu , e e tn cereyanı • cı ır şe e Aralarında bu mesele büyüverek 
arşı lkenannda muntazam evler sıra - ~ 

lanmıştır. ölmüştür. kavga halini almı~tır. Neticede Hasan 
M Hadise, biçare yavrunun işiernekte eline geçirdiği bir sopayı Recebln ka -

erolekıetin sıhhi vaziyeti için lü- olduğu ayakkabıcı dükkanının saçağın- fası üzerine vurmuştur. Maktul Receb 
zumlu olan tedbirler a.1'ınıarak Geren 
bataklıkları belediye d ld lrn dan geçen elektrik telinin ko_:ıtak yap- aldığı yaradan nahiye merkezinde öl-

. • oe 0 uru uş ve masından ve oereyanın geçtigi kepenk müş, bir keçinin yiyebileceği buğday 
yerıne a&açlar dikilmiştir. Bundan ba§- demirine elile temas etmesinden ileri yüzünden katil olan Hasan adliyeye 
ka halkta rekabet ~klini alan ağaçcı- gelmiştir. teslim edilmi~ir. Tahkikata Cumhu • 

Sivasta modern bir ilkmekteb yapıldı 
Sıvas (Hususi) _ 

Şchrimizin kültürel 
kalkınması üzerinde 
büyük bir yer ala
CDk olan Atatürk 
ilkmektebi bütün 
modern teşkilatı ile 
ikmal edilmiştir. 4 
eylül bayramında 
kat'i kabul muame

lesi törenle yapıla
caktır. Orta Anado

tuda eşine az rastla

nan bu mektebde 
bu ders başından itibaren gündüzleri 

• tek ~ekteb, akşamlan da Kültür Ba -
ka~Iıgına bağh olmak üzere bir akşam 
san at lllekiebi açılacaktır. Bu haber Sı
vasta b~~Üık bir sevinç uyandırmıştır. 
Sıvas vılayeti, kültür çağındakı:i çocuk-

lan gözönünde bulundurarak bu yıl i
çerisinde iki il.knleıctebin daha yapıl
masma karar vermiştir. 

Bu mekteblerin inşaatına bu yıl baş
lanacaktır. Resim Atatürk ilkmektebini 
göstermektedir. 

riyet müddeiumumi muavini İlhan 
Dizdar el koymuştur. 

Yar1mcay1 sel bastr 
İımit 29 (Hususi) - Sürekli yağ • 

mıırlar devam etmektedir. Yanmcaya 
yağan yağmurllardan sonra bu köyü 

ı sel basın~ ve bütün köy sular içinde 
l kalmıştır. Sular evlerin içine kadar doı 
1 muş ve 60-80 santim kadar yüksel -
ı miştir. Bu arada bağlar ve bahçeler 
1 hasara uğramış, 80 kadar koyun ve sı-
ğın sürü1diyerek denize yuvarlamı§ 

ve boğmuştur. Zarar rnjkdan on bin 
lira tahmin edilmektedir. 

Erzincan belediye Azahga seçimi 
Erzincan, (Hususi) - Belediye azalı· 

ğına seçileeelderin tesbiti için vali Fahri 
Özenin başkanlı~ında Parti yönkurulları 
Parti binasında toplanmışlardır. Gösteri
len namzedler ittifakla kabul edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Dlvor ki : 

Siv • buh - ~ası ran ın taH olu-
tunu bır tek cümle ·ı 1 L 

k . . ı e ana.-
ma ıstıyorum Has B • an ey ... 

. . . Topların ağzına sulh gü
vercini gene yuva yaptı mı 

desem ..• 

... Fakat hayır hayır §Öyle 
Nasreddin Hocanın sözleri 
gibi hem ibret venci, ham hot 

bir cemile laz.ım ... 
Hasan Bey- Yorgan gittı 

kavga bitti, de azizim. ' 

Sayfa S 

Alma 
Çek 

ya ne kaz ı ve 
er ne ay be til er? 

c YAZAN J 
General H. Emir Erki/et 

(Ba~tarafı 1 inci sayfa.daJ 
ortaugı biçen makinell tüfeklerin ateşin
den korunmak büsbütün kabil olamaz. 

Bugün mukavves veya dik atan obüs 
ve havanlardave bunların abmlarmda o 
kadar ıslahat ve terakki oldu ki günden 
güne hem ağırlıklan azaldı ve hem de 
yolları (menzilleri) ve tesirleri arttı. Bu 
scbeble bugün, piyade alaylar1 ve piyade 
tümenleri (fırkaları) yalnız düz malı

rekli hafif ve orta toplada değil, dik ve 
mukavves mahrekli havan ve obüslerlc 
de bol bol silablanmaktadılar. Bunun ne
ticesi şu oldu ki, bir muharebed~ eskiden 
ufak bir tümsek ve hafif bir sırt binlerce 
hayat kurtarırken bugün havan ve obtis 
merrnileri her türlü siperleri çökertiyor 
ve ~ltındakilerlc geridekilerini imha edi
yor ve hatta dağ ardlarında derin dere
lere sığmmış ihtiyatiarı, cebhanelikleri, 
ambarları bile arayıp buluyor. Bu suret
le müstakbel bir harbde ne muharebe 
ccbhelerile gerilerinde ve ne de b:.itün 
memlekette tayyare bombası ilc top mer-

ınisinden masun bir yer bulunmıyacak
tır. Üstelik, uçak bombası ve top merrni
si ile yapılaınıyacak tahribat, nakil uçak
larından paraşütle atlıyacak veya bun
ların hazırlayıp temin edecekleri mey
danlara doğrudan doğruya uçakla inecek 
hava piyadeleri tarafınıian tamamlana
caktır. 

İşte Münih konferansınm dündenberi 
Avrupayı kurtardığı büyük harb felake
tinin pek muhtasar bir tarifi budur; o
nun için bugün artık hallolunan şu Çe
koslovakya meselesi dolayısite beşeriye
te büyük bir geçmiş olsun dersek yerinde 
bir hareket olur. • 

* Geniş ölçüde manevra hazırlıklım adi-
le Almanların iki ay evvel almaya başla
dıkları askeri· tedbirler nazarı dikkati 
cell:>etmiş ve Hitlerin, Çekoslovakyadaki 
Almanların himayesini bahane ederek 
ordusunu birdenbire bu devlet arazisine 
sokacağından ve bütün Çekoslovakyayı 
işgal ve ilhaka kalkışacağmdan korkul
duğu için Führerin bilhassa 13 eylUl 
Nürnberg nutkun:dan sonra Fransada ve 
Sovyet Rusyada mukabil askerl hazırlık
lara ba§lamıştı. İhtiyati askeri tedbirler 
almaktan Belçika, İsviçre ve İngiltere de 
masun ve müstağni kalarnnmış ve nihayet 
Çekoslovakya umumt seferberlik ilAn rt
mi§ti. 

Bu herkesçe malUın şeyleri burada tek
rarlamaktan maksadım mühim bir nok
taya işaret etmektir ki bu nokta, bnşdön
dürcn bir jestle hemen hergün ve her 
saat de~işen günün heyecanlı askeri ve 
siyasi vaıiyetleri arasında kolay kolay 
göze çarpmadı. 
E~er Almanya, harbi mutlak surette 

kasdetmiş olsaydı, Fransanın mukabil 
hazırlığa başlaması ve en geç Çekoslo
vakların umumi seferberlik ilan etmesi
le beraber onun da derhal ve bir saat bl
le kaybetmeksizin bir taraftan umumi 
seferberlik yapması ve diğer yandan Çe
koslovakların hiç olmazsa Bohemyadaki 
umumt seferberliğini bozmak ve burada
ki Çek kuvvetlerini yukarı Silczya, Sak
ı:;onya, Bavyera ve Avusturya cihetler.in
clcn tamamile sarma:k için evvelden ha
zırladığı kuvvetlerle Bohemyaya yürü
mesi icab ederdi. 

Hitler bunu yapmadı. Çünkü iyi bili
yordu ki bu vaziyette bir Alman umu
mi se!erberli~i Avrupa harbini tutuştu
rabilirdi. Onun maksadı Çekoslovakya
daki Almanları harbsiz kurtarmak ve 
Çekoslovakyayı Rusya ve Fransanın, Al
manya aleyhinde bir müttefiki olmak 
vaziyetinden çıkarmaktı. Onun için Hıt
lcri Nürnbergden itibaren bir taraftan 
manevra hazırlıkları bahant>silı:! bir mil
yon kadar askerle takviye edilmi~ olan 
Alman ordusile Çekoslovakyadaki ırk

daşiarını kurtarmaktan ltendisinl mene 
kalkışacak olanları tehdid ederken di~er 

cihetten Almanyanın harbetmck isteme
diğini, mahza Südet Almanlarını kurtar
ınağa azmettiğini, Avruoada başka top
raklarda gözü olmadığını ve bilhnzsa Al
manlar için bir Alsas-Loren meselesi bu
lunmadı~ını şimdiye kadar görülmemiş 

bir sarahat ve kat'iyet ile beyan ediyordu. 
Hitler ve Mussolini, evvelden biliyor

lardı ki İngiltere bir Südetler meseleıin-

den dolayı harb etmez, Fransa da bizzat 
taarruza uğramazsa İngilteresiz bir A \'• 
rupa harbine girişmez. Fakat. acaba bi.i.
tün bir Çekoslovakyn meselesi, yani ~l

manyanın bütün Çekoslovakyayı zapl ,.e 
ilhaka matuf bir hareketi Fransa v~ 1n
giltereyi bu devlete yardıma ve binne:.i
cc Almanyayı büyük bir muharebc~ e 
sürükliyebilir mi idi? 

Acaba Hitlerin ustalıkla tecrübe cdıp 
anlamak istediği bu değil imi idi ve şayt d 
İngiltere ile Fransa bu derece sıkı b"r ış 
birliği yapmasa ve mukabil askeri • -
zırlıklarda bulunmasa idiler, Hitlerin 
Çckoslovakyanın lağvile Almanya, L<:
histan, Romanya ve Macaristan arasında 
taksimine teşebbüs ctmesı beklenemez 
mi idi? 

Bu ihtimali kabul edersek İngiltere v~ 
Fransaya epey pahalıya malolan bu as
keri hazırlıkların faydası Hitleri gaye \'C 

hareketlerinde nihayet itidale sevket
mek olmuştur. 

Münih konferansuno neticelerini ga
zetemizin hususi sütunlatmda gördünüz 
ve göreceksiniz. Bunların ve iki aydan
beri dünyayı heyecanlar içinde bırakan 
Orta Avrupa krizinin hal tarzının hültı
sası şudur: 

Almanya - Bohemya hududları aı·asın
da Südet ınıntakalarmda ahalisinin 7o de 
ellisinden fazlası Alman olan yerler Al
manyaya ilhak edilecek ve ahalisinin ~~ 
de 50 sinden fazlası Alman olmayıp fakat 

külliyetli Alman halkı buiunan mmtaka
larda plebisit yapılacak ve reyiam neti· 
cesi Almanyaya ilhaJs: edilmiyecek olan 
yerlerdeki Almanlar Almanyadaki Çcı

koslovaklarla mübadele edilecektir. 

Bu tarzı hal ile evvela 7;) milyonluk 
Almanyanın nüfusu lankal 78 milyona 
yükselecek ve Almanya yeniden marnur 
ve zengin topraklar kazanacaktır. Fakat, 
Almanyanın bundaki askeri ve sevkül· 
ceyşi asıl kazancı Almanya ile bugünkü 
Çekoslovakya arasındaki hududu ve bil· 
hassa Bohemyanın şimal hududlarını teş ... 
kil eder ve başlıcalarını Rizengebirge ile 
Erzgebirge dağları vücude getiren mü· 
dafaaya elverişli ve kuvvetlı daj silsile
leıinin istihkamları ile birlikte Alman~ 
ların eline geçmesi olacaktır. Eğer Hil
lerin Godesberg'de Çembedayne Çekoa
lovakyaya tebliğ edilmek üzere verdiği 
muhtıraya bağlı haritadaki yem Çekos
lovakya - Almanya hududları aynen ka
bu] edilecek olursa o zaman bu hudud 
Viyananın §imalin:de Brünn (Bmo) a 
dolru şimale ve Silezya cihetinden de 
Bıno'ya doğru ancak 60 k.ilometrP. kadar 
bir mesafede bulunan Trebova mevkiine 
kadar cenuba inmiş olacak ve bu suretle 
Çekiere kalmış olan Bohemya ovası Al
manyanın avucu içinde boğazı dar bir 
balon gibi kalmış olacaktır ki Almani~ 
rın istikbalde şimniden Trebova ve cc
nubdan Bmodan mütckabil herhangi b!r 
askeri hareketi bütün Bohemya ile Mo
ravyanın cenub ve batı parçasını mem
leketin diğer kısımlarmdan kolayca ke
sebilecektir. 

Bu suretle görüyoruz ki Münih kon
feransı mukarreratı Çekoslovakyny~ y~J
nız Südet topraklarile beraber üç küsur 
milyonluk bir nüfusu değil, ayni zaman
da iyi ve kuvvetli bir hu%ıdla Bohemya
mn müdafaa imidiniarım kaybettirnıiştir 
İki aydanberi bütün Almanya çok ça

lıştı ve çok emek ve para sarfetti ve bu
na mukabil Südetleri kazandı. Fakat 
Fransa ve İngiltere bir sürü heyecanlar

dan sarfı nazar hazırlıklar yüzünden sar
fettikleri birçok emek ve milyonlarta pa
raya mukabil acaba ne kazandılar Avru-

pa sulhünü mü? Bu henüz bellı defildir. 
Eğı-r Çekoslovakya meselesi kat'ı ve r.ı· 
dikal surette hallcdilmez, yani Almanlar 
gibi Lehlilerle Macarların bu memleket 
ile ilişiği büsbütün kesilme~ ve Çekoslo
vakyayı terkib eden diğer unsurlara dı 
tam bir mahalli muhtariyet verılmez ve
bahusus bu devlet Almanyanın düşman
larile askeri ittifakta devam ederse çoğa 

kalmaz, gene bir Çekoslovakya meselesi· 
nin çıktığına şahid olüruz. 

Bu memleket bu halde durdukça Av· 
rupanın ort{lsında daima deşilmesi icab 
eden kötü bir çıban vaziyetlnde kala-
caktır. H. Emir Erkilet 



Biriacitepin ı 

1 Hacilaeler Karpauacla 1 ----.--
Hocanln mektubu 

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

İki gün evv6l sizin aü.eyanızdan OJlumu çağl.l'dım. Bir ağaçtan bir 
bizim dünyamıza gelenlerden duy - sopa lrestim, bir temiz dövdüm. Sonra 

Bu senenin 
şapkalan Pendikte kardeşini öldüren ibrahlmin, 

muhakemesine devam edildi 
dum. eline tMt.fyl verdtm: 

İstaınbulde, Beylerbeyinde bir ~ek - ~ gıit, çef!D.edıen su ge:ir, ae
fabrikası ~·Bu fabn'kada birden- dim. O~lumu dlSverken görmüşlerdi. 
bire bir inWk vukua gelmiş, ölenle - Yanıma pldili:u': 
rin, ağır yaralıların Myılan otuza ya- - Hoca, dediler, niye oAlımu dav • Dinleneo şahidier ve maznunun karısı, cinayetin 

maktul tarafından kardeşinin kansına 1:ecavüzde 
bulunulmasından ileri geldiğini söylediler 

kımm.ş. dün? 
Bu haber beni çok üzdü, çok acın - Cevab ~~ 

dırdı. Kendi kendime: - Çeşmeye su gıetlnne~e gönderiyo-
- Acaba bu infilfu sebeb nedir? rum da 1estiyi kırmaması için döv -

Diye d~üyorken.. sizin dünya - düm. Pendiğin Yayalar köyünde karde§i ğumu:zıda: cBa.bam, beni evden kov .. 
ruzdan, bizim dünyamıza yeniden g8 - Güldüler: Zekeriyayı tabanca :l!e öldüren İbra - du» dedi. 
çenler oldu. - Canım hooa, sen de olur insan d~ himin muhakemesi A!ırcezada dün Mubakeme, diğer şahidierin celbı 

Onlara sordmn: ğllsin; testiyi kırm~ olsaydı dövmege de görüılerek, mühim bir safhaya var- için, talik ed~tir. 
- Beylerbeyindeki dnfi18.ka sebeb hakk11I1 olurdu amma. mıştır 1 O yaşmda bir çocuk 12 

neymiş? Sözlerini kestim: .. .. Su~lu, geçen ce1sede Zekeriyanın • 
İçlerinden biri; işe agahtı.. tafsilat - Testiyi kırdıktan sonra dovmu.: karısının tarlada yolunu keserek, ırzı- J8ŞIOdakl arkadaŞini yaraladl 

verdi: şüm, neye yarar, testiyi kırmadan do- na geçtiğini w bu hAdisenin doğurdu- Dün, Taksirnde iki çocuk arasında 
- Tahki.kata göre; fabrikada acemi veyim ld, aklını ba1ffiA toplasın da ğu tehevvürle lmrdıŞni öldürdüğünü kanlı bir hadise olmuştur. 

arnele çaılı.ştınlması bu infilAk-a sebeb kırmasın. ..öylem:işti. Taksirnde Sıraselviler caddesinde 
olmuş! ......... · ............................. · ...... " Bu noktaııııı aydınlanmagı için, mah 1 O yaşındaki Sarafinle, 12 yaşındaki 
-E sonn? Aoeml arnele kullanıp, fabrikanın kem~ mamunun karısı Bahriyenin eel- tdris kavgaya tutuşmuşlardır. Bu kav-

- Acemi arnele çalıştıran fabrika sa - 'nflak beb ldu~ için fabrika sa Zengin bir moda. cAradı~ bulama - bine karar vermişti.r. Bahriye, dün ga sırasında fazla hiddetlenen ı o ya .. 
hibini tevddf ettiler. Tahkikat derinleş- 1 ı ma se 

0 dım, bana yaraşan bu modacia yo]t, de - mahkemede, vak'ayı, şöyle anlatmış - şuıdaki Sarafin, eline geçirdiği paslı hibini ~vkif etmi.şsiniz, neye yarar. . lrims . . 
tiriliyor. Benim oğluma yaptı~ım gibi yapıp, mıye erun trr: bir kundu.racı bıçağinı arkadaşına sap .. 

Doğrusunu istersıeniz, ben fabrika fabrika infilak etmeden evvel fabrik.ar- hHakkıti olrnıakıyacak. - Ta.rladan, bir akpm, eve dlSnü - 1amı.ştır, Bıçak İdrisin koluna rastla .. 
sahibinin tevkifini, ve mesele hakkın- sında acemi arnele kullanan fabrika sa- er pe Y Ş?'"'' yordum. Kocamın kardeşi Zekeriya at- rnış, hadise daha feci bir şetk.ilde neti • 
da uzun uzadıya ıtıabkikab zamansız hibini yakasından yakalamah, cezası var. . la yanıma geldi. Attan indi ve bana celen.meıniştir. 
buldum. neyse vermeliydinizde bu infilak hA. - ~~~yet~~ bu- karşı fena sözler söyledi. Sonra, ta - Yaralı çocuk, tedavi altına alınmı~ 

... : ...................................... ~.... disesi vukua ~1memel1ydi. yü r yenilik o.. hancasını çekti, beynlıne dayadı ve ha- ve küçük maz.nun da yakalanmıştır. 
Bılmem size d€ anlattılar mı. Be - B N reddin larak göze çarpan na zorla, taanıız etti. Üstüm başım pe- Çocuğun fankı mümeyyiz olup ol .. 

nim bi:r oğlum vardı. Bir gün oğluma oca 
88 

tarz fU: rişan, ağ'lıyarak, evime döndüm. Ko - madığı tespit edildikten sonra, bugün 
testiyi verip çeşıneye gönderecek, su Hocanın mektubunu kopye eden Şapka enseyi cam, bu haılimin, sebebini sordu. Olup, Beyoğlu adliyesine sevkedilecektir. 

getirtecektim. İsmet Bul&i örtmüyor, açıkta biteni anlattım .. Sonra, bayılm~ Ne- Beylerbeyindeki faciasımn 
ler oldu, gerisini hatırlıyamıyorum. 

bırakıyor. Bu mo- Bilahare, bir silA.h sesi duydmn.. tahkikatini devam ediliyor 
danın, nereden il - Şahidlerden, Seyfeddin de, mahke - Beyle:fbeyi fabrikasında vu.ku bulan 
ham aldıiı aşikAr. Biliyorsunuz ki ye- mede, şunlan söylemi~ir: infilakın tahkikatına 'Üsküdar müddei .. 
ni saçlar tepeye doğru taranıyor. - Kahvede, Zekeriya ile birlikte o - uınumiliğinoe devam edilmektedir. 

Ko:tuk ve iskemlenin ceddi Ense açıkta kalıyor. Yeni şapka - turuyorduk. İbrahim yarumıza geldi, Fabrika Müdürü Hayrinin lrefalet .. 
Bugünkü iskem- lar u buna uygun. Alnı kapıyor, Zekeriyanın karşısına diddldi ve: IJ.e tahliye edilmesi ihtimali, ~imdilik 

le ve koltuklarm başın arkasını meydana bırakıyor. c- Sen, benim kanma nasıl taarruz mevzuubahs değildir. Dün de bir çok 
ilk cedclinin ağaç Bu tarzın bir kusuru varsa 0 da arka edebilirsin ?, dedi. Si'lAhını çekerek bir arnele ve m üstabdemin adliyeye sev .. ı 
ve taş oyuklan ol- saçıarın fevkalade güzel düzaltilnıiş ol • el ateş etti, Zekeriya yere yık!ldL Son kedilerek ifadeleri alınm~tu'. Müddei• 
duiu bugün tarihl -::::: masma ihtiyaç göstermesidir. Enseleri .. ra, İbrahim dönüR,, gitti. . uınumllik, hadisenin diğer mes'ullerini 
bakımdan sabit ol- - nin güzelliğine güvenmiyenlerin de pek Muhakeme, diger bazı şahidlerın de meydana çıkartmak için, bazı hu ~ 
muştur. Maamafih hoşuna gitmiyeceği belli.. cel'bi için, talik edilmiştir. susat üzerinde tahkikat yapmaktadır. 
koltuk adı verile- Şapka modasını yaratanlar bu ciheti p O tS UZ memleketim.IZ8 H lık tahkikat b. ka gü k düşünmüşler. Ve bu şapkaların tamamen 3S8p r azır ının ır ç ne a 1 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =t 
Karm1zı, sara va. beyaz yıldizlar 

~ 

bnehce~ o!:;a Mı.mıııar zamanında zıddı, alnı açan, enseyi kapıyan, yüzü bir giran bir ecnebi mahkOm oldu dar bitinieceği :rmu~ktadır. ~nma1t 
Bazı yıldızlar vardır ki aralarındaki ma a h.l 'b' li d 11 vukubulan fabrikada bır de keşıf ya ., 

Fir' vun1 için yapıian tahtlar olduğu a e gı ı çerçeve yen mo e er yapmış.. 1935 senesinde, Hey'eti Vek:Ue ka - pı'lmı.ştır. 
mesafe çok yakındır. Teleskop bu mesa- mU:~ır. O zaman, koltuklar hü- lar. Güzellikte bun~ar .. da .öbürlerinden rarile hudud baricine çıkanlan ve bi - Bir J&Dk8SiCi tevkif edildi 
feyi adetA mevcud de~ilmiş gib1 t~lAtJd kümdarlara mahsuatu. geri kalmıyor. Hatt~ .yuzlerıne yaraşan - lahare rtekrar müsaadesiz olarak mem-
eder. Bu yıldızlara eş yıldızlar denir Id lar için çok daha §ırın ... Bunların hangi leketimize gelen Abruzessa Anihali is- Tahtakalede, Melek isminde bir kı· 
bQtiln semada sayıları (30) bin kada~dır. de de kımuzıl~. Kırmızı yıldızlaı: ar- yüzlere yaraşacaJını mı düşünüyorsu - minde bir şahm, yakalanamk, adllye _ zın yankesicilik sureti·le 9 lira parası ~ 
Bunun haricinde yıldıziann renklerı de tık hararetlerini kaybetmek devı:esmde nuz? Genç, taze, yuva:'lak çehrelere.. ye verilmiştir. nı ~an Siird~i. M~~ed yakalanarak, 
bir değildir. Beyaz veya mavi, san, kır- bulunanlardır. Gilneş sarı renktedır. Ya- Çünkü kenarları geri bükülü olduğu Suç'lu, Sultanahmed 1 inci mlh ce_ adlıyeye sevikedilmıştir. . . 
rmzı veya portakal rengi yıldızlu vardır. ni ihtiyarlamaya 'ba§lamıştır. Hararet de- için bu şapka yüze siper olmaz. En ufak za mahkemesinde: Suçlu, Sultanahmed 1 ıncı sulh ce .. 
Bunlann en hararetli olanlan beyaz ve- recesi (6000) dir. Halbuki blr ~ genç çizgiyi meydanda bırakır. Kenarın yük- _ Ben, Tilrkiyeyi vaianım gıtbi seve- za mahkemesinde yapılan sorg\isunu 
ya mavi renkte olanlarıdır. İkinci dere- yıldızlar vardır ki bunların hararetı (JO) sekliği yüzü uzunlaştırdığı için de topar- müteaki'b, tevkif edilmiştir. 
ı:ede hararetliler sanlar, üçüncü derece- ile (40) bin derece arasında değişir. la.k yüzlere bilhassa yaraşır. Alnı ve göz- rim. Bunun için, ge'lmişdim, demiştir. • ............................................................ . 
-··~····-··~···~·~·········-···· ... ················-···········-·····~~-····· ... ·····-·················f leri güzel olanlara da bundan güzel §Sp- Hakim, suçlunun 1 ay milddetle Po lls le : 

hapsine, 25 lira para cezasile tecziye -
ka olmaz. sine ve tahliyesini müteakib tekrar hu Bir otomobil denize yuvarlandı 

Bunlardan başka bir de yana doğru gi- dud dışına çıka.rılınasma, karar verll -

Kesilmiye mahkum 
Bir münasebet 
- Vaktile gençtim, kendimi kuv· 

wtJıi hissediyordum, büyük denilebi
lecek bir de servetim vardı. Ken· 
dilnden yaşca çok küçük bir genç 
kızı gördüm, sevdim, ailesi evve·ıa 

Ya§ fai1kından dolayı tereddtid ge
çirdi, sonnı, tabii servetimin tesiri
le, y~ farkına göz ywndu. Evlenciik 
ve mes'ud da olduk, yahud ben öyle 
sanıyorum. 

Fakat~~. 
M yaşındayım, kuvvetimi yanlış 

talm' :~im. Çabuk yıpradım, 
saÇS!Z, zay.ı.t,. yanakları pörsüın~ bir 
Oıtiyarur., zevcem ise .. henüz 32 sin
de, daha da küçük görünüyor. 

Tanı.nııyan1ardan, kızım olabilece
ğine zahib olanları çok gördüm, çok 
m~ ıevkilere düştüğüm de ol
du, şin , bir hasta~ık neticesinde, 
blnlz d~._terin kanla düşününce, 
rıevceme Serbestisini vermeyi makul 
bulnuya bqladım ... 

* Yukarda okuduğunuz satırlan çok 
uzun bir mektubdan hülasa ederek 
yazdım w şimdiye kadar okuduğum 
bin1erce mektub arasında bir benze
rini hatırlıyamadığım için, diğer o
kuyuculanma 'bir nümune olarak 
göstermek istedim. 

Mektubun altında sarih bir adres, 
pyet okunaklı bir imza var. 

Umumiyet itibarile bu gibi vazi
yetlerde alakedar olan zat hüviyeti· 
ni saklamak ister, sonra da kadın 
bahsinde erkek fazla ~arunca, ek
seriyeili! hodbin olur, benden sonra 
tulan diyen pek çoktur. Bu sebebler 
dolayısiledir ki mekıtubun bir latife 
ola bileoeğine bükmettim, belki de 
bizzat a!Ak.adar tarafından yazılma
mlfhr, diye d~düın, onun için o
turduğu memleketin adını yazmadı· 
ğım gibi, hüviyetini anlatabilecek 
fazla tafsilAtı da bh" kenara bırak .. 
tım. 

Bununla beraber bir dakika için 
hakikat fle, acı bir hakikat ile karşı 
karşııya kalc1JAıınızı farzedelim. Bu 
takdirde oku.yucuma şunu söyliye-
ceğim: 

- Mektubunuzu, az evvel bir de
fa daha gözden geçirdjm, içinde zev
cenizi bı.nı.ktıktan sonra geçinmesi
nin nasıl temin edilece~ anlatan 
tek kelime görmedim. 

Bu kadın size gençliğin! vermiş
tir, güzellilini vermiştir, bütün fll
rlni wl"J1l!Lftir, §imdi mail satbın in~ 
noktasında, hele .re.ba'ta ve servete 
alqtıktan 10nra ne olacak? E4er ken
disine bir tazminat verecekseniz, ge
çimini temin edecekseniz o zaman ü
zerinde düşünülebJllr. Aksi takdirde 
kendisini mirasınızdan mahrum bı
iralm:na.k erzusile itham edeceklerin 
bulunması da mümküıldür. Danl-
mazsmız ya? TEYZE 

yilen yelpaze biçimi şapkalar var. Yakı- İspanya sefaretine ald olup toför Fran .. 
miştir suvanın idaresindeki 370 numaralı otomo .. 

§ana o da güzel. Yepyeni bir şey olduğu Su~lu, teVkifhaneye gönderilmiştir. bil, dün gece .saat 24 de Tarabyadan Büyük· 
için de değişikliği sevenlerce ıyi bir fır - d k" .., dereye boş olarak giderken Keteliköy vlra -
sat sayılmalıdır. Bu tarz da aşağı yukarı Bir baba ll yaşın a 1 çocugunu Jmda önllne birdenbire bir adam çıkmış VI 

c hale ppka. yı andırıyor. sokag"' a aHI 1 10tör adamı çiğnememek ıçın dlreksıyonu 
Daha fantezi bir ppka isterseniz ucu sağa bükmiiştür. Fakat otomobil denize yu• 

sivn,' çok yu" ksek kalotlu boneleri tec _ Aksarayda oturan Mustafa isminde varlanmış, şoför etraftan yetitenler ta ra -
Ali k ğ tından kurtarılmıştır. Şoför aat elinden ha· 

rübe edebilirsiniz. Bu, şapkalarm en zor biri, 11 yrujında o~ yi gece 80 a a ftfce yaralanml§tır. 
giyilenidir. Fakat en de orijinalidir. atmak suçundan, mahkemeye verll - Bir iJçi kadm hapndan yaralandı 

Bunlardan sonra kasket biçimi şapka- miştir. Gazlıçeşmede bir mensucat fabrikası::1da 
lar geliyor: Bunlar ilk söylediğimiz en- Suçlu baba, dün Asliye 1 inci ~za çalışan saadet, motörün yanında dolaşır • 
seyi açık bırakan §apkaların zıddına ufa- mahkemesinde yapılan muhakemesm- ten kay~ birdenbire koparak başma çarp .. 
cık de~il, bilakis oldukça iridir. Kalot - de, çocuğun kendi !oendine evden çık - m~ ve kımm yaralanmıştır. Yaralı teda~ 
lannın kimisi yuvarlak, kimisi kübik. tığını, hakkındaJd Jddianın valid olma- altına alınmıt ve tahkikata başlanmıştır. 
Ve nihayet bere, bazı kadınların hiç dığıru söylemlftl.r, Denizde bir cesed bulundu 
dayamadığı tarz .. . O da bu sene tanırunı- SuÇlunun kızı Müzeyyen de, mah - Dün Galatada deniz kenarmda hüviyetı 
yacak kadar de~şmiş. Fakat kendine kemede şun!an söylemiştir. meçhul blr cesed bulunmuştur. Yapılan tah-
mahsus yerden bir adım ileri g~;a de- - Biz de, Aksaravda otururuz. Bir ldltat nettceatnde cesedin çıçekpuannda btıı 

-~-- " cam ve ayna fabrlka.sında bamanık eden 
ğil. Umuıniyetle iri, dekuplu ve yan gi- gece kocam Tahsin sokak kapısını aç - Hasana ald olduğu tesbit edllınlttlr. Ölü .. 
yiliyor. Çizgileri kuvvetli kadın yüzü tığı vakit, Alinin orada, uyumakta ol - :mlln sebebi hakkında tahldkata devam edll .. 
için bu, en uygun bir şapkadır. du~u gördük. Uyandırarak, sordu - mektedlr. 

LJ __ s_a~ca~~k~s~•-z_•_n __ nn~a~s~k~a __ ra __ h_k_l_a_r_•_: ____________________ Kı __ av_g~a __ f 
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ünihte uyuşulmasaydı bugün ı 

SelAnikle dağa kaldirdan Arnerikab kiZ 

li 
Berrak bir mart akşamı idi Güneş, 

guruba başlamı.ştL Vardar üzerinde 
kaynıyan kızıl ışıklar, karşılam akse
derek; Hortaç, Sedes, Karaburun üze
rine pem'be akisler yapmıstı. 

Üç kalm düdük sesi, Seİanik limanı
nın sakin suları üzerinden dalga dalga 
kayarak, (Beyazkule) nin duvarların
da, ( Yahlar) sahilinin ku:tuluklarında 
dağılmıştı. Son taşıdığı müşterilerden 
bolca para aldığı için yüzünde memnun 
bir tebessümle sahile dönen Yahudi bir 
kayıkcı, neş'eli bir sesle: 

- Hadi.. uğurlar olsunuz. 
Diye bağınnıştı. 
Açıkta duran - Mesajeti Maritim 

• 
1 

Yamn: Ziya Şakir 

ateş içinde 
bunlaroan husule gelen korkunç tarra .. 
kalar, halkın acı feryadiarına karışarak 
o kaııanlık geoenin durgun semasına 

doğru yükseliyordu. 
Kışladalti askerler_, derhal (silAh ba

şı) edilmiş; bombacılann üzerlerine 
gönderilmişti. Karanlıkta, korkunç bir 
müsademe başgöstermişti. Ortaya bir 
takım cesedler sıerilmişti. 

Ertesi gün bunların hüvi~tleri hak
kında tahkikata girişilmiş; hepsinin de 
Bulgar komitesine mensub olduğu ta
hakkuk etmişti. 

ErteSi gün hükf.unet, Bulgar komite
cilerini tevkif etmek için faaliyete geç
mişti. Fakat komiteciler, sokaklara a1ıl , 
mışlıar.. üç kola ay;nlmışlar.. nümayiş
lere kallo~~-- Ta!htakaled.e etraf
ıarına bomba savurmıya başlamışlardı. 

Paris, 

harb patlamış olacaktı 
Londra ve 
geçirdikleri 

Beriinin harb havası içinde 
ilk gecenin intıbalan 

Londrcıd.a parklarda ıiperZer bzıltyor 

kumpanynsımn - (Vacijyü:lkebir) is
mindeki irinci sınıf, büyük posta va
puru, demir almıya başlam~tı. Vapu
run etrafını kuşatan sandal ve kayık
takiler, vapurdaki yo1cularma mendil 
salhyorlardı. 

Birdenbire vapurun kıç tarafından 
simsiyah bir duman yüksel'ınişti. Ve 

Dağa kaldırılan Amerikalı kız 

Mis Hellen Erton 

Bereket versin ki; bu nümayişcilerin 
etrafı derhal bir kurşun ve süngü çem
beri ile çevrilm~; daha büyük ve kan
lı felaketierin önüne geçilebilmişti. 

(BCl§tarafı ı inci acyjacltı) Bitler ~r ~rayında nutıru~u so:ı~-
selerek gelen ul'uJ.tuyu anlamaksımı din- k:n ve soyledikten. sonr.a bu gufteyı b Lt· 

liyorlardı gazetelerin ilAve nüshalarını tun makamlarda dmledık. 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Saat gece yansını geçti~ halde ~n .. bin-

sonra, kulakları parçalıyan şiddetli bir Şehrin sefahat merkezini teşkil eden 
tarra'ka, Jror.kunç akisler husule getir- Kolom'bo meydanından, Beyazkule bah
mişti... Bir an için herkes hayretinden çesinden nurlar fışkınyor; çalgı sesıe
donmuş, sükut etmişti. Sonra; vapur- ri hafif bir rügarla, denize doğru ~ü
dan, sandallardan ve hatta gümrük ö- rükleniyordu. 

nüne, Beyazkule bahçesine, Moloz Akşam ezanı vaktini, bir buçuk saat 
boyuna toplananlardan yükselen acı geçmişti. Artık halkın neş'esi, tam kı
fery adlar herkesi titretmisti. vama gelmişti. Meyhane ve birahane -

- Yangın var. lerdekiler, kafalan iyice kirişlem~şler-
- Vapur yanıyor. di. Sarikalar. - akşam yemeği yerine -
- İmdad. · · ceb~ıine doldurdukları kabak çekir-
- Can kurtaran yok mu?.. deklerini henüz tüketmişlerdi. Artık, 
Bu vaveyln arasında, vapurda bir Be'l·azkule b h · · ·· ·· d b" k 'k b - . J a çesırun onun e ır aç 

1ıanı nşgoste.nnı~ti. Merdivenler ve (perepato) yapt ~-ta _ b hı 
d lı de · · d" ·ı · · ,1 tl:\. n sonra, sa a .e-

san a ar nıze ın ırı miştı. ., apurun vin erkenden · "d b"lm k · · _ _ 
traf d ki 11- kl d . d" . J ışe gı e ı e ıçın ev 

e ın a . Aayı ar, vapur an ın ırı- lerine döneceklerdi. 
len merdrvenlere yanaşmışlar cesur f 
kayıkcılar vapura :tırmanmışla . her şte o zaman, Vardar cihetinden ge-
tarafı ~ak i.Stidadı g·· t rı, '- len .dehşetli bir tarraka herkesi titret-

os eren a evn::r . b"rd b" b"" .. b 1 .. 
arasından lkadınlan, çocuklan kurtar- ~~ş.. ı kenherıre utfund ~vab~az aln so-
mıya başlamışlardı. nuverere . tara ı eruı ır zu mete 

. garketmişb. 
Sahılde ne kadar kayık, sandal, mav-

na varsa, en kısa bir zamanda yetişmiş- Her yerden feryadlar yükselmiş .. 
ler; '~Pu.ru thata etmişlerdi... Yolcu- korkunç bir panik başgöstermişti 
lar,- hemen hiç zayiat olmadan- tahlls HükUmet kuvvetleri· halkın bu kor
e~il:"işti. ':a~at yangın, kolayca sön- l<u ve he~canmı, güçlUkle teskin ede
durulerne~nştı. Sarfedilen bütün gay- bilmişti. Halkı bu derecede telfuja ve he 
retlere 1ragmen, o koca vapurun bütün leeana sevkeden valk'anın sebebine ge
ahşab kısımları tanmış; demir kısmı da !ince.. Selfmiğin Vardar cihetindeki 
hara~ .liır ~-lçe haline gelm~ti. (Galik) köprüsünün bir kısmı, dinamit-

ı:adıse, muhimdi ... Fransız konsolo- ler le berhava edilmiş'ti. Köprüniin o 
su ıle vapur acentası, bu korkunç vak- kısmındaki hava gazı ve su boruları 
a_nı~ limandıa olması hasebile hük.ume- cesirn bombalarla parçalanarak şehre 
tı şıd.dette protesto e~lerdi... Hi"tku- giden gazlar ve sular, derhal kesilmiş
me~. der·hal· tahlükata gi~mişti. Birçok ti 
şahıdlenn iladeleri dinlendikten ve 
bunlar da birbirine eklendiiden s'onra· * 
.şöyle bir netice elde edihnişti: - Elin~ Mesele, yalnız bu vak'a ile lkalsa, bir 
de, şapka kutusuna benziyen bir paket- ~ey değildi. Ayni zamanda bunlardan 
ie genç bir Bulgann kıç kamaralannm daha korkunç hadiseler birbirini takib 
a~t~na, ambarla karnarnların arasına etmişti. 

Ele geçen .4tomiteciler; yaptıkları bu 
kanlı cina~tleri inkar etmerniı:ıler; hat
ta, yapmak istedikleri ~ylcri de izah 
etmekten çekinmemişlerdi. .. Bunların 
rivayetlerine nazaran; o gün de. hüku
met konaih, posta ve telgraf başmüdii -
riyeti dairesi, konsoloshaneler, bütün 
beylik binalar bombatarla herhava edi
lecek; Selaniğin her tarafına ateşler 

verilecekti. 
Bulı!ar komitecileri; bu ihtilal için 

yaptılk1an fedakarlıkları anlatırken, 
dinleyenler hayret ve dehşet'le titre
miş1erdi. Bunlar, ifadeleri alınırken: 

:Ne ise .~h ri n talihi varmış... Acele 
ettik. Vakitsiz olarak harekete geçtik. 
Eğer bütün hazıdıklanmızı ikmal et
tikten sonra, bu ihtilali yapsnydık: şe
hirde. taş ta~ üstünde kalmıyacaktı ... 
demişlerdi. 

Nitekim, yapılan tahkikat da bunu 
~östermişti. .. Komitenin reisieri ile 
fedaileri. Osmanlı Bankasının arkasın
daki sokağın civannda ve Fransız has
tanesi karşısında bir eve yerleşmişler, 
ve oradan işe girişmi~lerdi... Alman 
kli.ibü, Kolombo oteli vesaire gibi kıy
metli binaları bir anda tahrib edebil
mek için, evvela Osmanlı Bankasının 
civanndaki, Boşnak hamndan istifade 
etmek istemişlerdi. Bu hanın müsteci
ri olan Bulgar da, esasen komitenin re
is1erindendi. 

ilk düşünülen p1fm; bu hanın bodru
mundan, Osmanlı Bankasının altına 
kadar bir lağım kazmak ve bundan is
tifade etmekti. Fakat, aradaki mesafe, 
uzun ve bu lağımı kazmak da bir hayli 
zamana mütevakkıf olduğu için bu ii
kirden vazgeçmişler; bankanın hemen 
karşı tarafında bulunan (İ st efa n' is
minde bir !Bulgann bakkal dükkanın
dan istifadeye girişmişlerdi. 

İlk olarak cEntransijatı> çıktı, kapı§ı- lerce halk başvekAlet sarayının onunde 
larak satıldı harb tehlikesi hali neticesi gene böyle .GÖylüyordu. 
olarak yarı kar:anbğa boiulmuş fenerle- Hitlerin gö~~rind~ ateşler saçarak, 
rin dibinde harbin mi sulhün mü geldiği yumruklan mutekallıs, nasyonal sosya
merakla, endişe ile ~aştınldı. lizmi~. en ~o~ nefrc:t ~ttiği a~anun evini 

Gece yarısından çok sonra da köşe bnş- h~ .soy~~~e ~~~!~nlen~ nasıl te
larında uzun uzadıya münakn~alar yapı- pmdıklerını gormelıydınız. Kınde bu de-
lıyordu. rece. birleşme~ enderdir. 

Şehir dışında bile yağmura ve çamura Hıtlcr en nıhayet: 
rağmen Hitlerin sözünü dolaştıran gaze- - Beneş, şimdi sıra bizim. dediği za
te müvezzilerinin sesleri işitildi. • man sahanın üzerinde bir sara buhan 

Evlerinde radyo makinesi bulunanlar yükselidi. 
Hitlerin nutkunun tercümesim dinlemiş
lerdi, öğrendiklerini komşularm"il ulaş
tırmak için koşuyorlardı. 

- Ne söyledi? 
- Pek iyi anlaşılmıyor. Alman top-

rakları haricinde daha 10 milyon Alman 
bulunduğundan, fakat Südetlerden ba~ka 
talebi kalınadı~dan bahsediyordu. 
-O halde? 
- O halôe ... l,te böyle .• 

1 

* Bununla beraber Parisliler dılhiliye 

* Hitler Alman halkını sulhte olduğu 

gibi harbde de birleştirmek istiyordu. 
muvaffak oldu. 

* Muhakkak olan nokta fUdur: • 
Hitler artık ric'at edemez. Bugün salı, 

cumartesiye Alman kıt'alan Çek hudu
clunu geçeccklerdir. 

- So, oder, So, yani tüfek omuzda a
sılı olarak, yahud da harb nizarnı halinde. 

vekilinin ihtiyatlirane tavsiyelerini pa- Atatürk köprüiÜnOn dubalan 
niğe kapılmadan dinlediler. Trenler hın- yerlerine kondu 
cahınç dolu, gözyaşı içinde kadın ve ço-
cuk kafilelerini Paristen dıprıya götü- Atatürk köprüsü inşaatı devam et-

mektedir. Gavri müteharrik dubabr rüyorlar. Fakat gidenler de, kalanlar da 
kamilen yerlerine konmuştur. Müte -

yakında dönüleceği !anaatinde. harrik dubalar da bu hafta içinde ye -

Garajlar ve sinema binaları müsadere rine konmuş olacak, bilahare üst kıs
edildi. Dün hareket ve eğlence yeri olan mın tesisatma geçilecektir. Köprünün 

her dubasının arasından sandal ve kageniş salonlarda şimdi silih altına çağı-
rılan gençler sivil elbiseyi bırakıp üni- yıklar geçebileceklerdir. 
forma giymekle meşgul.. Nakil vaaıtalannda sonbahar 

Sokaklarda bir tek otomobil, bir tek tarifelerine ba§landı 
otobüs yok. Nakil vasıtası narnma mem- Bugün İstanbul vesaiti nakliyesinde 
Iekette ne varsa hepsine de askeri ma- sonbahar tarifelerine başlanacaktır. A-
kamlarca el konmuştur. kay yalnız Ada1ar ve Anadolu hattın-

Londrada da değişiklik yapmıştır. Şirketi Hay -
Londra, (27 Eylul) - Bir Jece geçir- riye ve tramvay şirketqeri geçen sene

dik ki. .. Bütün İngiltere Hitlerin söylı- ki tarifeyi cüz'i bir değişikliıkle aynen 
yeccği nutukta harbi ilan edip etmiye- tatbik edeceklerdir. 

gırıp çıktığı görülmüştü. Yangın da, o- Osmanlı Bankasının altında mi.idhiş 
radan zuhur etmişti. Buna binaen; bu bir volkan patlamış: koca bina, cayır 
korkunç hadiseıe sebeb olanın, o Bul- cayır yanınıva ba~lamı~ı... Bank~nm 
gar olduğuna kanaat getirilm~ti. yanındaki (Kolomba) tsrnindeki Alman 

-Fakat .. o Bulgar kimdir? .. 
............... 

Bu suale cevab vermek mümkün de
ğildi. Çünkü. yangın yapan p infilfık 
maddesini ateşli ı en adam ortadan 
kayboluve.mıişti. ' 

* 

klübünün tavanları göçmüş, camları 

kırılmış: bir saniye zarfında o metin ve 
zarif bina, bir harabe şeklini almıştı. 

(Elhamra) kafeşantanı da müdh~ bir 
1arraka ile sarsılmıştı. Derin bir zevk 
ve neş'e 'içinde oyun seyredenler. bir
denbire şaşınnışlar; çılgın feryadlarla 

Aradan kısa bir zaman geçmi~ti. kapılara saldırmışlar; korku ve dehşet 
<~.3 ~.8 senesi nisan ayının 8 inci içinde kendilerini sokağa atmış1ardt. 
gununün) akşamı... Bombanın atıldığı ~rde duran bir 

0 . tarihte bile çok iyi bir :ticaret ve Rum garson parçalanmıştı. Bunun vü
faalıyet merkezi olan Selanikte· geç va 

Evvela, Bulgar mektebi talebesin
den. güçlü kuvvetli ilki çocuk seçilmiş
li: Bunlar, kazmak ameliyatını ic-ra e
dcceklerdi. .. Dükkanın köşesinden ab
desthane lağımının tamiri bahanesile 
derin bir çukur açtırmışlardı. Sonra bu 
çocukları o çukura sokmuşlar; Osmanlı 
Bankasının altına doğru kazdınnıya 
başlamışlardı. Bu müşkül ameliyat, 
lam altı buçuk ay devam etmişti ... Ka
zılan taşlar ve toprak'lar, kese kağıdıa
rına dolduruluyor; - müşteri sıfatile -

ccğini düşünüyordu. Her radyonun ba- Otomobil ve otobüsterin yıllık 
şında bir halk kümesi vardı ve gazetele- muayenesi 
rin çıkardıklan hususi nüshalar da ka- Otomobil ve otobüslerin yıl1ık mua-
pışılıyordu. yeneleri bitmek üzeredir. Bundan bir -

Öte tarafta da gaz maskesi da~ıtan mü- kaç ay evvel yapılan yoklamalarda 
esseselerin önünde sıra hekliyenler... sevrüsefere müsaid olmıyan arabalar 
Parklar ve bahçelerde fener ve projektör te~bit edilmiş, tamirleri istenmişti. O 
Yardımı ile siper kazanlnr.. b"l to'\':· de zamandanberi otomo ı ve o >rh- • 

Benim çalıştığım oda Daily Ekspres icab eden tadilat yapılmış olduğundan 
matbaasında ... Bütün gece binanın boö- muayenelerde çürük arabalara ·astian-
rum katında müstahdemine mahsus bir · 

ma mıştır. 
sı~ınak hazırlamak için çalışıldı ve bu _....__ _____ _ 
sabah ta masamın üzerinde bir gaz mas- Id" "k" k'" • 

kitlere k dar . . .. .' cudünün kanlı parçalan kaçan müşteri-
a 1şlennde, guçlerınde ça- . w k 

lışan halk· art k .,. ld" lerın başına yagar en, korku ve deh§et 
• . , ı egıence zamanı ge ı- b" k dah rtm·<+. B d b k gı için Beyazk 1 b h . K 1 b ır a't a a '""1... un an aş a, 
mevd. nına M ul e boa çesıne,kı 0 om_ 0 birçok ezillenler ve yaralananlar da 
t . • o oz yuna a n etmış- rd 
ı. va ı. 

~erkes şen, herkes neş'eli idi. Kabak Biraz sonra, Yonyo gazinosunda da 
ç7kırdeği, lnenekşe şekeri satan Muse- bir bomba patlamıştı. Fakat halk vakti
vı çocuklannın işportalan çarçabuk bo- le kaçıp dağıklığı için, hiçbir tesiri ol
şa lı verı-ni ..H A mıştı k ···~~···· lafranea giyinmiş sari- ma · 
d~~~rın ~anında yeşil kofyeli yaşlı ka- Gecenin bu zifirl karanlığında, koca o: ,sıy.ah panrt.alornarınm üstüne Selanik şehri altüst oluyordu ... Vardar 
gecelık ~tar· .. 1 •. . . 
si kibarta ısı ı e kurk gıymış cumarte kapısı, Alman mektebi, Frenk mahalle-
h 1 . rı. Moloz boyunu geçilmez bir si, Fransız hastanesi taraflannda bir-

n c etırıniştı·. ' ·· kih bo bal tl birini muüea · m ar pa ıyor; 

sık sık dilkkane gelen Bulgar komiteci
leiline verilerek gizlice denize attmlı
yordu. 

(Arkası var) 

························-···································· 
OrgUpte bir günde dört yer 

sarsmt1s1 oldu 
Ürgüp (Hususi) - 26/EylUl/938 

pazartesi gecesi saat 1 O da beş saniye 
ve gece saat 15 de ikinci olarak 1 sani
ye ve sabah saat yediyi on geçe yedi 
saniye ve öğleden sonra saat 1-4,25 ge
çe on saniye devam e1m~ suretile 
dört defa siddetli hareketiarz olmuş 
tuT. Hiç blr hasar kaydedilmemiştir. 

Bir kaıryon devri ı, ı ı lfl kesi buldum, benim hisseme düşmüş ... 
Bütün bunlara ilaveten, tayyareye yaralandı . 

karşı müdafaa kıt'nlarının seferber edil- Şo!ör Hr.sanm ldan:slndeld 37"ı. ,.ım:ııa-
• T h neden geçerken •'ord tab-diği, balon mania hattının :i§lcmeye ha- lı kamyon, op n .. ..ft 

·· - · . . rlk:ısı önünde birdenbire ontlne blr a ...... m 
zır olduğu, butun t~ad ekı'blerının km förün direksiyonu sola kırınıısı ne-
harb baline getirildiği, ve sivil halkın şe· ı ~:ced~d:O :tamyon devrllmlttir. Kamyon Için 
birden çıkarılması için bir dakikadan de bulunan arnele şamil lle şofor liasan vü
öbürüne emir beklendi~i yazılacak olur- cudlerlnln mubtellf yerlerinden yaralanmış
sa İngiliz büktimetinin hiçbir işi tcsadü- lar ve Beyo~lu hastanesine tedavi altına a
fe bırakmamaya verdiği ehemmiyetin lınmlflardır. • _ .. 
tnm bir tablosunu gözlerinizin önünde Incir ağacmdan düşen bır çocuk oldu 
canlandırmış olursunuz. Üsküdarda Şetaret sokağında oturan Av-

. ramın o(tlu 11 yaşında Eltat Tophanellot; -
Berlınde lundaki blr 1ne1r a~aeından dü~erck yara -

Berlin, (27 Eylül) - ,Führer emrct, ıanmış, nak:ledlldl~l Haydarpaşa Nümune 
itaat edeceğiz.. hastanesinde ölmüştiır. 
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Monolog 

CAMBAZLIK 
«Elleri, yüzü sarılı bir çocuk sahneye 

gelir .• 
Siz hiç cambaz gördünüz mü? Gördük! 

diyorsunuz öyle mi? Nasıl, bana benzer
ler mi? Beni mi göremiyorsunuz? EvPt, 
bugün için beni görmeniz epey müşkül 
iş. Çünkü üzerimde o kadar fazla sargı 
var ki.. eskiden insan olarak görünür
düm, şimdi sargı olarak görünüyorum. 
Siz hiç cambaz gördünüz mü? Sahi; de
:ntin de sormuştum. Gördük, cevabını 

vermiştiniz. Madem ki siz de cambaz 
gördünüz, neye benim gibi değilsiniz . 
Anladım, anladım. Sizin benim gibi 

her gördüğünü yapmak isteyen takımdan 
olmadığınız belli ... 
Bakın anlatayım.. evvelki gündü. Ev

de oturuyordum. Bizim kapının önünde 
bir gürültü oldu. Ben merak ettim. Bak
tım. Birkaç adam yanyana yürüyorlar
dı. Kılıkları, kıyafetleri acaipti. Önlerin
de giden bir çocuk da nvazı çıktı~ı kadar 
bağırıyordu. Dikkatle dinledim .. ve güç
lükle anlıyabildim: Acaip kılıklı adam
lar cambazmışlar. Gece sinl'!ma binasm
da cambazlık yapacaklarmış. Ben o za
mana kadar, cambaz nedir, cambazlık ne
dir bilmiyordum. Akşam babam eve ge
lince: 

fl • 

- Kuzum babacığım, canım babacı

ğım, ne olur bu akşam beni cambaza gö
tür; diye yalvardım. Babam razı oldu. 
Yemekten sonra gittik. 

Aman sormayın, cambazlar, neler ne
ler yapıyorlardı. Masaların üzerinde el
lerile yürüyorlar. Snndalyeyi tt-rsine çe
virip yere koyuyorlar, tepesi aşağı gelmiş 
sandalyenin tek ayağı üzerine biri çıkı

yor, öteki onun omuzuna atlıyordu. Da
ha buna benzemez neler, nelt!r .. 

Cambazlardan geç dönm:.ıştiık. Hemen 
yattık. Ben bütün gece uyumadım, Cam
bazların yaptıklarını düşündüm. Bunlar 
her halde müşkül şeyler olmıyacaktı. 

Mademki onlar yapabiliyorlardı. Ben de 
yapardım. Hem fena mı .. bir cambaz da 

ben olurdum. Sinema sinema dolaşır, be
ni seyretrniye gelenlerin paralarını alır, 

rahat rahat yaşardıın. 
Ertesi sabah uyanır uyanmaz, dadımı 

buldum. Cambazların yaptıklarını anlat
tım. Ben de bunları yapacağımı ve cam
baz olacağıını söyledim. Dadım şaşırdı : 

- Küçük bay, sen ne diyorsun, dedi. 
Bir kere cambazlık güçtür. 

Ne olacak, cambazın sade adını ışitmiş, 
yaptığını görmemiş ki kolay yahud güç 
olduğunu bilebilsin. 

- Hem babanız, sizi doktor yapacak. 
- Hayır dadı, dedim, ben doktor filan 

olmıyacağım .. asıl güç olan cambazlık de
ğil, doktorluktur. Geçen akşam annemin 
karnı ağrıyordu. Senden karbonat iste
mişti. Sen soda götürmüştün. Doktorluk 
kolay olsaydı, senin de bira-z ,lklır. erer, 
karbonat yerine soda götürmı>zdin. 

Dadırola uzun uzadıya çene çalmak
tan cambazlık tecrübesi yapmak benim 
için daha faydalı olurdu. Odamu gittim. 
Sandalyeyi tersine çevirip odanın ortası
na koydum. Cambazın yaptığı gibi, elle
rimi birbirine sürdürn. Bir, iki, üç, dedim. 
Ayaklardan birinin üzerine atladım. At
ladım ama sandalye bir tarafa devriltJi, 
ben başka tarafa devrildim. Yüzüm ve 
kolum çok acımıştı. Fakat oıın.ı da aldı
rış etmedim. Bu sefer de başka bir hüner 
gösterdim. 

Masanın üzerinde tek elle ayakta du
racaktım. Masaya çıktım. EllE'rimı aşağı 
koydum. Tam ayaklarımı havaya kaldıra
cağım sırada masayla beraber yere yu
varlanmıyayım mı? Öyle bir yuvarlanış 
yuvarlanmışım ki eler tutar yerim kal
mamıştı. Hani şimdi üzerimde gördü~ü
nüz sargılar var ya .. bunların hepsi o yu
varlanmanın yaptığı çürükleri, açtı~ı ya
raları kapamak için sarılmıştır. 
Yaralandım, berelendim iakat şunu 

da öğrendim ki.. cambazlık benim zann('t
tiğim kadar kolay şey değilmiş. 

Siz hiç cambaz gördünüz mü? Eğer gör-

SON POSTA: 

Yeryüzünde
1 

hr memleketin kendine 
mahsus hayvnnlan, nebatları vardır. Me
sela Amerikada aslan, kaplan, zürafa 
bulunmaz, bunlar Afrikaya mahsus hay
vanlardır. Fakat insanlar tabiatin bu 
taksimini beğenmeyip değiştirmek istf
diler. 

Avustralya henüz yeni keşfedildiği zn
man, orada ne ot, ne inek, ne koyun, n 
de tavşan mevcud değildi. 

Avustralyaya gönderilen bir süd mü
tehassıs ne yapıp yapıp istenilen hayvarı
ların orada yetişmesini temin ettiler. Bu
gün koyun sürüleri Avustralyanın bütün 
servetini teşkil ediyor. Fakat bun~ mu
kabil tavşanlar Avustralyanın başına be
la kesildiler. Bu hayvanlar birden o ka
dar çoğaldılar ki milyonluk sürJler haline 
geldiler. Pek geni~ bir arazıyi onlara bı-

raktılar. Ama gene koyunlar ve diğer hay 

vanlar için aç kalmak tehlikesi vardı. 

Tav§anlan imha etmiye karar verdiler: 

Kapan, zehir, sari hastalık, hiçbiri para 
etmedi. Koyunlar ve inekler için ayrılan 

mer'aları tel örgülerle ayırdılar. Bu se
fer tavşanlar toprak altından tünel aça

rak buralara girdiler. 

Fakat bugün bu hayvanlar zararlı ol
maktan çıkmıştır. Çünkü derilerinden e

dilen kar verdikleri zararı kapatıyor. 

* 
Mücrim şaphası 

Japonyada çok 
garib adetler var
dır. Fakat aşağıda 
yazılı olan, gatib 
olmakla beraber 
hiç de fena değil. 
Resimd~ gördi.ı k
leriniz iki Japon 
polisi ile bır suç
ludur. Suçlu başında kocaman, a
caip bir şapka taşıyor. Bu sapkalar suç
lulara tanınmamaları için giydirilir. 

medinizse, günün birinde görürseniz sa
kın, onların yaptıklarını yapmayı tecrü
be etrneyiniz .. bana benzer, insnnken sar
gı olursunuz. 

** 

Parktaki şişman bayan 

Yıldız - Parkta biraz oczer, havtı 
alın.m .. 

Yıldız - Peşini bırakmıyacağım. 

Yıldız- Baııa da .sert ırc-rt bakıyor. 
Şi§man kadın- Bu kız da artık ca

nımı sıkmıya başladı. Park bekcisint? 
söyliyeceğim. 

Park bekcisi - Küçük bayan, siz 
saatlerdenberi bu bayanın peşi sıra 
dolaşıyornıu§sunuz .. sizden §ikayeıcl .. 
hem niçin pe~-ini l:nrakmyıorsunuz .• 
birisi sizin peşiniz sıra dola§sa canı
nız sıkılmaz mı? Haydi bana cevab 
veriniz. 

-Aman bu ne §i§man kaduı .. 

Yıldız - Ne kadar da çok geziyor, 
ben yoruldu.m. 

Şi§ma1ı kadın - Bakım~, bu kız 
saatlerdenberi pe§im sıra dpla§ıyoı·. 

Benden ne istiyor ki, kendisine bir 
sorsamza. 

Yıldız - Niçin mi pe§ini bırakmı.
yorum Söy1iyeyim .. §işman bayanın 
elinde ufacık bir açılır kapanır san
dalye var ya .. sandalyeyi yere koyup 
oturduğu zaman sandaLyenin nasıl 

kırılacağını, şi§man bayanın yere dü· 
§Üııce ne yapacağını görmek istiyor
dum! .. 

Büyük müsabaka ı KAPOLD ~ANVO ı Yeni bilmecemiz 

Çocuklar: 

İkinci sayfada çıkan müsabaka 
resimlerini toplayınız. On seki -

zinci resim sonuncu resimdir. 
Müsabarkanın hal şeklini 

bildireceğiz. 

Mükafatlar: 
25 lira 
ıs lira 
10 lira 

yüz kişiye muhtelif 
hediyeJer 

Resimler&m eksiğiniz 

onları tamamlamak için gunu 

geçmiş gazeteleri ayni :fuıtla ida
rehanemizden aldımbilirsiniz. 

Bay - Bu banyoyu. bıırayu koy
durdum, ama şi§man vücttdiimle içi
ne nasıl gireceğim? 

Küçük uşak - Banyoya kolaycCJ 
girebilirsiniz. Hele bfr bakın. 

Çüçük 1L§ak - Ben bir çare bulu
rum bay, yarım saat müsaade edin. 

Çii.çük 1L§ak - UğrCl§tım, bir kapı 
yaptım. Banyo dolunca kapıyı açar
.nnız. 

Küçük U§ak - Banyoya bir kapı 
yaparım .. bay kapıyı açat, banyoya 
girer. 

Küçük uşak ...- Eyvah, kapı açılın
ca banyodaki suyun akacağını dii.§ü
nememifttm. 

Köyde bir hırsız türemişti. Köylülerin 
evlerine giriyor, eşyalarını çalıyordu. K,)y 
bekcisi bu hırsızı yakalamak için çok uğ
raşmıştı. Nihayet son hırsızlığı yaptıgı 

sefer izini buldu. Şimdi izini takib ede
rek yürüyor. Nerede ise hırsJZI bulacak. 
Siz de bekci ilc beraber hırsızı arn,> ın .. 
bulursanız olduğu yere bir ışaret koyup 
resmi kesin ve bize gönderin. Bir kişiye 
bir futbol topu, bir kişiye ' Çengel kitabı, 
dl~er yüz kişiye "de çok güzel ve kıymetJi 
hediyeler vereceAiK. 

( , 
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Yukaru:Lı solda (Radyo Kraliçesi), sağda (Sı.rnaşık. kadınlar), cışağı.drı solda (Vç ahbab çavu.şlar), sağda (Napoli şarkıcısı) 
filmlerinden birer sahne 

" Melek , sine ması: " Ipek , sinemas ı: "Saray, sine ması: 

Napoli şark1c1s1 
O ynıyanlar: Jan Kiepura, 

Glady• Svarthout 
Nnpoli balıkçılarmdan Antoma arkadaş
ları arasında sesinin güzelliği ile me§
hurdur. Bir gece operada Trovador piye
si oynanacağını haöer alır ve biriktirmiş 
olduğu para ile bir bilet tedarik eder. 0-
peranın tenoru rolünde muvaffak olama
dığından başta Antonio olmak üzere ha1k 
tarafından yuhnlanmıştır. Tiyatroda gü
r.iltü yaptıklarından dolayı polisler bun
arı dışarı atarlar. Fakat Antonio paliR-

Ierin elinden kaçınağa muvaffak olur ve 
bir kiliseye iltica eder. Bir müddet sonra 
kiliseden gizli olarak çıkar ve bir eve il
tica eder. Bu evde (Marya) isminde gü
zel bir kız babasile birlikte ikamet eyle
mektcdir. Maryanın babası me§hur bir 
bestekardır. Eserleri tarunmı§hr. Son e-
erinin muvaffak olmamış bulunmasına 
rağmen şöhreti sönrnemiştir. (Marya) ya 
karşı hayranlık hisseden Antonio ona 
yardım etmek ister. Ayni zamanda ope
rasında TO} verilmesini kızın babasından 
ri.~a .. eder. Provalar başlar. Bir kıskançlık 
r~nden (Marya) ile (Antonio) birbır-
ennden ayrılırlar. Antonio gene eski 
m.esleğine döner. (Mnrya) şöhret bulur. 
Bır gece Napalinin büyük tiyatrosunda 
Romeo ve Jülyet operasına çıkar. Anto-

nio da bir hile ile sahneye fırlar ve Rc

meo rolünde büyük bir muvaffaktyet ka
'ianarak hem şblırete, hem de scvgilısine 
kavuşur. 

Marie Walevska filmi ve 
Ch3rles Boyer 

Yakında şehrimizin büyük bir sinema
ıı~nda gösterilecek olan (Mar~ Valevska) 
fılmi · H · mn ollywoodda ingilizce olarak 
~Greta Garbo) ile (Şarl Boaye) tarafın
. an Çevrildiği malurndur. Fransızcayn 
C!uble edilm" G ış olan bu filmdc (Greta 

arbo) ile (Şarl Boaye) nin kımler ta -
lafından duble edildilderini bir okuyu -
c um uz son rıaktadır. 

! ~arles Boyer kendi filmlerinin dub
aJını kendisi yapar. Bu filmde bizzat 

Charles Boyer' · · . d nın sesını uyncağız. 

ed (Grcta Garbo) ya gelince: Onu duble 
b en san'atkar Claude Marcy'dır. Esasen 
tu Y1ıldı2.1n fimlerinin çoğu Cjaude Marcy 
ara ından duble cdilmi§tir. 

üç ahbab çavuşlar 
e ği eniyor 

Oynıyanlar: Mak• biraderler 
Vak'a Nevyorkta bir operanın artistie

ri arasında geçmektedir. Çok girift, gi
rift olduğu nisbette gülünçlüdür. Filmde 
heyecanlı sahneler vardır. 

" S ümer , sineması: 

Sırnaşrk kadınlar 
Oynıyanlar: Armand Bernard, 
Henry Garat, Betty Stockleld 

Heloise - Gladys - Rose adianndaki üç 
güzel kız eski arkadaşları olan Jacques 
Radinois'in nişanlısı Moniauc ile evlen
mesini istemiyorlar ve bu hususta birçok 
sırnaşıklıklar yapıyorlar. Biçare Jacques 
bunlardan kurtulmak için var kuvvctHe 
u~aşmnktadır. Nihayet nişanlısı güzt:l 
Manique ile evlenmeğe muvaffak oluyor. 

Radyo kraliçesi 
O ynıyan: Shirley T emplt. 

Rebeka anne ve babasını kaybetmi§
tir. Arncasile yaşamaktadır. Radyoda gü
zel sesli bir san'atkarın aranmakta oldu
ğunu duyan adam onu tecrübe için rad
yoya götürür. Tecrübe neticesinde şar
kıları besteliyen Antoninin muavini ço
cuğun muvaffak olmadığını zrınnederek 
onu reddeder. Fakat hemen yaptığı ha
tayı anlar ve çocuğu arama~a çıkar. Bu 
rada çocuğun kendisine bir Y:..ik teşkil et
tiğini telakki eden amcası onu teyzcsine 
teslim eder. Çocuk Antani ile ahbab olur. 
Antani çocuğun aranılmakta olan küçük 
kız oı.duğunu anlar ve teyzesinin müma
naatinc ra~en bu işi başarınağı kurar. 
Kız rndyoya gitmiyecck, fakat evdeki te
lefonda şarkıyı söyliyecek ve telefondan 
şarkı radyoya nakledilecck. Bu işi böy
lelikle halleder ve büyük bir muvaffaki
yet kazanır. Kızcağızın muvaffakiyetini 
gören amcası ona yeni bir mukavelena-
mc imza ettirmek ister. 

,, Venedik " f:lm sergisi yerine Mukavelename kızın arzusu hilfıfına 

( Cannes ) film sergisi mi?... ihzar edilir. Bunu anlıvan kurnaz kız 
tam konser esnasında sesinin kısıldığı 

Geçenlerde toplanmış olan beynel -
rnilel Venedik film sergisinin karar -
ları İngiltere ve Amerika sinema mu
hitlerinde pek büyük bir hoşnudsuz -
luk uyandınnışh .. 

Bunu nazarı itibara alan resmi si -
nema makamatı (Cannes) şehrinde bü 
yük bir beynelınilel film sergisi açma
ğa karar vennişlerdir. 

Bu serginin 1939 senesi yaz mevsi
minde açılacağı kuvvetle umulmakta
dır. 

( Deniz kurdu) filmi 

zannını verir. Doktor da bunu yalancian 

teyid eder. Bu suretle mukavelename bo

zulur. Tam bu arada kızın sesi düzelir ve 

artık Antani ile konserine devam eder. 

Viviane Romance'a Frans1z 
Ma e West'i nam1 verildL .. 

Geçen sinema mevsiminde fstnnbuldıı 
seyreylediğimiz (Yakan Buseler} filmi -
nin kahramanı güzel Fransız yıldızı Vi
viane Romance geçenlerde me§hur Rus 
muharriri Dostoyevskinın (Kumarbaz) 

adındaki eserinin filmind~ baş rolü yap -
mıştır. 

Meşhur muharrir J ack London (De
niz kurdu) adındaki romanı bir kere 
daha filme çekilecektir. Viviane Romance bu filmdc 1900 sene

sinde hafifmeşreb bir kadını temsil e -
ise diyor. 

Bu eser ilk defa san'atkfır: 
Hobart Bosworth; ikinci defa 

Milton Sills tarafından oynanmıştı. 
Şimdi Baş rolü Pat Ö' Brien yapa -

caktır. 

Bu güzel yıldız bu rolü o kadar benim
semiş o kadar güzel oynamıştır ki Fran-

sız sinema münekkidleri ona (Fransız 
Mae West) i namını vermişlerdir. 

Bu sinema rnevsimind'e çalışması için 
Joe Louis - Max Schmclin~ boks ma - kendisine tam 43 teklif vaki olmuştur ... 

çını gösteren filmin bütün Alman arazi- San'atkar tercihan hafif roller almak 

Almanyada menedilen filmler 

sinde gösterilmesi menedilmi§tir. istemektedir. 

Sayfa 9 

C Tarihten sayfalar 1 

Büyük Reşid Paşa 
Hariciye Nazırı yeni sadrazamdan aldığı mektubu yeni 
padişaha götürdü. Bu mektubda Hariciye Nazırlığın
da ibkasının istendiğini zannediyordu. Halbuki sadra-
zam mektubda padişahdan onun idamını istiyordu 

İkinci Mahmud öldüğü sırada Ösmanlı 1 Bu zarf padi§aha batiben yazılmıştı, 
imparatorluğu Mısır valisi Mehmed Ali Hüsrev Paşa onu verirken sesine bir tat• 
Paşadan korkarak Hünkar iskelesi mua- lılık vererek: 
hedesile Rusyanın adeta himayesine gir- - İstanbula sureti muvasalatınız. vQ 
miş bulunuyordu. Osmanlı tahtına ise zaten uhdenizde bulunan umuru haıiciye 
on sekiz yaşlarmda olan Sultan Mecid nezaretini rüyete mübaşeret etmenızi ar. 
geçmi§ü. zediyorum. Tczkereyi bizzat mabeyni hiı· 

Her padişah deği§ince ı;adrazamın de- mayuna götürüp arzı keyfiyet ve hem de 
~iştirilmesi adet gibiydi. Bunun için zn- arzı vecaibi ıibudiyet ediniz! 
manm başvekili Rauf Paşa; Köprülüzade Dedi. 
kütüphanesinde kooerli ve dü§ünccli bir Halbuki zarfın içindeki mektubda §ll 

halde yeni padişahın emrini bekliyordu. satırları yazıyor: 
Filvaki haris ve intikamcı bır adam cAdap ve adatı memleket ve usulü mu• 

olan adiiye nazın Hüsrev Paşa boş dur- amelatı devlet ile kabili tevfik olmıyacaU 
muyordu. Padişahın ölmün:i fırsat bil - ahval ve harekatı ihtiyar ve her hususça 
miş, hemen saraya sokulmuş, Rauf Pa- müba.IB.tsızlığa içtisar ... ıı ettiğinden Re• 
şanın yerine ıeçirilmesini temin etmiş - şid Paşanın idamını istiyord•ı. 
ti. Padişahların pek sudan sebebler içiJ1 

Hüsrev Pa§a her dilediğini yapmak is- bile bir çok vezirleri, kurnandan v • dev• 
tiyordu. O zaman kabul edilmış bulunan let memurlarını idam ettirdikleri, onların 
cbaşvekilıı ünvanını hoş bulmuyordu. suçlan hakkında en küçük bir tahkike 
Bunun için padi§ahın emrine şu satır - bile lüzum görmedikleri Osmanlı tarihin .. 
ları yazdırmak suretne kendisine eskisi de pek çok görülmüştü. Hüsrev Paşa işte 
gibi csadrazam. ünvanını verdirmişti: bu basit çareye baş vurmu§, yeni ve gcng 

cSeni karihay1 sabihayı §ahancmden padişahın ilk saltanat hırs ve he\'esi ara• 
umuru dahiliye ve hariciye ve mcsalihi sında onun saltanatma hudud kesrnek is
maliye ve askeriyeye veahasıl ki\ffei hu- tiyen genç veziri idamda çekinrniyeceği· 
susata nezareti şamile ile sadareti uzma ni sanmıştı. Bundan başka iriarn mektu .. 
ve vekaleti mutlakai kübra makamı cc - bunu Reşid Paşanın kendisile göndermek 
liline bilistikliil intihab ve tayin eyle - suretiJe onunla alay tıniş oluyordu. 
diın.ıı Reşid Paşa bunlardan habersizdı. SaJ-

Hüsrev Paşa o sırada Osmanlı impara- razamın güler yüzünü, tatlı sözlerini sa
torluğu devlet adamlarının aynlmı~ ol - mimi bulmu§tu. Yüreğinde en küçük bır 
duğu fırkalardan mutlakiyet taraftan o- §Üphe bile olmaksızın dosdoğru s.mı~ a 
lanların ba§ında bulunuyordu. Bunlar im- gitti. Sultan Mccid Bcşiktaşta, deniz kı
paratorluğu eski usullerle, asıp keserek, yısındaki sarayda oturuyordu. Reşid F::ı
yıkıp yakarak, ezip soyarak idare etmek şanın getirdiği tezkereyi aldılar ve pa
istiyorlardı. Diğer küçük bir münevver dişa.lıa verdiler. 
zümre de Avrupa devletlerınin idare şe- Padişah gençti. Fakat imparatorluğun 
killerine uymaktan ba§ka çare göremi - Avrupa devletleri idaresine benzetilmesi 
yorlar; böyle yapılmazsa imparatorluğun lüzurnunu inkar. etmiyecek kadar okumu§ 
hatacağını biliyorlardı. Bunlar Rcşid Pa- ve uyanıktı. Reşid Paşanın da Avrupada 
şayı kendilerinin reisi sayıyorlardı. bulunduğu ve memleketteki vazıfcleri 
Reşid Paşa o zamanlar Londrada se - sırasında yaptığı hizmetleri biliyordu, 

firdi. Fakat ayni zamanda hariciye na- Esasen karakter itibarile de kan dökücii 
zırlığı vazifesi de onun üzerinde bulu - ve intikamcı değildi. 
nuyo'rdu. İkinci Mahmud zamanında ida- Sultan Mecid tezkereyi okumağ:ı baş • 
red e bazı ıslah at yapmıştı. Avrupa- la dığı zaman, genç yüzü pembeleşti, son .. 
nın o zamanki meşhur diplamatları olan ra kaşları çatıldı ve o kadar kızdı ki elın .. 
Prens Meternih, Palmerston ve Tiyer gi- deki kağıdı karşısında Hüsrev Paşa var~ 
bi adamlarla tanışıyordu. cA vrupa dev - mış ta onun yüzüne fırintıyormuş gıbi ye. 
Jetlerinin kurdukları müvazeneöe Os - re attı. Ondan sonra Re§id Paşanın ça -
man h imparatorlu~unun varlığı da la - ğırılmasını emretti. . t 
zımdır~ diyor ve bunu her fırsatta isbata Reşid Pa§a yeni padişahın huzurun; 
çalışıyordu. Krallar ve imparatorlar ta - girdi. Ona cAvrupanın o zamankı halini 
rafından kabul ediliyor, her tarafta hür- ve Osmanlı imparatorluğunun kurtuluş 
met ve iyi kabul görüyordu. Garb dev _ çarelerini. büyük bir imanla ve açık bir 
Jetleri Rusyanın kolaylıkla Osmanlı jm- surette anlattı. Sultan Mecid onu dik • 
paratariuğu üzerine çökmesinden çekini- katle dinliyor, yüzünde memnuniyct o
yorlar, imparatorluğun muhafazasını ken- kunuyordu. Henüz söze başlamıştı ki pa • 
dilerinin de menfaatlerine uygun bulu - dişalı Reşid Paşaya Hüsrev Paşanın tez • 
yorlardı. keresini gösterdi. 

Reşid Paşa bir aralık Londradan Pa -
rise gelmiş, kral Lüi Filip tarafından ka
bul edilmişti. İkinci Mahmııdun ölüm:i -
nü kralın huzurunda bulunduğu sırada 
haber aldı. Hemen !stanbula dönmek lfi-
zım olduğunu anladı. Hem de acele et -
rnek lazımdı. Eğer yeni ve genç padi~ 
bir defa onun düşmanlarının ellerine dü
şerse o zamana kadar yapılan ufak tefek 
ıslahat ve kendisinin büyük devletlerin 
idarecilerini Türkiye lehine çevirmek hu
susunda sarfettiği emekler boşa gidecE'k
ti. 

Fransa kralı Lüi Filip unun fikrini öğ
renir öğrenmez Reşid Paşayı İstanbula 
götürmek üzere bir harb gemisi hazır -
lanmasını emretti. Fakat Reşid Paşa ken
di düşmanlarının ellerine böylelikle bir 
silah vermek istemedi. 
Reşid Paşa Marsilya yolile ve denizdem 

İstanbula geldi. Akıllı bir sıyaset adaını
nın yapacağı gibi ilk iş olarak Babıaliyc 
gitti. Sadrazam Hüsrev Pn§ayı ziyaret 
etti. Hüsrev Paşa onu ortndan kaldırma -
yı çoktan kurmuştu. Bu işi açıkça değıl, 
kendi aklınca, genç padişahın cehaletin
den istifade ederek bir tuzak şeklinde bi
tirmek istedi. 

Re§id Paşa o sırada kırk yaşında bu -
lunuyordu. Büyük şöhreti vardı. Zama -
nın paşaları arasında fikirce olıdu~u ka
dar yaşça da gençti. 

Hüsrev Paşa onu güler yüzle karşıladı. 
tltifatlarda bulundu. Bazı işler üzerinde 
görüştü. Sonra onun eline bir zarf verdi. 

Reşid Paşa tezkereyi okudu; kendısini 
güçlükle tutuyordu. Sözlerini bitirdi. O 
zaman Sultan Mecid ona, hiç korkmama
sını, rahat olmasım söyledi. Sonra hanci
ye nazırlığında ipka edildiği hakkında bir 
de cevab yazarak verdi, Babıalfye gön -
derdi. Hüsrev Paşanın bu cevabı aldığı 
zamanki halini gözönüne getirmek güç 
değildir. 

Çok geçmeden Reşid Paşa padişaln ye
ni fikirlerle doldurmu§, meşhur Gülhane 
fermanını padişah ve sefirlerle, devlet a -
damları, kalabalık bir halk önünde oku -
yarak Osmanlı imparatorluğunun mo -
dern bir devlet olması hususunda mühim 
bir adım atmıştı. Fakat bu iş sanıldı0ı g -
bi kolaylıkla olmamıştı. Reşid Paşa bu -
tü n inkılabcılar gibi ölüm ii bile göze a '
rnıştı. 

O sırada Reşid Paşanın kahyası iken 
daha sonra vezirli§e kadar yükselen tcp
çubaşızade Salih Beyin anlnttığına gore; 
konağa aid mühim bir i§i söylemek ıc n 
günlerce bir fırsat bulamamış. Niha) d 
bir sefer gece yarısından sonra Re§id Pa
şa harem dairesine geçeceği sırada ) ı
na sokulmuş ve söze başlamış. Fakat R -
§id Paşa hemen onun sözünü kesmi~: 

- Efendim, sen ne düşünüyorsun, hm 
ne haldeyim? Ben yarınki gün öyle l::.r 
işe girişiyorum ki akşama sağ çıkacağım
dan ümidim yoktur. 

Demi§. 
Gülhane fermanı işte o g('ceden son -

raki günde okunmuştu. Kadircan Kı1jlı 
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Mari ValeVska 
• 

1' erdiiM ela: Melmıre Stıml 

Napolyonun çocuğu 
, Jozefinle beraber hemen oda -ı idare edilmez. Hem sana karşı, tarzı 
sına gittiler. Napolyon birden kııs- hareketini değiştirecektir., göreceksin. 
mağa başladL Bu hallerin baş Aranızı bulacağını sizin. 
göstermesi yeni değildi. Epey vakittir * 
yediğini güç hazmediyordu. İmparato- Bir hafta sonra,Pariste, ba~ miıhür-
riçe Konstanı çağırdı, hemen çay ha - dar, Fuşeye talak hakkında ufak bir 
zırlamasını söyledi ve o gelinceye ka- imada bulunmanın bile kat'iyetle me
dar .} ere uzamvermiş olan Napo1yonun nedilmiş olduğunu bildirdiği vakit, 
düğmelerini çözdü, göğsünü, midesini zaptiye nazırı hiç bozınadı, tam UC~ta 
koloma ile oğdu. bir kumarbaz sükünu ile eğildi ve 

Son ı a da im paratorun başını kendi Cambaceres'e şöyle dedi; 
dizler'ne yatırarak, alnından akan ter- - Aziz prensirn. Emirlerini tam bir 
leri usul usul sildi. Bu gibi sancılarda, rnutavaatla tebellüğ ettiğimi lutfen im
rahats zlıklarda pek nazlılaşan Napol- paratorumuza bildirirsiniz. Madem ki 
yon kendini büsbiitün bırakmıştı. Harb şahsi kanaat ve fikirlcrim majestemi
meydanlarında haya~ını nice defalar zi rnuazzeb ediyor ... Ben de bunları ta
hiçe saymJ.i, kendini göz göre göre te h- mamen unutınağa ama deyim ... 
likey<' atmış olan bu büyük insan can Bir yandan da kendi kendine: 
acısına hiç dayanamazdı. - Napolyon mütareke istiyor, öyle 

Üstüste, kaynar kaynarf iki fincan mi?... Pekal.a. Beklerirn. Mütareke, 
çay içti ve biraz kendine geldi. sulh dernek değildir ki... diye düşünü-

Jozcfin: yordu. 
- Yatağına girsen olmaz mı? Ben de 

yanında oturur seni beklerim. diye fı
sıldadı. 

IKİNCİ KlSlM 

Elbiselerini etrafına fırlata fırlata WAGRAM ZAFERINDEN SONRA 
soyundu \'e Konstan'ın da yardımı ile 
yatağına girdL Ağrısı dinrnÜiti. Korvi
zoru cağırtmalarına mani oldu. Yattı. 
Jozefin de baş ucuna oturdu. 

Napolyon, başı kolunun üzerinde 
yaslı, uyur gibi yaparak kirpiklerinin 
arasından kansma bakıyordu. 

Gösterdiği teliic; ve şefkat, yüreğini 
sızlamıştı. Ne va'kittenberi ilk defa -
dır ki, işte içinde eski sevgiden bir şey 
uyanır gibi oldu. 

Allığın ?)tından çukuilaşmağa başlı
yan 5;U solrnu~. 1'-uru~muş yanaklara, 
ama hala güzeUiklerini kaybetmemiş 

koyu mavi gözlere. açıldıkca arasında 
bozuk dişler gözüken fakat daima zeki, 
anlavıslı ve cana yakın bir gülümseyi~e 
hazı~ış gibi duran şu koca ağza bakı
yordu. 

Biraz y.apmacık 'fakat pek çOk da 
şefkatle yuğrulu olan bu kadın varlığı
nın al~lm!f cazibesini ve zevkini bir 
kere daha, tl iliklerine kadar duydu. 

Jozefinden pek 'kolay kolay aynla -
mıyaca~ını düşündü ve anladı. Arala
nnda ne çok hatıra bağlan vardı ... Üs
t .elik bu !kadın, onun her dediğine peki 
diyor. boyun eğiyordu. Senelerdir üze
rinde bocalayıp durduğu karan hemen 

Şömbrunda, Madam Valevskanın, 
imparatorluk sarayından bir kurşun 

atımı ötedeki evindeyiz. 
(Arkası :var) ................................................... ---.. 

FIRAKINIZ 
1sr,.r ettikleri paralqrının 

Hec!er eyledlkleri OrnQrlerintn 
fnyctasız oldutunu ve 

u~ayect k ları 

SUKUTU HAY ALl' n 
az tt ml elbet bir gün 

anlıyttcaklardır. 

PlUCIZE 
/evrj geçmiştir. Katiyeti fer 
Diye dururken hayaıat lle 

uQ'raşılmaz. 

KREM PERTEY 
Hiçbir saman sizlere 

muha.U ndeLmedL 

FAKAT 
Her daim aOztınn isbat eyledi 

o anda veriyordu. ---------------

Sırf siyasi bir menfaat uğruna ileri Satdık Dizel Motör 
sürülen, hatta mecburi gösterilen ayrı- ~ beygir, 100 sistem ve çok ucuz
lık fikrinden cayıyordu. Onun da kendi dur. Galata TQnel caddesinde 53 
saadeHni düşünrneğe hakkı vardı el - No. da Bedrosa mnraeauL 
bette. Ve o, bu saadeti, varlığile saray- ---------------
]arını süslemeğe devarn edecek o~an, l.tanbul 1 inci lflu Memwlu-
ismin'n tahtının arkadaşı Jozefinle: jıından: 
kalbinjn emin ve sessiz eşi, sevgili met- MOrlls Mehmed Sabit Kardeşler 
resi Marinin arasında payıaşılacak bir Şirketine aid davaları takih için bir 
ömür içinde buluyordu. mOmessil tayini zımnında 4.10. 938 Salı 

Allah isterse, işte bu iki kadının ara- günO saat 13 dts dairemde nlacakWa
sında ihtiyarlayıp giderdi? Ya veraset? nn loplıtnmıılan ilan olunur. (1U707) 
Zaten bakalım bu mesele o kadar feda- ·-···----··-.......................................... .. 
karlıra değer bir şey miydi? Napo1yon 
okalıb·ndaki insanlann hakiki bir varis-
Ieri o1 masına imkan var mıydı? Ken
dinden doğacak bir erkek evladın da, 
kardec;lerinin çocuklanndan fazla san· 
ki ne Ievkaladeliği olacaktı? 

İsmi. tarihde 'alnız ve tek kalmakta 
daha haşmetli bir manay.a bürünmüş o
lacaktı ... İşte bu kadar ... 

Gö71crini büsbütün açtı. Jozefin ı;i

lümsedi. Napo1yon onu kendine doğru 
çekti: . 

- Jozefin; dün söylediklerini düşün
düm. Bu akşam Carnbaceres'e yazaca -
ğım, ıs<'ni o bud<.laca aynlık masallarile 
üzen F~in a iizmı kapatsın. Ben de 
Pari e döner dönmez öyle bir payını 

vereceğim ki, bundan sonra seni rahat 
b ırcı '·nuı~a mecbur kalacak, göreceksin. 

Se\ 'nçten deliye dönen irnoaratoriçe, 
koca • m ellerini öpüyordu. O Jozefini 
durdıı du ve: 

- 1\m.a bak h ber vereyim sana, ya
paca · m bundan ibarettir. Fuşeyi azle.t
mem Bunu b Pm· ol. Lazımdır o bana. 
Yer'r dünyad"' k'mc;eyi koyamam. 
Bu L· ' ra razı ()lma~ mecbursun. Ko
ca bi devlet, kadın his ve fikirlerile 

{tan T arifemiz 
Tek sfttun ııant!mt 

ulaile 400 lırını1 
uhile 250 • 
eıJUJ. 200 • 

DiirJüncl1 ..Aile 100 • 
ı, ..ltil.l• • • 
S... atılaile 44J a 

lıtuayyen bir müdde' zarfıııcil 
fazlaca mikdarcia il6ıı yaptuaeat • 
lar ayt'ıe& ıenzili~ tarifenıizdq 

lltifade edeceklerdir. 'lam, yanm 
n çeyrek sayfa UlnJar için ayrı 
bir tarife derpi§ eıiilm~r. 

Son POita'IWl tiearl lllnlarma 
ald iJlet için fU adreea müracaat 
tdilmelıdir. 

tllacdtk ltollektll 6irkeU 
Kahramanzade Baa 

Aakaı'a c:addal 

························-··· ... ···· .. -······· .. •············ 
Son Pnsta Matbaası . ............................. .. 

Nefl'iyat 14üdüıil: Selim Rcıgıp Em .. 

SABİPLEBt: S. R4gtp EMEÇ 
~ ftnta UŞAKLIGIL 

fataiNt VdQinclm: 
. ·İkblcl fıltihab devrea müddetbrl Clolduran İstanbul .Umumi Mecli.ı hasınm yeniden seçilmesi için 1/İlkteşrin/1938 ds 
başlıyacak olan üçüncü intihab devresi seçiminde 935 umumi nüfus sayımında teabit olunan nüfus nisbeUerlne nazaran 
Adalardalı (2), Bakırköyünden (2), Betfktqtan (4), Beykozdan (3), BeyoJlundan (18), Eminönünden (8), Fatihten (12-, 
Eyüpten (2), Kadıköyünden (4), Sanyerden (4), O'lküdardan (-i) Aza seçilmesf lAzım gelece~ 1580 sayılı belediye kanu
nunun 22 nci maddesine tevfikan ilin olunur . 

İstanbul Umumi Meclis aza • • 
seçımı başlıyor. 

Istanbul Vali ve E elediye Reisliğinden: 
l:stan:bul umumi meclisine lza mtihabına 1/İlkte§rin/1938 Cumartesi gO.nQ. başlanarak seçim sekiz gün devam edecek 

ve 8/İlktefrln/1938 Cumartesi günü saat 20 de rey atma müddeti bilecektir. 
İntihab hakkını haiz heınşerilerin qaJıda yazılı günlerde nüfus tezkerelerile birlikte müracaatla reylerini kullanmaları 

lüzwnu i1ln olunur. 

1, 2, 3/İlkteşrin/1938 
Cumartesi, Pazar, Pazartesi 

4, 5/İlkteşrin/1938 
Salı, Çarşamba 

6/İlkteşrin/1938 
Perşembe 

7 /İlkteşrin/1938 
Cuma 

8/İlkteşrün/1938 
Cumartesi 

1/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrin/1938 
Pazar 

1 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

» • 

4/İlkteşrin/1938 
Salı 

:t • 

5/lıkteşrin/1938 
Çarşamba 

» :t 

6/İlk 1 esrin/1938 
Perşembe 

7/İikteşrin/19321 

Cuma 
~ . 

8/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 
, :t 

, . 
• • 

l/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrin/1938 
Pazar 

3/İllsteşrin/193b 
Pazartesi 

f/İlkteşrin/1938 
Salı 

6/İlkteşrin/1938 
Çarşamba 

6/İikteşrin/1938 
Perşembe 

7 /İlkteşrin/1938 
Cuma 

I/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

1/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrin/1938 
Pazar 

3/İlkteşr.bn/1938 
Pazartesi 

1/İlkteşrin/1938 

Salı 

6/İlkteşrin/1938 
Çarşamba 

• • 

A dalar 
Büyükada mahalleleri 

Heybeliada mahalleleri 

Burgazada mahalleleri 

Kınalıada mahalleleri 

) 

) 

) 

) 

Taytn olunan günlerde de reylerinl ) 
kullanamıyanlar. ) 

Eyüp 
İslambey, Dümeciler mahalleleri ) 

'Alibey köyü ) 
Kem.,rburgaz ) 

İslambey Düğmeciler, tl'çşehidler, Gü- ) 
müşsuyu mahalleleri ) 
Kemcrburgaz ) 

Üçşehidler 

Petn.,hor, Pirinççi 
Cezrikasırn mahallesi 

) 

) 
) 

Oda ••eri köyü ) 
Cezrikasım, Abdülvedud, Fatih Çelebi, ) 
NiS?""l mahalleleri ) 
Çiftalan, İhsaniye köyleri ) 
Fethiçelebi, Nişanca mahalleleri ) 

Ağaclı köyü ) 
Cuma, Yenitopçular mahalleleri ) 

Akpınar köyü ) 
Cuma, Yenimahalle, Topçular rnahal- ) 
lcleri ) 

Kü<'ükköy, Cebeci köyü ) 
Kemerburgaz ve Merkez köyleri ) 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde ) 
reylerini kullanamıyanlar. ) 

F atih 
Babahasan alemi, Gureba Hüteyinala ) 
Hüssambey, Hocaüveys, İskenderpaşa, ) 
Kırkceşme, Kirmasti, Muradpaşa ) 
Şehr mini, Sofular, Sinanağa mahal- ) 
Jeleri ) 
Beyceğiz, Dervişali, Haticesultan, Ke
seci, Karabaş, Kocadede, Kahriyeiatik 
Alipaşa, Mimarsinan, MuhteStp Isken
der, Neslişahsultan 
Abdisubaşı, Küçükmustafapaşa, Müf
tü Ali Haydar, Kasap Demirhun, Ha
raççı Kara Mehmed. 

Hatib Muslihittin, Tevkücafer, Tah· 
taminare, Hızırçavuş, Katibmuslihit· 
tün, Hamamimuhİttün, Mollaaşkı, Hoca
kasım, Günani, A vcıbey, Balat, Kara
baş, Atİkmustafapaşa 

Kazhçeşme, Mirahor İlyasbey, Hacıev
hat, Hacıhamza, Hacı Hüseyinağa 
Alifakıh, Cambaziye, Abdiçelcbİ, Ko
.camustafapaşa, Arahacı Beya?Jt, San
caktar Hayrettİn mahalleleri 
Davutpaşa, Hubiyar, Keçihatun, Kürk
,çübaşı, Yali, İnebey, Çakırağa, Ka
sabilvas mahalleleri. 
Arpaemini, ~eyazıtağa, Denizabdal, 
Ereğli, Fatmasultan, Mollaeşref, Nev
bahar, Ördekkasap. 
Melekhatun, Merkezefendi1 Urunyu -
suf, Veledikarabaş, Seyit6mer, İbra -
himçaVU§ mahalleleri. 
Muayyen günlerde ve yerlerde reyle
rini kullanamıyanlar. 

Kadıköy 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Büyükada İskele civarında bulundu • 
rulacak sandı~a. 
Heybeliada polis mevkii yanında bu
lundurulacak sandığa. 
Burgazada nahiye binası civarında bu
lundurulacak sandığa. 
Kınalıada tskele civannda bulundu
rulacak sandığa. 
Büyükada iskelesi civarında bulun
durulacak sandığa. 

Eyüp camii kebirinde bulundurulacak 
sandığa. 

Alibey köyündeki sandığa. 
Kemerburgazdaki sandıla • 
Eyüp camii kebirinde bulundurulacak 
sandığa. 

Kemerburgazda bulundurulacak aan -
dıJa. 

Eyüp Camii kebirinde bulundurulacak 
sandığa. 

Köylerinde bulundurulacak sandıla. 
Otakçılar karakolunda bulunduruta • 
cak sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandıJa. 
Otakçılar karakolunda bulundurula -
cak sandığa. 
Çiftalan köyUnaeki smdığa. 
Otakçılar karakolunda bulundurula • 
cak sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandıJa. 
Rami jandarma karakolu binasmdald 
sandığa. 

Köyde bulundurulacak sandığa 
Köyde bulundurulacak sandığa. 

Küçükköyde bulundurulacak sandı~a. 
Kemerburgaz nahiye binasındaki san
dığa. 

Eyüp Camiikebirinde bulundurulacak 
sandığa. 

Kaymakamlık binuında bulunaurula
cak sandıJa. 

Karagümrükte 17 inci ilk mekteb bi
nasındaki sandığa. 

Küçükmustafapaşa Gül caın!sindekJ 

sandığa. 

Balatta tahta minare camiünde bulun
durulacak sandığa. 

Saat 8-12 de Kazlıçeşmede kahvede, 
saat 13-18 de Mirahor camiinde. 
Saat 8-12 
Koca Mustafapaşada Çiçekçi kahve-

sinde. 
Saat - 13 - 18. 
Aksarayda Çakırağa camiindeki san
dıJa. 

Şehremini Halk Partisi binası karp
sındaki Ereğli sandıla. 

Saat 8-14 
Mevlevihane kapısında 20 Inci ilkmek
teb binasında. 
Saat 14,30-20 
Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandıfa. 

CaferaJa, Osmanağa mahalleleri. ) Kaymakamlık binasmda bulundurula-

Rasimpaşa mahallesi 
fbrahima~a mahallesi 
Hasanpaşa ·İkbaliye mahalleleri 

Osmaniye, Meddiye mahalleleıı 

cak sandı~a. 
) Rasimpaşada ilk okul binasında çınar 
) altı mevkiinde. 
) Haydarpaşada ilk okul binasındaki 

sandı~a. 
) Karakol civanndaki bahçede bulundu-

rulacak sandığa. 
Zühtüpaşa, Tuğlacı mahalleleri ) Altıncı ilk okul bünasında bulunduru-

lacak sandığa. 
Göztepe mahallesi ) Rıdvanpaşa caddesindeki bahçede bu-

lundurulacak sandığa. 
Merdiven köyü ) . Köy meydanında bulundurulacak san-

dığa. 

Devamı 14 üncü sayfamızdadır ) 



ar Çekoslo a yada 
tesir bir aktı • 

ı 
(BD.§tarafı l inci sayfada) de bir ilkmekteb herhava edilmi§tlr. Bu 

değil, ancak bu sabah şafakla birlikte mektebin müdürü Leh aleyhtarlığı faa
Pasnu ve Lintz şimallnden Südet toprak- liyetile tanınmıştır. 
larına girmişlerdir. Çarpışmalar 

Alman kara ordusu kumandanı Gene- Cieszyn 30 (A.A.) - Pat ajansı bildi-

Ingiltere ile Almanya bundan 
böyle birbirlerile hiçbir suretle 

harbetmemege MUnihte 
karar verdiler 

( Ba~ tarafı 1 inci sayfamızcüı) 
Bu beyannamede, Alman ve İngiliz 

milletlerinin bundan böyle birbirleriyle 
kat'iyen harbetmiyecekleri ve arada çı

kacak meseleleri istişare yolu ile hallet
mek arzusunda olduklan beyan ~dil

ral Von Brauchitsch, bugün, orduya §U riyor: Trzyniec, Vitkovice ve Karşinada-
emri yevmiyi neşretmiştir: ki Lehli endüstri arnelesine hep birden Londrada heyeenn 

1 teşrinievvelden itibaren Alman or- yol verilmiştir. Londra 80 (A.A.) - Almanya lle İn-

mektedir. 

dusu, FUhrerjmizin kurtardığı Alman Vitkovicede kovulan Lehli arnele ile gilterenin bundan böyle asla birbirleriy-
topraklarma girecektir. bunların yerine getirilen Çek işciler ara- le harbetmiyeceklerine dair Hitler ve 

Ordu kurtarılan topraklara Alınan di- sında müsademe vulrubulmuş ve jandar- Çemberlaynin :Jmzaladıklan deklerasyon, 
siplin ve nizarnının mümessili olarak gir- ma ateş açmıştır. 15 kadar yaralı vardır. Londrada büyük bir heyecan uyandırmış
mekle müftehirdir. Prag 30 (A.A.) - Polanya eknlliyetle- tır. Bu haberi veren gazeteleri, halk, mü-
Diğer taraftan Aşta bu gece Çek as- ri hakkında Çekoslovak hükUmetine bu vezzilerin elinden koparırcasına çekip a

kerlerile Südetler arasında bir müsade- akşam Varşovanın bir notası tevdi edil- Iıyordu. 
me olmuştur. Çekler ikincı mıntakanm miştir. Daladyenin Alman ajnnsına beyanatı 
tahliyesine hazırlanmaktadır. Bu nota, ültimatom mahiyetini haiz Münih 30 (A.A.) - Fransıı başvekili 

İtgal edilecek bölgeler olmarnakla beraber Teschen mıntakası- Daladyc buradan ayrılmadan evvel D. 
Münih 30 (A.A.) _ Resmi bir memba- nın en kısa bir müddet zarfında Çek kı- N. B. muharririne aşa~ıdaki beyanatta 

dan bildirildiğine göre, ı teşrinievvel ile taatı tarafından tahliyesinde kat'ıyen ıs- bulunmuştur: 
7 leşrinievvel arasında Alınan ordusu ta- rar etmektedir. cÖyle zannediyorum ki, Münih konuş-
rafından Işgal edilecek olan Südet Alman Nüm yiJler maları, Avrupa tarihinde fevkalade mü-
topraklarının 4 bölgesi aşağıdaki mevki- Varşova 30 (A.A.) - Bu gece şehrin him bir yer tutacaktır. Büyük bir sevinç-
leri ihtiva etmektedir: meydanlarmda ve bütün sokaklarda bü- le bizzat kendim müşahede ettim ki, Al-

ı ve 2 teşrinievvelde işgol edilecek olan yük nümayjşler yapılmış ve her tarafta manyada Fransaya karşı hiçbir düşman-
birinci bölge: hoparlörlerle nutuklar verilmiştir. lık beslenmiyor. Fransızların da Alman-
Çekoslovakyanın batı cenubu hudu- Varşova 30 (A.A.) - Pat ajansının bil- lara karşı hiçbir hasmane duygu besle-

dunda Bohemya ormanl:ırını!l cenub kıs- dirdiğine göre, Çckoslovak hududunda medikierine emin olabilirsiniz. İki mJllet, 
mı dahilinde ve Çekoslovakya ile eski Moloviceden Polanya topraklarında kain en samirnt bir esas üzerinde anla~alı-
Avusturya arasındaki bududda PB.!sau Godov köyüne ateş açılmıştır. dır.:. 
ve Linzin §imalinde. Bu bölgedeki mü- Budapeşte 30 (Hususi) - Erkanıhar-
him mevkiler şunlardır: Vallern ve Ro- biye reisi istifa etmiştir. Diğer taraftan 
nehfurt lle bilhassa Moldau üzerinde kB.- gazeteler, Münih anlaşmasını büyük baş
in di~er mevkilcr. lıklarla neşretmekte ve kurulan sulhü 

3 ve 4 teşrinievvelde işgal edilecek o- kutlulaınaktadır. Gazeteler, Macar me-
lan 2 nci bölge: talibatının da is'af olunacağını ehemmi-
Çekoslovakynnın şimal hududundadır, yetle kaydediyorlar. 

mühim mevkiler: Badenbah, Teşen, Frit- Siyasi mehafilde beyan olundu~a 
land, Şönbinde, Grosşenau, ŞlukenauJ göre, Macaristan üç ay zarfında dört dev
Rumburg, Varnesdorl ilh... let arasında yapılacak müzakereleri arı-

3-4 ve 5 teşrinicvvelde tahliye edilecek zaya u~atmak fikrinde de~ildir. Bunun-
olan 3 üncü bölge: la beraber, binlerce senelik bir ana'ane-

Bu bölge, Eger, Karlsbad, Juahunstal, ye istinad eden metalibatını kabul ettir
Marinbad, Taşau, Nödek, Şodau, Fi§ern. rnek için Macaristan, her teye teşebbüs 
~alkenau, Kaaden, Vebastıansberg, Gras- edecektir. 
lıtz, Franzensbad, Aş, Nomazkt, Hostau Anlaşma Pragda elim bir tesir yaptı 
ve diğer §ehirlerile Negcr ülkesini ihtiva 
eden en mühim kısımdır. Prag 30 (Hususi) - Münihte yapılan 

anlaşma, bütün memlekette elim bir 6 ve 7 teşrinievvelde işgal E-dilecek o-
lan 4 üncü bölge: tesir yapmıştır. Anlaşmanın esaslarına 

muttali olan halk, sokaklarda nümayi§ 
J egerndorf, Froytendal, FTayvaldau, yapmak istemişse de, polis kuvvetleri 

Oltstad, J auernig gibi ~ehir ler le Bohem- bunları dağıtmağa ve intizarnı muhafa-
yanın doğu §imali hududundadır. zaya muvaffak olmuşlaroır. 

Yukandaki bölgeler anlaşma muclbin- Münüı anlaşması, bu sabah erken 
ce Alman ordusu tarafından ı teşrinlev- PrııgdakJ İngiliz setiri tarafından hük!l
velle 7 teşrinievvel arasında i~gaı edile- mete bildirilıniş ve ö~leye kadar cevab 
cek olan kısımlardır. Anlaşmanın 5 inci verilmesi istenmi§tir. 
maddesi mucibince di~er Südet araaisi-

Anla§mayı tebellü~ eden hariciye me
nin mukadderatını plebisit tayin ede- muru, böyle bir hayaıt mesele ft"in cevab 
cektir. ~ 

almak üzere bu kadar kısa btr mühlet 
Münih 30 (A.A.) - Sıyast mehafil- verildiğinden dolayı hayret ve teessüf 

den ö~enildi~nc göre, plcbisit yapıla- beyan etmiştir. 
ca~ Südet topraklannın işgalini İngiliz 
leJyon1arı Jle birlikte eski Fransız muha- Çekoslovakyanın kararı 
riblerlne mensub teşekküler d d ht Bunun üzerine, saat 10 da Reisicumhur 
edecektir. e eru e ı.Beneşin riyaseünde toplanan ve Münih 

------------------------------------
DökkAnda temizlik yapan iki -

kişi yaralandı 
Tavukpazannda ÇUinglr soka~ında 15 nu

numaralı dfikkftnda kunduracı Vahram ile 
İsterll, dükkftnda temizlik yaparlarten v1t
rln camlarından birisi kırılmış, Vahram c -
linden İsterU de karnından yaralanmışlar -
dır. 

Bir yfik araba n bir adamı yaraladı 
Sürücn Hakkının idaresindeki yük ara -

bası EyUbde Feshane caddesinden geçerken 
Mehmed Isminde bir ~ahsa çnrparak ba§ln -
dan agırca yaralamıııtu. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, suçlu yakalanmı§ -
tır. 

··············••y•································ .. ·-······ 

Nöbetci eczaneler 
--------· ... -----

Bu gece nöbetcl olan eczaneler §Dnla.rdır: 
İstnnbul dhetlndek.iler: 
Aksarayda: (Sanm). Alemdarda: (Sırrı 
Asım). Beyazıdda: C.Mador). Samatyadn: 
(Eroflloa). Emlnönünde: <Salih Necati). 
Eyübde: (Artt Beşir). Fenerde: (Hüaa
meddln). Şehremlnlnde: (NAzım), Şeh -
zndebaşında: (Asat). Karagümrükte: 
(Kemal). K~Olı:paEarda: (Y~l). Bıı.

kırköyünde: (Hllfü). 
Beyolla c:ibetlndekller: 
İst1k1Al caddesinde: (DellA.suda). Tepe
başında: <Kln:yow. Karatöyde: (Hilse
:yln Hilsnü>. İatıklAl cadde.sinde: <Llmon
clyan). Pangaıtıda: (Nar&Ueclyan). Be
şiktqta: (All Rıza) . 
Botadçl, Kadıköy ve Adala.rdakller: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan). Sanyerde: 
(Asnf). Kadıköyün de: (Saadet - Osman 
HuliW). Büyükadadn: (Halk). Heybell
de: (Halk). 

Lehlstnn d' tekliflerini tedkik eden kabine, müzake-
ısrar e ıyor 

1 
. . 

Londra 30 (H re er ını sa nt 14 de bitirm.i§ttr. • ............................................................ . 
usust) - Tzeşende cere- Saat ı 7 de ba§Vekil General Siravi 

~:~~;!~n i:!di~lerden dolayı gergin bir radyo ile söyİedi~ bir nutukta, Çekosl~ 
b a ~ 0 an Çek - Polanya müna- vakyanın kararını bildirerek demi§tir kf: 

se atı, hdd bir devreye g· 'cr+' 
B . ırmıs.ır. cMUnih karannın bütiln teferrUatmı 

•• 
Olçü üzerine 

bir ugün V8f§ovada radyo ile ne~edilen tedkik eden Çekoslovak cumhuriyeti hü-
teblJ~de deniyor ki· Mide, barsak, böbrek 

Polonya hUkUm . · . kfuncti, İngiliz ve Fransu hükfunetleri dnşknnintnne 

Fenni Kasık bağları 

P eıı, metatıbatını açık- tarafından ısrarla yapılan tavın1eıert na- r DI 
~ raga bildirmiştir. Pragdan hiç tu~ıl- zarı itibara alarak ve tarih! mes'uliyetini ID 
ıyan Yalancı v~dler al n id ed •orlaJ41• iz kJ ıyor. um e- tamnınile müdrik olarak siyaJt partilerin A v.a 

~si Çekoslovak hük\tmeti bizzat ken- bütün ·mes'ul unsurlarile billtUM dört l.tıyeoler• ölva 
nı için felAket~i olan yalan ve fdarei büyük devletin Münfh kararını kabule tarlfııai röaderilir. 
iki~~ siyasetinden vazgeçecektır. Bu, karar vermirtfr. Emin ön U 
n f'' eket arasındaki münasebabn Çekoslovak Cumhuriyeti hüktlrneti, lzmlr sokejtı 
zJeye:· oldduğu kadar umumi Avrupa va- milleti korumak lüzu.muna ve bugün için TeL 2 0219 

ın e rnenfaatinedi~ Bumtnkü b k Z AHA R YA ziyet d ola .1 _ • · 5"" va- aş a bir §ey yapmala iın1dn bulunma-
ve kat'! bi~ e hukumetin bugün vahim dı~ına kat'Jyen kan! olarak bu karar ver· Oreopulos 

r arar alması beklenebtlir. mi§tir. Taklitçilerdan 
Varşovada temasi r Çekoslovak Cumhuriyeti hüktirnetı, bu sakmımz. 

Ayrıca, Var§ova hük0mct1 naınına ko- ,kararı verirken kendi iştiraki olmakıızın • 

~~ü~a~a salAhiyettar bir zat, Polonyamn bir taraflı olarak ittihaz edilen MUnl1ı ·········-·········-········ .. ·····---·· .. ·-··--···· 
.ıvı nih k f ZAYİı Beşiktq on doktuıuncu nt met-

i on eransında temsil edilınedJ~i- anlaşmasını bütün cihan efkAn umumi- tebden aldılım phadetna.me.mı ka:ybettlm. 
~ v: binaenaleyh, bu konferansta veri- yesi önünde §iddetle proteato eder.• Yenlstnl alacatımdan eetımı1.n hntma JOt-

denı~ ar~ıarıa hiçbir surette ba~lı olma- Çekoslovakyada matem tur. ucıo 

(B4§Uırafı l inci sayfada) 
Bugün sabaha karşı Münihte, Çekos 

lovakya meselesi hakkında Hitler, Mu
solini, Çemberiayrı ve Daladye arala -
rında irnzalanrnış olan kat'i anlaşma -
nın haberi, bir yıldınm sür'atile bütün 
dünya merkezlerinde yayılarak, yeni 
bir umumi ha11bin dağuracağı faciala
rın kabusu ile karşılaşmı.ş bulunan be
şeriyeti, payaDSlz bir sevinç ve huduci
suz bir inşiraha lkavu.şturmuştur. 

Mfinlh anl~asının AmUlerı gerek Al -
manyada, gerek kendi memleketlerine dön -
dükten sonra, halk tarafından emsalsiz bir 
tezahilrat ve coşkunlukla karşılnnmışlar -
dır. 

Çembel'layn lehinde tezahürat 
Münihten en genç ayrılmış olan İngiliz 

Bnşveklll Çemberlayn, saat 18,30 da (Av -
rupa saati) Londradaki HU3U>n tayyare mey 
daruna vasıl olmuş Te hülctmot erkdnile on 
binlerce halk tarafından en hararetli ve en 
coşkun bir surette kar~ılanml§tır. 

Bnşvekllln tayyareden inl~lnl, şiddetli bir 
ya~ur altında .sabırsızlıkla bekliyen kesit 
bir halk kUtlesl, Çemberlayn'in mfitebesslm 
çehresini görünce tayyare meydaru etrafın -
da ikame edilmiş olan polis kordonunu ya
rnrak, Başvekilln etrafını sannış ve churra-. 
ft.vt\zelcrUc onu selO.mlaml§tır. 

Çemberlayn neıtell 
Çemberlayn neş'ell ldl, kendWnl ıst1kbal 

eden namlar ne.ş'ell idiler. Halk ise, tarlfl 
gayri kabU bir neş'e ve sevinç içinde çalka
lanıyor ve milli ~arkılar söylüyordu. 

Bu esnada, Kralın bQJ mabeynclsi Çcm
berlayn'e şahsi bir mektubunu vemı~tı. Ve 
Başvekll halkın alkışlan arasında tayyare 
meydanından do~ru Butingham sa...rayına 

gltm1ştlr. 

Kralın nezdinde 
Kralın nezdinde yirmi dakika kalan Baş

veldl, sarayın önünde birikmiş olan binler
ce halkın arzusunu yerine getınn.ek için, 
Kral ve Kraliçe lle blrllkte halkona çıkmVJ, 
halkı selfunlamı.ştır. 

Saraydan avdet 
QenıberlaJD, saraydan Dauning Strlttekl 

lkametgfı.hına avdetl esnasında da, güzer -
gAhtakl bütün sokaklan hıncahınç doldur -
muş olan halk tarafından emsalsiz bir te -
zahüratla selAmlanmll} ve alkışlanmıştır. 

Başvekllln otomobnt. her sokak başınııa d. -
deta abluka edlllyor ve 1lerleme~e lmkdn 
bulamıyordu. 

En parlak merasirnin fevklnde 
İnglltz halkının inslyakl bir surette or • 

ganlze ett1~1 bu kalbden gelen 1sttkbal, ~tm
diye kadar herhangi blr devlet adamı için 
yapılmı~ olan resmi en parlak merasırnin 
daht fevklnde olm~tur. 

Çemberlayn'ln halka hitabı 
Başvekll, nihayet saat 19.15 de Daunlng 

SLrltteki lkametgMuna vasıl olmu§ ve bu -
rada da alkışlarla karşılanni~tır. Çenlber -
layn odasına çek.Udlkten sonra tekrar pen
cere OnUnde gözilkerek, alkl§}nnn ardı ar -
1m.ıımı getlrmlyen halka hltaben d emtştır kJ: 

- Sevgili dostlarım: Hayıı.tımda, Uk de -
fası 1874 de olmak üzere, bu Ikinci defadır 
kl, sulhla Almanyadan dönüyorum. Sülhün 
en büyük bir nimet oldu~unıı. Imnlim. Size, 
hepinize teşetkftr eder n evlerinize çekile -
ret aükflnet ve ferahlıkla ıstırahat etmenizi 
ta vstye ederim.• 

Kabine toplandı. 
Aqam 889 nklt, B8.1vekllet binasında 

bir kabine toplantısı yapılmıştır. Otuz b~ 
dakika aüren bu toplantı esnasında. Çem -
berlayn, Münih anlaşması ve orada yapılan 
gör{lşmeler hakkında arkadaşlarına lzahat 
verm~tır. 

Fransızlann Çemberlayn'e hediyesi 
PBrlsten bUdlrildl~lne göre bir mllll te -

berril llstest açılarak, elde edllen mcblll.~ ne, 
Çemberlayn'e hediye edilmek üzere Frans:ı-

vardığı zaman bizzat Kral tarafından ku .. 
şılanmıştır. 

İstasyoncia toplanmış bulunan binlerce 
halk Mussolln!yi harııretlc karşılamış ve 
ııDuçe, Duçe» avazeleri göklere çıkmV}tır. 

1\lu ollni'nin hitabesl 
Mussolini Romada da pek parlak bir su -

rette karşıianmış ve BaşvekA.let binası o -
nünde toplanmış olan ko.labalı!';a . hıtabcn 
blr nutuk söyllyerek, ezcümle demiştir kl: 

- Münihte, adalet prensibine m~nld 
b!r sulh elde ettik. Zaten, İtalyanın da ga -
yem bu değll midir?. 

Binlerce halk Mussollnlnln bu sözlerını 
alkışlı;ırla tasvlb etmiş ve «Duçe. sulhu:1 bft.· 
nlslıı diye bir a~ızdan ba~rınıştır. 

Pariste D:ıladyenln istikbali 
Paris 30 (Hususi) - Bu sabah sant 10 da 

Münihten tayyare ile hareket etmiş olan 
Başvek11 Dalo.dye, saat 16 da Burge tayyare 
meydanında yere inmiştir. 

Daho. erkenden tayyare meydanının et • 
rafmda toplanmV} olan on binlerce halk, 
Başvekill görür görmez 'bir nlkış tufanı ko -
pannış ve «yaşasın Daladye, yaşasın sulh, 
yaşasın Fro.n.sa. seslerlle Bnşvek111 seldmlB -
mıştır. 

Sevinç göz yaşları 

Binlerce kadın ve genç kızlar Daladyenln 
ellerine sanlmış ve sevinç göz yaşları dök .. 
müşlerdlr. 

Daladyenin beyanatı 
Daladye kısa bir beyanatta bulunarak de• 

miştır kl: 
c- Almanyadan dönüyorum. Müzakere • 

ler çok çetın olmuştur. Fakat aktedUen aıı.o 
lQ.şmnnın Avrupa sulhünün muhafazası 1 .. 
çln zarurl oldu~na kat'iycn knnllm. Ve ge-. 
ne kat'iyen eminim ki, dört büylik garb deT
let~ln hareketınde hfıkim olan karşılıkli 
taviz arzusu ve lşblrllğl zihniyeti sayeslnds 
sulh kurtarılmıştır.» 

Kabine toplandı. 
Başvekll, billibare tayynre meydanından 

do~ru Ellze sarayına gitmiştir. Burada, Lebo 
rönfin rlyasetlnde yapılan bir knblnc top • 
lantısında Daladye Münih anlaşması hak -
kında lzabat vermiştir. 

Fransız A.yan ve meb'usan meclislerı salı. 
günü toplanarak, son hfıdiscler hakkında. 
hfikftmet tarafından verilccek olan izahatı 
dlnloyeceklerdir. 

SUib altına. alınanlar terhis ediliyor 
Diğer taraftan sllO.h nltıruı. alınmış olar~ 

ihtiyat sınıflannın terhisine başlanmıştll'. 
Terhis amellyesl tedricen yapılacaktır. 

Gazetelerin rnütnleaları 

... Londra 30 (AA.) - Münihte ha .. 
sıl olan anlaşma burada hissiyatı yn -
tıştırmıştır. Dün akşam bu hususta 
ilk şayialar gelir gelmez sinema ve ti -
yatrolaroa temsiller bu iyi haberi hal
ka vermek için kısa bir müddet kesil -
miştir. Haber her tarafta sevinç hisle
rile karşılanrn~ ve halk Krala ve Çem 
bcrlayn'e karşı minnet tazimlerini iz
har eylemiştir. 

İtalyada 
Milana 30 (AA.) - Popola d'İtalia 

gazetesi yazıyor: 
B. Mussolini barış ve adalet davası 

lehinde büyük bir iharb ·kazanmıştır. 
Son yıllar içinde yapılan tecrübeler, 
dört büyiik. Avrupa devleti arasında 
asgari lbi.r anlayış ve teşriki mesai mev 
cud olmaclıkça, 50 devletin Avrupanın 
mukadderatını idare edemiyeceklerini 
göstermiştir. Şimdi, dört büyük dev • 
let Münihte bu kadar suitefehhümler
den sonra en son dakikada toplanduar. 

nın rüzeı bir yerinde bir vıııa 1Il§a edtıccek- Napolı.de fırtınadan bir ev 
tir. Bu v1lln cSulh eviıı ısmını taşıyacnktır. 

Brükselde yıkıldı, 15 kişi öldii 
Brükselde ıse. BaşvekU Çemberlayn ismlne 

bir sokak ızate edilecektir. Napoli 30 (A.A.) - Napoli civann-
MussoUntyl bizzat Kral karşıladı da şimdiye kadar görülmemiş şiddetli 

Roma so <Husust> - DOn gece yaruıın - bir fırtına çıkmıştır. Bir bina yıktlmı§ 
dan sonra Münihten husus! trenle ho.reket 

15 
ki . "lm.. f' 

etmiş olan Mussollnl, bu 8abnh Florans•a ve şı o uş ur. 

Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin Ilk 
bedell teminatı 

~kdd:~ı Cinsi Lira K. Lira Ku. 

1250 Ambalaj saııdı~ 1500.00 112 50 
ı_ Cinsi, mikkian, tahmin ve ilk tE'minat bedelleri yuka:ı~~ yazılı üç boy~~ 

12~0 aded ambalaj sandı~ı 17 /Birinci te§ rin/938 Pazartesi gunu saat 15 de Gedık 
p~adaki Jandarma satın alma komisyonunca açık eksiitme ile sa~ın alınacakt~. 

2 _ Şartname eb'ad ve evsaf pusula ları hergün adı geçen komısyond:ı ve nu-
mıme İstanbul jandarma eşya ve levazım ambarında görülebilir. . . 

öını leıni r 8abaha4d.bı 
V8J1 d k'§ ır. Prag SO (A.A.) - Büt11n Çek rad.yola- ıı::::::===::::ıı::::===-===z:::::.::=====c= 

zın n_ a ı İngiliz sefiri, hariciye na- rı, bu gece matem lfaroti olarat mtlzik bu Almanlann, Sildet mmtakalarınm U- d 
.ut. Ziyaret ed e k · t ha,_~- Cagv alog· lu Molla F enan Caddesin e da görU§Inü th re , vazıye A.AW· neşrlyatmda bulunm&nu.flardır. Çekoslo- halona bqlandıktan aonra, ild mfaltne çı- LU 

3 _ 2490 sayılı kanundakl §eraitl hafz olanların belli gün ve saatte ılk temı
nat mektub veya makbuzlarili! Gedikpaşadaki komisyonumuzda bulunmac1;~~2. 

§ur.. vakyadaki bütün ellence yerleri, gazino- kacab hesablanmaktadı.r. YENI• NES.IL •1LK OKU 
T aarruzJar ba~ladı lar :ve kahveler kapanml§tı.r. Bütün aerveUerinl bırakarak bçml§ 

be:ıarşov~ 30 (J\.A.) -Buraya gelen hn- SOdet mıntakamıdan kaçaa olan bu demokrat Almanlann 'YUiyetf Tedrisatın ciddiyeti çocuklara verilen asri ve hususi bir terbiye sistemi iJe 
i ere gore, Polenyalı işc:iler Oderberg sosyal demokratlar clddt endl§e uyandırını§tır. Prag hilkd- .ınsali aiuında tema;.nz eden ve gösterdiği muvaffakiyetler ~olııy~ile K'.ll-
~tasyonunda bir askeri Çek 'trenine ~ı Prag 30 (Hususl) - Son hAdiseler do- meti bunlara madd! yardımda bulunmak ttır Bakanlıtmca W senedenberi resmi mekteblerle muad~lctı tnsdık buyu-
ı:r~balarUe hücum etmişlerdir. Vagon- layısile Südet mm takalarından kaçarak imkAnlarından mahıımıdUJ'. nı1m 

1 
YENİ NESİL İlk oklunun nynca mükemmel bır de YUVA sınıfı 

luna~n birfsı in:~~~ etmiş ve içinde bu- Çekoslovakyamn iç vilAyetlerine Utic'a Demo~at Ahnanların aefj Yag, İnfll- mevc~~::.- Okulda ecnebi dil tedrisatma çok cheınıniyet verilmektedi:r. Ka-
~kcrler olmuştür. etmiş olan sosyal-demokrat Almanların tereye müracaat ederek, yardım lstiyece- yıdlara başlanmıfbr. Müracaat hergün saat 14 den 18 e kadar . 

. •rm~~hb~ban ~U~ ~~~~tik~~~~~ ~wk~~e~e~~~kb~~~~ ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~• Cıeaıyn ao (A.A ) B T ...,.bi Şimdilik sayılan 50 bin tahmin edilen terilmesini rica edecelini söylemlfUr. ~ . - u gece ~J~ oe-
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ız S.Jfa SON POSTA 

''Son Posta,, n1n H i kayesi 

ACABA KIMDI? 1 
Ingilizceden çeviren: Neygir .. -

Caddeyi, görünmekten çckiniyor gibi, Öbii'rü hemen yazıhaneye koşmUf, 
ürkek ve telaşlı geçti. Yana saptı, karan- çekınceeden bir rövelver çıkarmış, ağ -
lıkta ses etmeden yürümeyi pek iyi bi - zmı penceredkine çevirmiştı: 
liyordu. Çayırın öbür başında durup bir - Gir içeri diyorum. Şimdi polise telc-
dakika etrafı dinledi. Sonra karşı tarafa fon edeceğim. 
yürüdü. Görünürde yalnız bir ev vardı . Penceredeki içeri atlamtya mecbur 
Bu evin pencerelerine dikkatli dikkatli kaldı: 
baktı, sınttı. Çü-nkü: Alt kat pencerelc- - Aman efendim, ben ettim st-n et -
rinden biri açıktı. Bu pencerenin altına me ..• 
gıtti. Baktı, baktı. - Sen ettin, ben etmiyeyim ha!.. Se -

Sonra usulca eski yerine döndü. Y cr l nin gibilerin kodesten başka yeri mi o
o tl u olduğu için ayaklarının sesi duyul- lur? 
muyordu. Cebinden bir elektrik feneri Kapı açıldı. içeriye genç, güzel bir 
çıkardı, yakıp söndürdü. Evin önündeki kadın girdi. O da baloya gidecekmiş gibi 
yolda bir başka elektrik feneri yanıp sön- süslenmişti. Genç adam silAhını bırak -
dü, bu işaret cevab verdi. Adam onu gö- madan göz ucilc ona baktı. Kadın ~aş -
rünce yeniden yavaş yava~ eve sokuldu. kınlıktan dona kalmııl gibi durdu. Bağır
Durdu, bir kaç dakika etrafa kulak ver- 1 mamak için küçük, beyaz elini ağzına 
di. Açık pencerenin perdeleri de tıpkı bastırdı. Sonra yavaş yavaş bir kaç a -
öbur pencerelerinki gibi sımsıkı kapa - dım attı. İri, siyah gözleri fal taşı gibi 
lıydı. Meçhul adam onları araladı. Başı- açılmıştı. 

nı uzattı.. - Harry bu da kim? 
İçeri si karanlıktı. Şöminede yanan o - - Ne bileylm, kendine sor daha iyi? 

dunların alevinden başka şey görülmü - Söylesene kimsin, neyin nesisin? Adın 
yordu. Fakat birdenbire elektrik açıldı. ne? 
Yazıhanenin üstündeki abajorlu Uimba - - Adım Joe ... 
dan ortalığa yayılan aydmlık içinde ıri - Ey peki sonra... Söylemezsin değil 
yarı, genç bir erkek göründü. Baloya gi- mi? Polis seni söyle~menin yolunu bilir. 
der gibi giyinmişti. Saçları kızıl, gözleri Baksana ne de pişkin ... 
çelik mavisi renginde idi. - Yok be a~abeyciğim pişkinlik bizde 

- Ne duruyorsun girsene, deminden - ne gezer. On iki aydır kodesi gördüğü -
beri geldiğini farketmedim mi sanıyor - müz yok. Dinim hakkı için doğru söylü-
sun? yorum. Öyle şeyler bizden geçti artık .. 

Penceredeki kısa boylu, çelımsiz a • Kadının kaşları çatılmıştı. HAla şaş -
dam, içeridekinin bu sözlerini duyunca kınlık içinde sordu: 
şaşaladı. Fena zamanda yakalanmıştı. - Ne söylüyorsun, bir şeycik anladı -
Fakat kendini çabuk toparladı. İçeri gire- ğım yok. 
ce~ine, olduğu yerden emretti: Uzun boylu erkek sinirlendi: 

- Eller yukarı, yoksa yakarım. - Söyletmesene şu herifi! 
Bir elini paltosunun cebine sokmu§tu. Fakat herif yalvarmalrta ısr~r eaıyor-

Bu cep sanki içinde katı bir §ey varmış du: 
gibi kabarıktı. 

Simokinli erkek gülümsedi: 
- Hımmm ... Görünüşüne bakılırsa hiç 

te o kadar hudalaya benzemıyorsun. E
linde, dolu silfıhla yakalanan hırsızın a -
ğırceza giyeccğini benden iyi bilırsin .. O 
blofları başkasına yap sen. (Ses bütün 

- Ne yaparsın kardejim. Geçlm dün
yası bu .. bizim zanaat belAlı şey. Bir e -
nayi bulup sızdıracaksın. Yoksa açlıktan 
imanın gevrer. Koyuver gideyim be kar
deşim ... Sende yürek dediğin hiç mi yok? 
Kadın biraz kendine gelmişti. Gülüm

sedi. 
bütün scrtlC§ti.) Gir içerif - Ne yapsın zavallı, hakkı var, bir kc-

Penceredeki, yılışık yılışık smttı, o - re düşmüş. On iki aydır hırsızlık ta et • 
muzlarını silkti 

- Amma açık gözsün be! 

- İspenç pasaportunu hıp deyi ne -
reden buldu?Milletler kumpanyasmda 

ne işi vardır? İs· 
tokholum ılan te
lefon ne deyi e -
door? Bütün bun
lar benim yüre • 
timi bıngıldado 
or. 
· - Belki de bi
~im onu gözet 
tediğimizi çaktı .. 
kapıcıya para ye

dlrdi de, mahsus öyle söylet'ti. 
- Doğrusun. Olabilir .. Bu çeşit in ~ 

sanlar her şeye kadirdir. O halde, ne 
edelim dersin? 

- Sen kapıcıyı bir yana bırak ta, 
kendi işimid ~ene kendimiz görelim. 

-Bir netice alınz dersin? Umudun 
vardır? 

- Gözümüzü dört açmak şartı ile, 
elbette ki umudum var. 

- E, hayde bakalım. Göroorsun ki 
uyumooruz. 

m emiş. 
-Ha gözünü seveyim. Vallahi, billihi 

da .. l!kin her bir şe
yin strası var. Sen 
şu aralık meydan -
larda görünmiye -
ceksin. Hele çık .• 
alimallah külahiarı 

değişiriz. 
Öteden Gurabi e

fendi, yalvarır gi -
bi: 

- Evladım .. Nec-
miciğim!. diyordu. 
Beni burada hafa -
kanlar boğuyor. A -
zıcık.. şöyle kö~e 
başına kadar bir pa
ket sigara alınağa 
gideyim. 
Torik onu da ters
Iıyordu: 

- Hayır! Sigara .. 

öyle ... (Gözü köşedeki büyük kasaya 
ilişmişti). Vaktile §unlan açıvermek vız 
gelirdi bana ... Bu eller neler becerdi, ne
ler .. . Amma şimdi tövbeliyiz. 

- Tövbelisin de burada işin ne? 
Serseri ağlar gibi yalvarmtya başladı: 
- Meteliğe kurşun atıyordum. Evde ... 
Genç erkeğin sabrı tükenmişti. 
-Uzun etme. Şimdi polis ça~ırınm. 
Kadın araya girdi 
- Kuzum bırak ta söylesin. Merak ct

tim. Evde kimi varmış? 
- İki yumurcak, bir karı, bir de koca

karı ... Dün biri kulağıına çıtlattı. Yarın 
bu köşkün sahibinin o~lu nişanlısına bir 
inci gerdanlık takacakmış. tnc~ gerdan -
lık bu ... cKaç sene deli~e tıkılsak de
~cr» dedik, dedik amma bizde talih de
diğin nah! O kız mutlak sensin, bu da ni
şanlın olacak, yarın da gerdanlığı ... 
Kadın serseriye yaklaştı: 
- Salıiden de senin şansın yokmuş. 

Bizim de malımız kısmettcn çıkmamış. 
O duycl.uğun kız benim. Bu da ni~nlıın. 
Gerdanlığı bana yarın takacak amma bu 
geceden göstermek istedi. Şimdi anne -
min evinde benim şerefime balo veri -
liyor. Harry beni buraya gerdanlığı gös
terıniye getirdi. Az daha beklesen balo
ya dönmüş olacaktın. Sen de rahat rahat 
işini becerecektin. 

Sonra nişanlısının kolunu tutup yal -
vardı: 

- Harryciğim, hatırım için koyuver 
.şu zavallıyı ... Baksana zaten ona olan ol
muş. Kuzum ne olur başım ıçin affet. 

Fakat erkek sinirliydi. 
c- Demindenberi yeter bu masalı din

ledik. Defolacaksa olsun da kurtulalım .• 
Kadın çantasından bir onluk banknot 

çıkardı, serseriye uzattı. 
- Al şunu da bir daha hırsızlık et • 

miyeceğine söz ver. Dua et ki ben bt~ -
rada idim. Yoksa halin harabdı. Bu sana 
bir ders olsun. Bir daha kimsenin evine 
girmemiye tövbe et. Gelecek sene bura -
ya açıktan açığa gel O zamar.a kadar biz 
de evlenmlf oluruz. Sana daha büyük 
bir yardımda bulunurum.. 

Joe utanmış gibi başını e~di. Banknotu 
evirip çeviıidi. 

- On ... On lira ... Hay Allah razı ol-

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Hakikaten de uyumuyorlardı. 
Gündüzleri Torik ile Takvor nöbetle

~ odada dturuyorlar, biri bu suretle i
çeride tarassud<ifa bulunurken, öteki de 
aşağılar:da, kı:tpının 6nünde, sokakta 
gözcülük ediyordu. 

İfakat hanım ile Gurabi efendi adeta 
kendi odalarının içinde hapis gibi idi
ler. Dırlanıyorlar, lakin para etmlyor
du. Meselenin ne olduğunu da do~ru 
dürüst öğrenememişler, ayrıca me
rakian da çatlıyacaklardı. Hele koca 
karı .. 

nı da kibritini de ben getiririm! Üskü-ı kaçmasına sebeb olmasını önleyordu. ı 
darda kendi evinde tanrının günü pi - Bu rninval üzere devam edip durur
nekler, minder çürüıürdün de, burada ken, otele indiklerinin dördüncü günü 

Arada bir isyan istidadı gösteriyordu: 
- Ayol ben sebeb oldum da buraya 

indik. Etrafı gezmck, dünya görmek 
istiyorum. Odada kapanacak olduktan 
sonra ne dive yolumuza gitmiyelim? 
Ber. de pekala bugün başımı alır, soka
ğa çıkarım. Bumumun dikine yürür, 
gezerim!. 

Hemen Torik üst perdeden çıkışıyor
du: 

- Olmaz! Gezcceğiz de, tozacağız 

mı canın sokak istiyor? Torik Necmi, Zormanı merdivenlerde 
- A nuraynim!. krstırır gibi oldu. 
- Sus! İşimi tamamlaroadıkça hiçbir Kendisi yukarıya, nöbet tutmağa çı-

şey dinlemem. kıyor, ha~if de o sırada aşağıya iniyor-
. - Allah rızaısı için kerem et. Şu işin du. Tam, avluya iki basamak kala dö

mahiyetini bize de azıcık olsun çıtlat nemeete karşılaştılar. Herif hızla To -
da agah olalım. Belki o zaman bile bile rigi.n yan~dan geçti. Torik arkasma 
her şeye katlanırız. dönüp baktı. O idi.. ta kendisi! 

- Yağma yok! Söyliyeyim de raco- Takvorun 'tesadüfündenberi, Torik 
numu bo zun, değil mi? Bi:r parça sabırlı bu adamla ilk defa yüz yüze gelıni~ti. 
olun. Sonunda hepimize faydası doku- Ermeninin yalan söylememiş olduğuna 
nacak. bu suretle kanant getirdi. Lakin ne de 

Böylece kesip atıyor, iki ihtiyardan usta köpoğlu idi şu Zorman! Şüphesiz 
birisinin Avni Zormanla burun buruna o da Toriği tanıdığı halde en ufak hay
gelip de, ih.erifin yakayı ele vermeden ret ve heyecan eseri göstermemişti. Bi-

Birincitcşria 1 

1 Devlet Demiryollan velimanları işletmesi Um um idares. li ılar4f 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşafıda yazılı iki grup malzeme 

her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 13.10.1938 Perşembe günü saat 10,30 da 
Haydarpaşada Gar binasındakı satınalma komisyonu tarafından açık aksiitme 
usulü ile satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba aid hizala· 
rında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnamelc4 Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 300 kilo köşebend demıri 60 X 60 X 6 m/m, 11800 kilo U demiri 120 X 55 X 7 

m/m, 3800 kilo lruna demiri 8 X 50 m/m muhammen bedeli 1730 lira muvakkat 
teminatı 129 lira 75 kuruştur. 

2 -ll kalemden ibaret abdesthane ve hamam malzemesi (termoslfon, muslulc 
taşı, ı;ifon gibi) muhammen bedeli 3128 lira muvakkat teminatı 234 lira 60 ku -
ru§tur. (6908} 

. . . . - . ~".a., .. · ' . 
....... • . •• • ","1 :-,. 

-·~;-RADYO Li N · 
i -. ' • •T ' • .·• ': ;: •"'"~ ( •• • '" .; • • 

.. ~.. . . . . ' 

ile SABAH, ÖeiLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişierinizi fırçalayınız 

İzmir Ticaret ve Zahire Borsasından : 
Borsamızın zahire ve hububat analiz i şleri için aylık en az 90 Doksan Jira 

ticretle bir kimyager alınac3ktır. İstek1ilerln vesikalarile Borsa idaresine müra
caatları. c699h 

sun Mis ... İnşallah (hala hiddetli biddetli 
kendine bakan erkeğe döndü) bir yas • 
hkta kocayın beyağabey ... 

Geldiği gibi, pencereden dışarı çıktı. 
Kadın arkasından perdeleri sıkı sıkı 

kapadı. Acele yazıhanenin gözünü çeken 
erkeğin yanma koştu. Alet edevatla dolu 
bir kutu çıkardılar. 

Erkek hiddetinden köpüriiyordu: 
- Şu mendeburu söylettm durdun. İyi 

komedya oynadın amma, topu topu on 
beş dakikacığımız kaldı. Baksana bu mıı
sibet kasa da her zamankiler gibi kolay
ca açılaca~a benziyor mu hiç? 

O, elindeki maymuncukla kilidli ka -
sayı açmıya uğraşırken kadın birdenbire 
hatırma bir şey gelmiş gibi durdu: 

- Harry, dedi, Harry, bu adamı gözüm 
ısınyor. Mutlaka bir yerde görmüşüro 

amma, acaba kirndi? 

Iakis: Hıılı yürü -
mekte beraber a -, 
dımlarmda, ne kaç-
11lak İstiyen bir ada
mın tel3şı, ne de hü
viyetini gizlemek 
kaygusunda bulu -
nan bir sabıkalının 
:tereddüdlü isticali 
hissed'ilmemişti. 

Torjk helecanla 
odasına girdi. Orada 
arkadaşının gelip de 
nöbet değiştirmesi • 
ni bekliyen Takvo -
ra hitabla: 

- Merciivenlerde 
burun buruna gel -
dik .. o olduğuna şüp-
hem kalmadı dedi. 

- Ben sana doorum ki odur deyi. 
- Peki, ne yapacağız şimdi? 
-Polise haber edelim. 
- Polis tetik davranmaz .. işi tahki -

kata falan döker, uzatır. Herifçi oğlu
nu kaçırırız sonra. 

- O halde, sen bilirsin. Lakin şunu 
da fikrine koy ki, o önce beni, şimdik 
te seni gördü ise fesfeselendi. Altık 
bunda oturmayıp gider .. karışmam. Ne 
edeceysek böğünden etmeliyiz. Vakıt 
kaybetmeğe gelmez. 

- Ne yapalım? 
- Düşün. Sende espri envantif çsk-

tur. hemi kuvvetlidir. 
-Bende ne çoktur, dedin? 
- Espi'i envantif .. fikri icadiye der-

siniz, ne dersiniz? 

Daha Harry cevab vermeden dqarı . 
dan deminki serserinin sesi duyuldu. Bu 
sefer ağlamıyordu. BilAids alaylıydı: 

-Kim olacağım? Meşhur polis haliye
si Joe Cilmour! Affedersilliz demin epey 
maval okuyup başınızı ajrıttım. Ne ya -
payım adamlarıma vakit kazandırmıya 
mecburdum. Onluk kalptı amma gene çok 
çok mersi mis. Haydi Allaha uınarla -
dık. Karakolda görüşürüz ir..şal.lah.• 

Ayni dakikada polis düdükleri, ayak 
sesleri duyuldu. 

TARDftCl~: 

Pembe çoraplar 
Yazan: A. Çehov 

Çeviren: H. Alu 

- Fikri, İcadiye, benim rüşdiye 
mektebinde arkadaşımciL Sen onu ne
reden hatırlattın şimdi? Sırası mı bu· 
nun? 

- Yok, ağnamadın. O benim taıudı
ğım değildir. Ben has isim dememişim. 
Sanki.m, sende bir çıkar yol bulmak 
kolaylığı vardır.. zorluk çelmıezsin 
deoorum. 

Torik Necmi kendini koltuğun üzeri
ne bırakıverdi. Başını avuçlarının içine 
aldı; derin derin düşüneeye daldı. 
Başka biri olsa, iş kolayın kolayı idi. 

Yolunu gözetip, raslar raslamaz aya· 
ğına ,bir çelme takılır, al a.şağı edilir: 
sonra da çul'lamhp kımıldamaz hale 
getirilirdi. lakin bu öylesi değildi.. do· 
muzuna kuvvetli, hem de idınanlı idi. 
Değil çelme takmak, karmanyolaya ge-
tirmek, fiske ile dahi dokunulamai ta -
kımdandı. Torik bu gibi işlerde ne ka
dar tecrübeli, ne derecelerde atik ve 
tetik olsa gene onunla başa çıkmasına 
imkan yoktu. Zorman, zora geldiği da
kikada Toriğin pastırmasını çıkarırdı. 

İşte, Torik bunu düşünüyordu. 
Bu meselede zorbalığın çıkar yol ol· 

madığını iyice kestirdikten sonra, biı 
de kurnazlık tarafını ölçtü. MeselA, be
raber yaşadığı kadını elde ederek, onun 
vasıtasile herifi. gece yatağında bastır
mak, elini kolunu kıpırdatma~ vakit 
bırakmadan yorganla, yastıkla kıo;kıv
rak bir hale getirdikten sonra paraları 
istirdad etmek .. 

Lakin hangi surat, hangi kıyafetle 

karıyı avlıyacaktı? Onu bir iki defa ko
ridorda rastlamıştı. Am~n, ne yosma. 
ne şirin, ne fingirdek şeydi! Kaynamış 
altın köpüğü gibi saçlar. kıvır kıvır Hile 
halinde, pembe beyaz çıplak sırtına 
doğru iniyordu. Laciverd gözlerinin gii
leç bakışları uzun kirpiklerinin arasın· 

dan süzülmemiş olsa, muhakkak ki in
sanın ta can evine nüfuz ede<:ek, öldii
reccktl. Öyle çapkın naazrlann altmda 
erimernek mümkün değildi. 

fA rka=ı t)Cit" J 



1 Bimcitcşrin SON POS-TA 

1 Abdülhamid devrinde bir 1 J = MEŞHUR 

K1r1k 
Kadının 

Bütün bu sözler, Zekiye pek deıin -
den geldi. Mukabele etmek istedi. Fa
kat, o kadar mecalsiz düşmüştü ki; du
daktan kıpırdadığı halde, bir kelime 
bile işitilemedi. Yüzünde gene o tatlı 
tebessüm olduğu halde, kendinden 
geçti. 

* 
Doktor geldiği zaman, Leylanın an-

lattığı bu hazin sahneyi büyük bir dik
ka tl e dinledi. Sonra, Zeki be yi ince -
den ineeye muayene etti: 

- Eh .. müjde kızım... Artık kat'i 
olarak teminat verebilirlin ki, Zeki bev 
kurtulmuştur. · 

Dedi. 

* 

Ycan: A. R. 

'A 
şer ı 

• • • 
ızınnamesı 

1ki gün zarfında, ateş kesilmi~ti. Ze
ki beyin kuvvetli bünyesi, nihayet ölüm 
tehlikesini yenmişti. Al kadifeden bir malıfazayı açmış.. Zeki bey, hafifce kaşlarını çatmıştı. 
Akşam daireden dönen alay kumı'ln- Zeki beye uzatmıştı: Malıfazayı kapamıştı. Büyük bir süku-

danı ile, kendisini karşılayan Leyla a- - Evvela, şunu al bakalım .. v5kıa net ve kayıdsızlıkla, yanındaki sedef 
rasında şu kısa muhavere geçti: bunun pek o kadar kıymeti yoksa da .. işlemeli masanın üstüne bırakn1ı.5tı. 

- Nasıl senı"nkı"?.. Eh gene b' · d .. ır ~ey ır... · f k"- d 
- Bugün, daha iyi efendım. Biraz Zeki bey, malıfazayı almış.. içinde Alay kumandanı bır telgra agı ı 

konu~tuk. parlıyan yarısı al, yarısı )eşil kordela- açmış .. bunu da Zeki beye uzatmıştı. 
- Neler konuştunuz? lı altın (imtiyaz) madalyasına bakmış- Bu kfiğıd parçası, Zeki beyin üzcrm-
- Hiç efendim .. dereden. tepeden ... tı. Bu madalyanın üzerinde, kabartma de, altın madalyadan daha faz!a bir 
- Öyle ise, dereyi tepeyi bırakalım bir yazı ile: aHika uyandınnıştı. Dudaklarında, her 

da bu akşam onunla biraı ciddi konu- ( FevkaHide şecaat ve sadakat izhar an genişiiyen bir tebessümle okumaya 
şalım. Şimdi, ibende doktora ras"eldim. edenlere mahsus nişanei imtiyazdır.) başlamıştı. 
~da, görüşmemize müsaade et+i. Hat- Kelirneleıi \ardı. (Arkası var) 
ta, dyi haberle~ sıhhati üzer:nde daha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iyi tesir eder.'» dedi. Hadi sen yanına 
git de, ben de geliyorum. 

Günlerdenberi çe'ktiği gönül üzün-. 
tüsü, Leylayı yemiş bitırm· t: T'aka' 
metin kız .. büyük ve nazik b'r vazife 
~arşısında kaldığını idrak ett ·ği için 
ınsanlık kudretinin fevkinde b'r meta-
net göstermiş; derin bir sükCın ve te
vekkül göstermişti. 

Maamafih, onun metanetini kuvvet
lendiren sebebler de yok değ'ldi. Artık 
fela~etli günler geçtiğine, ve istıkbalın 
er:_ınıyet altına girdiğine dair de bazı 
alametler belirmi~tf. 

İşte §imdi alay kumandanından ay
rılarak Zeki beyin odasına glrdigıw . za -
man · · d 1 ıçın en kaynıyan bir sev"nç il~: 

r - Kumandan bey, geldi. Şimdi bu
aya gelecek. 

Dem· ti v h ış · . e bunu derken, en tath bir 
ex~canla tıtrediğini bissetmişti. 

d bay kumandanı, geçikınemişti. Elin
ek azı ~eylerle içeri girmisti. Şen ve 

şa rak bır sesle: 

bö-ı NasJlsın bakalım, molla ... Arlık 
y e tembel tembel yatma k olmaz ... 

Kalk bakalun Elb" . Es . · ısenl gıy .. kılıcını tak 
as vazıyeti al S . i d . 

te bii~ ed w. • ana, ra ei seniye 
n. ecegım. Hem de, ne ira d ei se
ıye ... 

Demişti. 

ZeT bey, tatlı tatlı gülümsiyer~k: 

• 
1 

• 
ır 

DE 
İyi bir hazım, sıhhat 
ve neşe demeldir. 

1 E ve hazmınız 
muntazaman ~ A-
ZON almakla 
ze:til;r. IDE v 
E RSAKLARI 

• boşaltır, HAZIM· 
IZLIK ve EKŞ 

LiGI giderir, 
da ferahlık 

MAZON 
MEYVATUZU 

Pazarlıksız sııhş sisteminin 
pişdarı olan 

c 
Beyoğlunda 

Iş Bankası karşı~ın da 

Marul anifatura Magazasa 
1 T eşrinievvelde tatbik edile· 
cek olan PAZARLIKSIZ SATIŞ 

kanunu münasebetiyle 

UCUZ FiAT 
MOKEMMEL ÇEŞITLER 

ve YENI GELEN 

Son Moda Kumaşlar 
üzerine 

HAKIKI SÜRPRIZLER 
hazırladığını aayın mtişterile

rine arzeder. 

o • 
1 

GAZOZLARINI 
Tercih ediniz. Emsalinden t emiz ve saftır. Taklitlerden 

takınmak için k apsolda ki markaya dikk At 

24 şişelik kasasi 
Müşteriye 50 Kuroşa Teslim Edilir. 
~~~~==~~~~~~===~ 

Kad1koy Vakifiar Direktörlüğü ll nlarJ 

Akarat : 
Semti Mahallesi So ka~ No. Cinsi Aylık kirası 

L. K. ----
Kadıköy Oswana~a Pirl çavuş 10 Arsa 4 00 senevi 

• )1 )1 • )1 10 )1 4 00 • 
T 

O sk U dar Rum Mehmed Balaban 46 Ev e 00 
paşa 

Bo~aziçi Kandilli Bahçe 6 )1 a 50 
OakUdar Pazarbaşı Taşçı Mah 7 • 6 00 

mut 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 31-5-939 sonuna kadar pazarlıkla 
kiraya verilecektir. Isteklllerin Kadıköy V aktflar Mndnr~UılOne ıııUracantJarı. 

(7037) 

üsküdar- Kad1köy Ve Havalisi Halk Tr m 
vaylari Türk Anonim şirketinden : 

Istanbul V al.i ve Belediye Reisliğinin va ki talebi üzerine 

1/10/938 günü nden itibaren 
ISKELEYOLU DURAGI CADDEBOST ANI 
CADDEBOSTANI " ERENKÖY 
ŞENYOL " ÇINARDIBI 

· olarak tesmiye olunacağından sayın yolcularımızın bilet taleplerini 
bu y'"ni isimlere göre yapmaları rica olunur. 

WOlANT5[ 
NY. 

K•z, Erkek - Oecel, GUnsel 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine ba1lanmı~br. Iateyeniere izahname gönderilir. 

._._,... ( Çar~ıkapı, Tiyatro Caddesi • Telefon: 20019) 4111 _ _.., B;: radet seniye mi?. Aman efendim' 

kl.:~md sandetime gölge etmesinler de. --~ı------------. Saraçhaneba<~ında Horhor caddesinde 

HAYRiYE LiSESi 
•• ..,e en Jı • b" ihs ' • Y 

. ıç ır an istemiyorum. 1 K 
Dıye cevab vermişti. · IZ 
Cevab ala k E k gitmişti.' D ~ u~~nd~nının hasuna f ek 

masın d a a neş elı bır sesle, konuş

Vat1h 
Vat1s1z 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarman 

a evam etmişti. 
- İstersin k·· ft h 

~unlara o e or, istersin ... Hele 

Ana, Ilk orta, lise sınırlarile fen ve edebivat kollanm havidir. Ecnebi llsanı ilk sınıflardan itibaren başlar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobUslerile na\clolunur. Kayıd için herfı!:On saat 10 dan 17 ye kadar mnracaat kabul 

olunur. Jsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20580 var ki :ak.. bunların içinde öyleleri 

şöyle , ~vada_n bl~e kaparsın ... Ben, ~---------------------------------------.,.. ları s;na.nıcc bır mujde almadan bun- Ö k&Urenlere ve AKKI BKRBM a vermezdim h 
!!_zlaca Uzıneyim... ' ama.. adi seni göğUs nezlelerlne 

Her clnate zenglft kolekal
yonlerant her rerden ucu• 
fiat ve ınDaalt ,artlarla 
BeyoOiunda BAKER maOa· 

zelaranda bulursunuz. 
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Devlet kap1s1nda elli y1l 
11 Yazan: Eski Dahiliye NazJrı ve eski meb'us Ebubekir HAzım • 

Elizabet gemisinin dört gecedir uykusuz ve yorgun olan 
kaptan ve tayfalarım fırtına perişan etmişti. Son leşeb
büs olarak güverteye fırladılar ve yelken açmak istediler 

- Yelıken direğini indir, gibi çığlık- ı fası yalnız pantalonlan bulunduğu hal 
larla bu hereümercin dehşeti artıyor- d~ hepsi güverte üzerine çıkarak de
du. miri aldılar ve baştan bir iki yelken aç-

Liman reisi ile kayıkçılar kihyası tılar. 
açıktaki gemilerin demirlerini süriiye- Bu teşebbüs hiç olmazsa batıya doğ· 
rek karaya düşmeleri ihtimalinden nı biraz giderek limanın dalga kıran 
bahs ile hiç olmazsa dü§ecekleri yer- taşlarından sakınmak için son bir ted
leri görmeleri ve deniz altındaki kaya- bir idi sanınm. 
lardan sakınmalan için bazı mevkiler- Geminin başı biraz batıya doğru 
de ateşler yaktınlmasına lüzum gös - döndü. 
termişlerdi. Lakin o tarafa gidemiyerek büyük bir 

Fakat rüzgarın şiddeti buna mA.ni ol- dalga üzerinden bize doğru yan yan 
duğundan yer yer çakılan kazıkiara gelrneğe başladı. Bu suretle sahile 200 
fenerler !bağlanarak bu gemilerdeki metre kadar yakla§ınca birdenbire dur
bahtsız insanlara dÜ§Üp parçalanacak- du. Arkadan gelen dalgalar, gemiyi da· 
lan, hatıp ölecekleri mevkiler gBste - ha ziyade götüremeyince küpeşte~·e 
rilmiş idi çarpıp beyaz köpüklerle aşmağa baş-

Bu gemiler karaya düşeceklerse bari ladılar. Halk arasından: 
onlar düşecekleri yerleri, bizim için - Eyvah, taşa oturdu, sözleri işitil • 
de, mümkün olursa kurtannağa çalışa· di. 
caklanınızı görebilmek, sabahın çabuk Elizabetteki 1 t kişiyi kurtarmak için 
gelmesin! dilemekten başka imdad, biricik çare, mümkün olursa bunlara 
tahlis çaresi yoktu. bir sandal göndermekti. 

Fakat bu korkunç gece bir türlü ni· Fakat kimse böyle görünür bir ka-
hayet bulmuyordu. zaya kurban olmak istemiyordu. 

Sanki, bu tepeleri beyaz, kara dal- On bir çıplak gernici dalgalar yak· 
gaların her biri denizin dipterindEm la~ıkca yatıyor, üzerlerinden geçince 
muttasıl zul.met çıkararak sahile yığı- kalkıp kollannı bize doğru uzatıp is -
yorlarmış gibi, karanlık, gittikçe artı- tirndad ediyordu. 
)·ordu. Zavallılar tıpkı birer idam mahku -

Nihayet sabah oldu. mu gibi idiler. 
Fırtınanın fevkalade dehşetini, yalnız Karşılarında yüzlerce insan vardı. 

geeeki gibi gürültüsünü, iniltisini i~it- Ukin onların müdahalesine imkan 
mekle değil, her türlü çılgınlıklarını yoktu. 
g()rerek daha iyi anlıyorduk. Manzara, dayanılamıyacak kadar fe· 

Dalgalarm çarpı~alanndan hasıl ct idi. 
olan su zerreleri havanın kesafetini bir K86'ıkçüan teş~ke değil, onlardan 
kat daha arttırdığı için, ufukta ancak ricaya başladım. 
seçilebilen Semadirek dağı parçalana- Tahlise muvaffakiyet nasib olma -
rak bütün karlı tepeleri, yeşil orman· sa bile, teşebbüs etmek insanlık vazi-
ları denize dökülmüş gibi beyaz kö • fesi idi. ( Ark(~Sı var) 
pükl ü. yeşil dal~alar ci d den -pek kor - ............................................................. . 
kunç bir hal almışlardı. - - - - - - ----- - - -- - ----, 

Dört gemi muttasıl öne, arkaya eğilip 1 l'n u DulmaCaSI ~~ 
aoğrularak kah üzerlerinden dalgalar ' \: u n n [; . 
gelip geçen ambarlan, üstlerinde bulu- j• ___ ...- __ ~ 

. k bl ------------ --nan çıplak insanlar görünüp ay o an 1 2 3 4 fi 6 7 s 9 1 o 
güvertelerl, kah da tA diplerine kadar 
dilmenleri görünüyordu. 

Mendirekteki mavnalarla kayıklar 
birbirlerile çarpışmakta devam ediyor
lardı. 

Dedeağaç ahalisinin büyük bir kıs
mı sahilde toplanmıştı. 

Rum kilisesinin gümüş buhurdanla
nnı sallıyarak" gelen papazlan, bayrak 
şeklinde muşambalar üzerine yağlı bo
ya ile yapılmış İsa tasvirlerile, en bü
yük azizierin resimlerile halka karış -
mışlardı. 

Lakin, mel'un lodos yelinin şiddetin
den ne günlük dumanlan görülüyor, 
ne sallanıp titriyen İsa ve 3.z.izlerin 
şekilleri belli oluyor, ne de papazların 
dualan duyuluyordu. 
Allahın oğlunun da iştirakine rağ -

men edilen dualara, istirhamlara kar~~ 
fırtına arttıkca arttı, tam beş gün sür
dü. 

Dôrdüncü gecenin sabahlJlda muhi· 
tin görünüşü daha korkunçtu. 

Ufuk, kesif bulutlarla yaklaşa yak· 
la~ dört geminin hemen öte tarafına 
kadar gelmişti. Siyah, kirli ak bulutlar
la yeşil, koyu mor dalgalann beyaz kö
püklü tepeleri birleşmiş idi. 

Gemiler, bir şeyden korkup arkaya 
~kile. çekile muttasıl yulannı kopar
ınağa çalıpn ürkek katırlar gibi, zin
cirlerini çeke çeke ve demirlerini sü
rüye sürilye, güya kendilerine bir im· 
dad çaresi bulmak için toplandığımız 
halde hiç bir şey yapmağa muktedir 
olamıyan bizlere, artık kurtulmak im
kanı kalnnyan mukadder tehlikeye 
yaklaşıyorlardı. · 

Elizabet adlı gemi, ötekilerden fazla 
sahile yakınlaşmıştı. 

Devam eden musibet azmış gibi, bar
daktan boşanırcasma değil, kovalar -
dan qökülür, hattA tulumbalardan fış
kırır gibi bir yağmur da başladı. 

Bu yağmur, belki de, denizi, rUzgR.
rı durdurmak için tablatin bir yardımı 
:idi. Yazık ki geç kalmıştı. 

~ 11-<r--t-t--t-.-ı:·= -r- -~ 
4 • • 

-11'-f=t--J---, 
6 • • • 
61'-... -ı--t-.=1--1--il 

-1--ll--lt=·ı-ı-

71• 1-1-r--ı-'-"·-1·-11 
8 • 
9'~~-1--ı-,~.~-+-.=r-ı~.~ı 

10 rı--ı--ı--ı--ı··= 

SOLDAN SAliA: 
ı - Kedi ba~ırması. 
2 - Bilglll :ln.mn - BahuL 
3 - Yeni ay - Ayı yuvaaı.. 

4 - Bir atölyede bir oeY yapmak. 
5 - Efendim yerine kabaca bir keUme -

Mlsırdakl nehlr. 
e - Villyetı - Bir not.a. 
., - Sıraya. toymak - Kınnızıya benzer 

bir renk. 
8 - Saymak - B~ kıt'adan biri. 
9 - Blr neYi oeterleme. 

10 - fnııti • Dükklnların önüne koydut
ları gün~llt. 

YUKAllDAN A.ŞA.lil: 
ı - Aydan a,a - Bayram günlerinde yol-

lara. ya.pılan kapılar. 
1 - BUgt - Bir denla nakil naıtası. 
S - Uzun hayvan - Adaletle 1.1 gören. 
4 - Emeller - Şekersls. 
5 - Aleyhinde olmıyan. 
6 - Bir nota - İtlnel dereeede. 
'1 - BUgUi - Karaltolda mahkemede soru

lan suallere verUen cevablar. 
S - Maddeten olmıyan. 
t - Zaman - KUl gelmek. 
ıo - Şehir harici - Çocuta bakan uoat. 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 

1DEN1Z.SAFJ 
2EK_I_N.YAKIN 
s L E Y A L • ı 1_ç L ı 
•INEN.ILE.K 
r, •• TAIR •• E. 
6DO·N-AVARE 
7AR_l.ADALET 
stMAN.EK.NE 
9MADAM.AY.K 
ıotNER.IRAT. 

Elizabet gemisinin dört gecedir uy- Intiki ki~Mc:aa UUcclilmif ıekli 
kusuz ve yorgun olan kaptan ve on tay-

liON POSTA Birincitqrin 1 

istanbul Umumi Meclis aza seçimi bashyor (Baş tarafı 10 uncu sayfada) 
• 1 

Glİlkteşrin/1938 KozyataJı mahallesi ) Kazasker camü avlusundaki sandıla. 
Per§elllbe 

V/İUkteşrtn/1938 
Cuma 

• • 
8/İlkte§rln/1938 

Cumartesi 

• 
l/İlkteşrtn/1938 

Cumartesi 
Saat 8- 18 

2/İlkteşrin/1938 
Pazar 

Saat 8 - 12 
2/İlkteşrin/1938 

Saat 13- 18 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

Saat 8 - 12 
3/İlkteşrin/1938 

Pazartesi 
Saat 14- 18 

4/İlkteşrin/1938 
Salı 

Saat 8 - 12 
4/İlktcşrin/1938 

Salı 

Saat 13- 18 
5/İlkteşrin/1938 

Çarşamba 

Saat 8 - 18 
6/İlkteşrin/1938 

Perşembe 

Saat 8 - 12 
• » 

Saat 13- 18 

7/İlkteşrin/193f 
Cuma 

Saat 8 - 18 
8/İikteşrin/1938 

Cumartesi 
Saat 8- 12 
, » 

Saat 14- 20 

1/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrin/193& 
Pazar 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

ll » 

'1İlkteşrin/19:l8 
Salı 

5/İlkteşrin/1938 

Çarşamba 

6/İlkteşrin/1938 
Perşembe 

7/İlkteşrin/1938 
Cuma 

8/İlkteşrlı1/1938 
Cumartesi 

• • 

1/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

• • 
• • 
• • 

2/İlkteşrtn/1938 
Pazar 

8/İlkteşr.Un/1938 
Pazartesi 

• • 

;y enisahra mahallesi 

Içerenköy mahallesi 

Küçük Bakkal köyü 

Dostancı mahallesi 

~uadiye mahallesi 

) lUk okul binasında bulundurulacu 
sandığa. 

) Köy meydasmda bulundurulacak san· 
dığa. 

) Köy meydanmda bulundurulacak MD• 

dı~a. 

) İlk okul binasında bulundurulacak 
sandığa. 

) İlk okul binasında bulundurulacak 
sandığa. 

Tayin olunan günlerde Ye yerlerde ) 
reylerini kullanamıyanlar. ) 

Kaymakamlık biaasında bulundurula· 
cak sandı~a. 

Sarayer 
Kefelitöy, Kireçburnu, Büyükdere 

Kumköy, Demirci köy, Kwrkaya 

) Saat 8-18 de 
Kaymakamlık binasında bulundurula· 
cak sap.dığa. 

) Saat 8-12 
Kumköy odasında bulundurulacak 
sandığa. 

Uskumru, Güınüşdere, Zekeriya köy- ) 
leri ) 

Saat 13-18 
Uskumruköy odasında bulundurula· 
cak sandığa. 

Rum feneri 

Garipçe köyü 

) Saat 8-12 
Parti binasında bulundurulacak aan· 
dı~a. 

) Saat 14-18 
Garibce Parti binasında bulundurula· 

Bahçe köyü 
cak sandı~a. 

) Saat 8-12 
Köy ihtiyar heyeti binasındaki aandı• 
ta . . 

Rumeli Kavağı ) Saat 13-8 
Rumeli Kavatı ocak binasındaki MD• 

dığa. 

Maden, Sarıyer, Yenimahalle ) Saat 8-12 
Sarıyer Parti binasında bulundurula· 
cak sandı~a. 

Emirgan mahallesi ) Saat 8-12 
Emirgan Parti binasında bulundurula• 
cak sandı~a. 

Rumelihisarı ) Saat 13-18 
Hisar Parti binasında bulundurulacak 
sandığa. 

Yeniköy, Tarabya, İstinye mahalleleri ) Saat 8-18 
Yeniköy Parti binasında bulundurula• 
cak sandıla. 

Ayasağa köyü ) Saat 8-12 

Tavin olunan günlerde ve yerlerde ) 
revlerini kullanamıylllılar. ) 

Üsküdar 
Selimiye, thsaniye, Sinanpaşa, Sala • ) 
cak, İmrahor, Ayazma, Ahmedçelebi ) 
mahalleleri. ) 
Hamza Fakıh, Çakırcı Hasanpaşa, Ta- ) 
va"i Hasanağa, Kefçedede m$\hallelerl ) 
Dibağlar, Hayreddinçavuş, Valideia- ) 
tik mahalleleri. ) 
İnadiye, Aşçıbaşı, Arakiyeci H. Meh- ) 
med, Arakiyeci H. Cafer, Kazasker ) 
Ahmed, Merkez Altuntzade mahalle- ) 
leri. 
Murndreis, Pazarbaşı, Selamiali ma • 
haneleri 
Kısıkh, Altunizade, Bulgurlu, Na
mazgah, Mecidiye mahalleleri 
Rumi Mehmedpaşa, Selmana~a, Hacı
hesnahatun, İnkılab, Solaksınan, Dür
balı, Tembel Hacı Mehmed, Gülfemha
tun mahalleleri 
Saat 8-12 lcadiye, Sultantepe nıahal
leleri 
Saat 13 ila 18 Kuzguncuk 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

Saat 8 ilA 12 Beylerbeyi, Abdullahağa, ) 
Küplüce, Bürhaniye, Çavuşbaşı ma- ) 
halleleri ) 
Saat 13 lllllS Çengelköy, Yenimahalle ) 
Kuleli ) 
Saat 16 ill 18 Kandilli, Vanıköy ) 

. 
Ümraniye, Reşadiye, Çekme, Yukarı· ) 
dudullu, Aşağıdupullu, Alemdalı, ) 
,Sultançiftliği köyleri ) 
Tayin olunan günlerde ve yerlerde ) 
reylerini lrullanamıyanlar ) 

Beyoğlu 
~smalı Mescit, Şahkulu, Evliyaçelebl ) 
Tomtom mahalleleri ) 
Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu mahal- ) 
leleri ) 
Kuloğlu, Hüseyinağa mahalle1erl ) 
:Arabcami1, Yenicami, Müeyyltzade, ) 
. Ernekyemez, Bereketzade mahalleleri ) 
Gümüpuyu, Şehid.muhtar, Kocatepe, ) 
Katibmustafa çelebi mahalleleri ) 
Kılıcall, Hacımimi, Kemanket mahal- ) 
leleri ) 
Firuza~a, Cihangir mahalleleri ) 

Ayasağa Parti binasında bulund~ 
cak sandı~a. 
Kaymakamlık binasında bulundurula• 
cak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandı~a. 

Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandığa. 
Valdei atik camiinde bulundurulacak 
sandığa. 
Arakiyeci Hacı Mehmed cronilııde bu• 
lundurulacak sandı~a. 

Çinili polis karakolunda bulundurula• 
cak sandı~a. 
Kısıklı nahiye binasında bulundurula· 
cak sandı~a. 
tskele camiinde bulundurulacak san· 
dığa. 

Fıstıka~acı, eski Hanendeler blrliJI 
binasında sandığa. 

Kuzguncuk Belediye hekimliği bini• 
sında bulundurulacak aandığa. 
Beylerbeyi Parti binasında bulundU• 
rulacak sandığa. 

Çengelköy poH.ı karakolunda. 

Kandilli camiinde bulundurulacak 
sandığa. 

Köylerde bulundurulacak sanchiL 

Kaymakamlık blnuında bulundurula· 
cak sandığa. 

Beyotlu kaymakamlık hlnaın ön.ODd,. 
ki sandıta. 
Kamerhatun camlindeki sandıla. 

Ajaeam.Jinde bulundurulacak aııdıJa. 
Galatada Arab camii &ıftnde1d 1811"' 
dı ta . 
Tabiınde kötk gaıinoaundaki 1andıJa. 

Tophanede Kılıcali camU önündeld 
sandığa. 

Fıruzağa camii önündeki sandığa. 

Pürtellf, ömer Avni mahalleleri ) Fındıklı camii önündeki sandıja. 

\ Devamı lS inci sayfamızdadır ) 
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t Bimclteşrin 

istanbul Umumi 
4/İlkteşrin/1938 

Salı 

G/İlkte~in/1938 . 
Çarşamba 
, ]) 

6/İ~teşrin/1938 
Per§Clllbe 

\ 7/İlkteşrin/1938 
Cuma 

, lt 

8/İ~teşrln/193 
Cumartesi 

1/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrin/1938 
Pazar 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

4/İlkte~in/1938 . 
Salı 

6/İlkteşrin/1938 
Çarşamba 

6/İlkteşrin/1938 
Perşembe, Cuma 
8/İlkteşrin/1938 

Cumartesi 

1/İlkte~/1938 
Cumartesi 

2/İlkteşrln/1938 
Pazar , ., 

S/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

l/İlkteşrin/193a 
Salı 1 

» , 

!5/İlkteşrin/1938 
Çarşamba 

6/İlkteşrin/193b 
Pel"§embe 
lt lı 

7/İlkteşrin/1938 
Cuma , 

8/İlkteşrin/1938 
Cumartesi 

/İlkte§rin/1938 
Cumartesi 

2/İlktejrinjl938 
Pazar 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

•/İlkte§rin/1938 
Salı 

B/İikteşrin/1938 
Çarşamba 

8/İlkteşrin/1936 
Pel'§embe 

~J 8/İlkteşrin/1938 
Cuma, Cumartesi 

l/İlkteşrin/1938 
Cwnartesi , , 

2/İlkteşıin/1938 
Pazar 

» , 

3/İkte§rin/1938 
Pazartesi 
Saat 8 - 12 

3/İlkteşrin/1938 
Pazartesi 

Saat 13- 18 
i/İlkte§rin/1938 

Salı 
&at 8 -12 

, 
Saat 13- 18 

5/İlkteşrin/1938 
Çar§amba 

SON POST.r.. 

şclis aza seçimi başhyor (Baş tarafı 14 üncü sayfada) 
İnönü mahallesi ) 

Hacıahmed, Postan, Eskişehir, Yeni- ) 
~ehir, Bülbül mahalleleri ) 
Hnlnskfırgazi, Me§I'Utiyet mahalleleri >. 

Küçükpiyale, Knptanpaşa, Hacıhüs • ) 
rev, Bedreddin mahalleleri ) 
Pangaltı, Duntepe, Feriköy mahalle- ) 
leri. ' ) 
Harbiye mahallesi ), 

Bozkurt, Paşa mahallelerı ) 

Taksim Dağcılık klübü karşısında Gü
listen gazinosundaki sa.Mığa . 
Kasımpaşada canilikehir avlusunda. 

Nişantaşında Şi§ll Parti binası önUn
deki sandığa. 
Kasımpaşada Camiikebir avlusunda
ki sandığa. 
Feriköy Ergenekon caddesinde Musta
fanın kahvesindeki sandı~a. 
Vali konağı kar§lSlllda aile bahçesin
deki sandı~a. 
Kurtuluş kahvesindeki sandığa. 

Sütlice mahallesi 
Keçecipiri mahallesi 

) Sütlice iskele gazinosundaki sandıla. 
) Halıcıoğlu iskele gaz:inosundald san

dığa. 

Hasköy mahallesi ) Hasköy gazinosundakl sandığa. 
Şişli, Cumhuriyet mahalleleri ) Silahşor meydanında eski Bulgar çar-

Mecidiye mahallesi ) 
Kağıthane köyü ) 

Beşi k tas 
Sinanpaşa, Vişnezade, Yıldız, Cihan - ) 
nüma, TürkaU, Abbasa~ :mAhalleleri ) 
Muradiye, Teşvikiye mahalleleri ) 

ş ısı. 

Mecidiye köyündeki sandığa. 
Ka~dhane gazinosundalrl sandı~a 

• 
Sinanpa§S camii avlusundaki sandı~a. 

Teşvikiye camii avlusundaki sandıln. 

Dikilitaş mahallesi ) Dikilitaş camii önündeki snndığı 

Bebek mahallesi ) Bebek camii önündeki sandığa. 

Arnavutköy, Kuruçeşme mahalleleri ) Nahiye binası yanındaki arsadaki san
dığa. 

Ortaköy, Mecidiye mahalleleri ) Karakol karşısındaki gazinodaki. 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde ) 
reylerini kullanamıyanlar ) 

Eminönü 
Hocapaşa, Hobyar, MehmedgeylAni, ) 
Çelebioğlu Alaeddin, Rüstempaşa, A- ) 
hiçelebi mahalleleri ) 
Cankurtaran, Sultanahmed, Ishakpa- ) 
p mahalleleri. ) 
Eminsinan, Küçükayasofya, Binbirdi - ) 
rek mahalleleri. ) 
Alemdar, Mahmudpaşa, Mollafenari ) 
mahalleleri. ) 
Beyazıt, Sılleyınaniye, Camcıall ma - ) 
halleleri. ) 
Mercan, Sururi, Dayahatun, Çarşı ma- ) 
halleleri. ) 

Balaban, Kemalpaşa, Kalenderhane ) 
Mollabüsrev mahalleleri. ) 
Hoca Giyaseddln, Hacıkad.ın, Yavuzsi-} 
nan mahalleleri. )., 
Zindankapı, Sarıdemir, Demirta~ ma- ) 
hallelerl. ) 

Şehsuvar, Bayramçavuş, Çadırcı ma- ) 
halleleri. ) 
Saraçishak, Muhsinehatun, Nişanca, ) 
Kazanisadi mahalleleri. ) 
Mimar Hayreddin, Mimar Kemal, ) 
Tavşantaşı mahalleleri. ) 
Katibkasım, 'l'ülbentçihüsameddın, ) 
·Mesihpaşa mahalleleri. ) 
Tayin olunan günlerde ve yerlerde ) 
reylerini kullanamıyanlar. ) 

Bakirköy 
Kartaltepe, Zeytinlik, Cevi.z.li1t ma • ) 
halleleri. ) 
Osmaniye, Yenimahalle, Sak:ı.za~acı 
mahalleleri. 
Mah.ınudbey, Vidos, Ayapa, Nilos, Lit
ros, Yeni bosna, İkiteiu, Ayayorgi, A
vas, Çıfıtburgaz, Şamlar 

• 

) 
) 
) 
) 
) 

Köyiçi, Şevketiye, Umraniye, ltall - ) 
tarya. ı 
Küçükçekmece, Halkalı, Safra, Vidos- ) 
köy, A vcılar. ) 
Tayin olunan günlerde ve yerlerde ) 
reylerini kullanamıyanlar. ) 

Beykoz 
Beykoz, Yalıköy mahalleleri. ) 

Akbaba, Deresekl. ) 
Paşabahçe, İncirköy mahallelerı ) 

Sinanpa~a camii içindeki sandı~a 

Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandığa. 

Akbıyık canilindeki sandığa. 

Firuzağa camiindek:i sandı~a. 

Atikalipaşa camiincieki sandığa. 

Beyazıd camiindeki sandığa. 

Mercanağa camiindeki sandığa. 

Şehzade camiindeki sandığa. 

Kanıarcılar camiindeki sandığa. 

Üç mihrablı camideki &andı~n. 

Kadirga Cumhuriyet Halk Partisi o
cak binası önündeki sandığa. 
Nişanca camiinde bulundurulacak san
dığa. 

Gedikpaşa, Cumhuriyet Halk Partisi 
binası önündeki sandığa. 
Ltmgada Rum mektebi önundeki san
dığa. 

Kaymakımılık binasmda bulundurula
cak sandı!a. 

Kaymakamlık binası önündeki sandı
ğa. 

Kaymakamlık binası önündeki aandı
ğa. 

Köylerinde 

Ye§ilköy nahfye blnamıdakJ aandığa. 

Köylerinde 

Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandığa. 

Beykoz Parti blnasın<ıa bulundurula
cak 88Ddığa. 
Köylerinde bulundurulacak candıJa. 
Paşabahçe Parti binasındaki sandıJa. 

Polenez köyü 
Çubuklu mahallesi 

) Köydeki sandıia. 
) Karakol önünde bulundurulacak •an

dığa. 

' Saat 13-18 

' 

Kanlıca mahalleleri 

&ı ad oluhisarı 

) Karakol önünde bulundurulacu •an
dı~a. 
Saat 8-12 

) . Anadohıhlsarı Parti binasında bulun
durulacak sandığa. 
Saat 13-18 

Yenimahalle, Çiftlikleı ) Yenimahalle Parti binasında bulundu-
rulacak aandıJa. 

AnadolukavnAı, Mirşah ) Anadolukavafı iskele gazinosunc!a bu-
lundurulacak sand.ıJa. 

Poyraz, Fener, Riva ) Köylerinde bulundurulacak sand.ıJa. 

(Devamı 16 ncı AJfamızdadır) 

"Zevc·m, öz 
inanmak is em· or, 

/şte, Fransada Sen Şehrinde Montereuil kasa
basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

'O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini 1:zhardan Kendini Alamıyor. , 

Bayan Wagner'in Biocelli Bayan Wagner'in birkaç hafta 
yeni cild unsurunu kul- zarfında kazandığı şaynnı hay-

lanmazdan evvelki ret güzellik tebeddülünü 
fotoğrafı gösteren fotoğraf 

c2.t:vdm Jorj, bu adeta bir mucize - hem de son derece memnun kaldıla.tt1 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev - Her akşam yatmazda.n .evvel peın))Q 
vel, alrumda, gözlerimin v ağzınun ct- renkteki Tokalon kr7rnını kullanı~. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi P1'9 •~ 
vardı. Bugün ise bütün arkadaşlanm fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu şayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
Onlara yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanlarm 
cild unsuru olan pembe .renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen. 
celli Tokalon kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüı 
tavsiye ettim. Birçoklan bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kreml~ 
ederek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanım~, cildinizi yumuşatıp be • 
rünciye kadar benimle alay ettiler. F~- yazlatır ve siyah noktaları eritip açık 
kat sonra bana hem teşekkür ettiler, mesamelen sıklaştırır. 

PASTiL ANTiSEP 

Soğuk algmhğı, nezle ve teneffüs yol· 
larile ıeç.en ha.talıklardan korur, grip 
ve bofaz rahabulıklannda, se1 kwklı· 
ğında pek faydalıdır. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI 
• Istanbul 

İnhisarlar 
Mubammen ekslltme 

Cinsi Mıktan Beherl be. tutan Muvakkat saati 
L. Kr. S. L. Kr. L. Kr. -

LAstik bortum 180 metre 7 50- 1350 - 101 25 14-
Sicim 6000 Kilo 7i- 8700- 277 &O 14 ~p 
Ince tınnap 300 lt 1 08 - 324 - M 30 14 4 
Zamkı arabl 450 • - 76 - 342 - 25 85 15 -
Mühür kurşunu lMO , ..._ 27 50 412 60 30 ~5 15 30 
ı _ Şartname ve nümuneleri mucibiııce aatm alınacak yukarıda yazılı beş kıı.

lem malzeme ayrı ayrı açık eksiltıneye konmlljtur. 
n - Muhammen bedelledile muvakkat teminatlan .hizalarmda gö~teril.mifti.r. 
m _ ·Ek.siltme 13/X/938 tarihine rastlıyan Per§embe günü mzalarmda yazılı 

saatlerde Kabatqta levazım ve mübayaat §Ubesindeld alım komtsyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ~lınabileceAi 
gibi nümuneler de görülebillr. . 
V- Isteklllerin eDiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,6 güvenme 

paralarile birlikte yukanda adı geçen komlsyona gelmeleri ilAn olunur. (6886) 

Teknik okulu giriş imtihanlari 
ı - Teknik okulu giriş imtihanları &/10/938 Çar§amba günü İstanbul 'Univ~ 

sitem Fen fakültesi konf rans salonunda yazılı olarak yapılac:aktır. 
2 - !ıntihan tam saat onda bailıyacaktır. Kaydolanların sarı lı:arnelerlle ııJ .. 

hayet saat dokuz buçuja kadar gelmiş olmalan ltlzımdır. 
3 - 938-939 ders y:ılı tedrlsatmn 17/Birincite§rin/1938 Pazartesi ailnü l:iqı. ocı 

nacaktlr. .(692~) 



ız 8a)'la 

Siyasi Sabah Gazetesi 

Memleketin en tanınmış ·gazetecileri 
ve Mulıarrirleri · tarafından neşredilmektedir . 

• 

PAZARTESi ÇI KIYOR. 

, 
VENI RADYO 
\ 

(STAS YONU.NU 

~aUU 
1939 

; 

MODELI 

Türkiye Um um satiş deposu: Sultan Hamam Hamdi bey geçidi 46 .. 56 No. 

istanbul Umumi Meclis aza seçimi başliyor ( Baş tarafı 15 inci sayfada ) 
6/l~/1938 

Perşembe 

7/İlkteşr.Un/1938 
Cuma 

» ) 
8/İU[teşrtntıgaa 

Cwnartesi 

Ömerli, Koçollo, Muratlı, Esenceli, ) 
Sırapınar, Hüseyinli ) 
Mahmud Şevketpap, Alibahadir, Boz- ) 
hane, Paşamandıra ) 
.Öiümce, Güllü, Kılmçlı, Cumhuriyet ) 
.Muayyen günleride ve yerlerde reyle - ) 
rini kullananuyanlar. ) 

Köylerinde bulundurulacak sandıfa. 

Bozhane köyü.nc:t. buiunodurulacak 
sandıfa. 
Köylerinde bulundurulacak aandtla. 
Beykoz Parti binaaında bulundurula
cak sandıia. 

(~ 

Yeni çıkan pliklar 
BAYAN NADIH 

270246 N . Nihavent şarkı - Aşlomı bilmez mısın. 
O • BOzzam şarkı - Gezdim geıdim yoruldum. 

NEY$EHIRU MISDIK IIAVIŞ 

270232 No . Halk şarlnal - Elif çıkmış pencereden 
• Halk şarkısı - Yeşil yttprak: 

0RG0PL0 REFIK BAfARAN 

271231 N . Halk şarkısı - Hacılar k6J 
O • Halk p.rtısı - Karaatilim saksılarda 

NIGDI!LI NURanlN ANDilAN •7123e·No. Nftde şarkısı - Heıe ~yanclıil otıaaa 
L 1 • Halk 1arkıaı - Battım umanın dalına 

TRABZONLU IlAMil TUNÇ ~ 

2712 J J Na • Trabzon yol hanaı - Ttttek elmalı ttıtek 
" • Trabzon obırak un•- Ey F.,..tae Fadime 

30 aenetenberl emsalslz bir gayretle çalıtarak yapıaif oldUlU dertn teo
rObelerinia netıeflti olarak buıftn feu.la en •Oteklmll pllklannı lmlAya 
WUTatfak olu OOilON plA.t flrketlıata alaturka kıtaında okuyan coatcte 
un'atklrlarılllZclan bazılannın llimlerl 

BaJan Satiye aa, Mtlnir Nurettia 
• V ed.la Rısa • H. Fakrl 
• Hamlyet YtıcetU • ıre..ı onr ... 
• lfakat • Malatyalı Fabrf 
• KOçtık Melahat • Refik BaŞaran 

DENIZBANK 
Vlnç ahnacakttr. 

Yedisi Istanbul ve birisi Trabzon limanı için tip ve evaatı fennt 
şartnameaınde yazılı sekiz aded vlnç satın alınacaktır. Şartname banka· 
mız Materyel dalresinden ücretsiz olarak alınır. Teklltlerin en geç 
7 • tt- 938 pazartesi annn saat 12 yo kadar mUdürlOtnmnze verilmiş 
bulunmuı şarttır. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - İstekli çıkmarniJ olan Ankarada Jandarma sübay okulu arkasındaki Jan· 

darma matbaası ikmali in§aatı gene ayni şartlada ve pazarlık usulile eksiltıneye 
çıkarılmıştır. Ke§if bedeli 19575 lira 50 kuruştur. 

2 - Ekslltme 10.10.938 Pazartesi günü saat 10 da Nafia Vekaleti yapı iperl 
ekslltme komJsyonu odasında pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için fsteklilerin 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lhımdıt. 

4 - Ekslltme iartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel muk.abUJnd• 
Japı itlerf umum müdü.rlülündeıı almabllir. .al5-f• .~ 


