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Bir meb'uS, 
yapbğımız 
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Dün Avam kamaraftnda Çemberlayni tenkid eden hatibter 
Istifa eden bahriye naztTı out Kupper MtUı.alefet liderh~rınden Atli Eskı :hfıriciye naım Edel[. 

Cemberlayn Münih 
deldarasyonunu kabine 
arkadaşlarina haber 
vermeden imzalamlŞ 

Frans1z meclisi bugün toplamyor 
-----···-----

Gazeteler .. Fransız - AlmanJ münasabatının iyileş-

Hitler dün Südet 
mtntakalartnt gezdi 

Çek gazeteleri Münih toplantısından 
nefretle bahsediyor ve bilhassa 

Fransaga karşı ateş püskürügorlar 
Çekoslovakyada bir milli birlik kabinesi kuruluyor, 
Çek ilim ve san'at adamları Fransa ile Ingiltereden 

aldıkları nişanları iadeye karar verdiler 

Hitler nutkunda " Almanyayi 
artik hiçbir kuvvet tehdid 

edemiyecektir , dedi 
Berlin 8 (Husust) - Ai ye Eger ,ehir

ierinin de dahil olduklan üç numaralı 
Südet muıtakasınm i§gali de bugün ta -
mamlan~tır. 

General fon Rayhenau kumandasmda
ki Alman kıt'aları bu sabah saaı 8 de üç 
numaralı nuntakaya gi.rmi§lerdir. 

Bu ınıntakanın Çekler tarafmdan tah
liyesi esnasında bir hAdise olmu• ve sü
baylarile birlikte altı Çek askeri tevkif 
edilmi§tir. Mevkufiar, beynelmilel ko -
misyona teslim olunmuşlardır. 

Saat ll de Aşa gelmesı beklenen Hit
lerin bindiAi hususi tren, Hof istasyonun
da Alman askeri erkAnı tarafından kar
fl}anrnı§tır. 

Gene.Qıl fon Rayhtınau, Hltlere vıizi • 
yet hakkında izahat wrmiştir. Alman 
devlet reisinin umumi karargahına ku -
manda eden albay Rommel ve nasyonal· Hitlerin ziyaret ctmel~t~ oUı.tCu Süae~ 
• (Devamı 11 inci sayfada) şehirlerind,~ Eger 

·talya Macar arın da 
tatmin edilmesini istiyor 
Macaristan ve Çekoslovakya hükumetleri arasında 

konuşmalar başlandığı haber veriliyor mesini temenni ederiz, fakat evveli birçok 
karanlıkta kalan noktalar aydınlanmalıdır" diyorlar 

Londra 3 (Hususi) - Kabine bu •• - Londra 3 - Bugün Romada, İtalyan ı matica - yarı resmidir - Çekoslovakya • 
~ah kısa bir toplantı yaptıktan sonra da- Pam 3 (Hususi) - Kabine ve münasebetile yapılan masraflar için hariciye nezaretinin netrettif. bir teb - daki Macar ekalliyetleri meselesint mev-
tılrnıştır. meb'usan mec~si yarın toplanacak- yeni tahsisat istiyecektir. LAzım olan liAden anla~ıldığına gdre İtalya_ Çeko1- 1uu bahsederek diyor ki: 
Öğleden sonra ise Avam karnarası ve !ardır. parayı temin etmek üzere, hükO.metin lovakyadaki Macar ekal.li.yetinin huku - cMalCiın olduğu üzere Çekoslovakya • 

Lordlar karnarası içtima ederek, hükO. - Bn§vekil Daladye mecliste, Münih kendisine genİf salAhiyel verilmesi kunun da tanınmasını istemektedir. daki Polonyalı ve Macar ekalliyetleri 
Illet tarafından Çekoslovakya meselesi anlaşması hakkında izahat verdikten talebinde bulunması da muhtemeldir. Bu hususta Peşte ile Prag hükfunetleri meselesi Münih konferansının ruzname-
hakkında verilen izahatı dinlemi§ler • sonra, ihtiyat sınıflnrınm seferberliAf (Devamı 11 inci sayfada) arasında diplomatik müzakerelere bailan sinde yoktur. Bunu Mussolini tahJan v• 
~~ir~~==~(~D~cv~a~mı~11!:ı~·ncı~sa:yf~ad:;a~) ~·~~~-=-~ .... ~-~~~ .... ~-~.-.~...:-:•:=:.-.~~~·~...:-:•=::.-.~·~~~-~-~.-.~...:-:;:-~.-.~-~~~-=:·::·~--=-~-~-~"""~-~-~-~~~-~·~-~.-._.~-~~~·~'-"~~~ mış olduau, bildirilmektedir. tahrirl olarak Hitlere teklif etmit ve bu 

r- rı==a L ~ lE)\~ H • 1 1 ç İtalyan gazetelerinin nqriyab suretle ruznameye konulmu~tur. Konfe-
L_ M lE: E L !!;;, !!;;, ıR __J ıt er e emberlayn Roma 3 (A.A.) - İnformu!on• Dlplo- (Devamı 3 ncü .. 11fcıd4J 

llkmekteb ta ebesi çoğaldi, fakat :~k~'~:;,;,~~~~~: Başvekil dün akşam 
·1 kt b d d. Id Vekillerle birlikte 1 me 8 8 8 1 8Z8 1 Ingiliz ve İtalyan Başvekil-

Ieri neler görüşecekler? A k h k t tt• 
Mekteblerde çift tedr~sat usulünüiı iyi netice vermediği Londra 3 (A.A.Henılz teeyyüd et- n araya are e e ı 
anlaşılmıştı, buna ragmen bu usul geçen senelerden miyen bazı haberlere göre Çeınberlayn 

daha geniş mikya ta tatbik edilecek ile Mussolini arasmda vuku bulacak mü-
IAkat esnasında fspanyndakı ecnebi gö

Ilk mekteb taıeo eleri mekteb yolunda 

(Yazın J ünoil n}fada) 

(Dev~mı 11 inci saYfada) 
{, ........................................................ , 
i Atatürk dün Başvekili ~ 
j ve Atina Elçimizi 
1 kabul buyurdular 
i İstanbul 8 (A.A.) - Bugün Anka • 

raya avdet edecek olan Baıvekil Ce
ldl Bayar, ö~leyin Dalınabahçe sa -
rayına giderek ReisicUmhur Atatürk 
tarafından kabul buyurulınui ve ta
zimlerini arzetmi§tir. 

* .tü~tanAbt~l 8 
{A.A.d ) - Bugün Ata • ~ Celdl Bayar Haydarpaşa ıstasyonunda hareketten evvel 

rn, maya av et etmekte olan el- • 
çimiz RufOD Ei!" f tJ d k b 1 ! Batvekilimiz Celil Bayar, dün aqam halde, cksprese baAlanan hususl vngonJa 

: buyurmutlardır. e nya ını a u ! beraberlerinde Dahiliye Vekili ve Parti Ankaraya hareket etmi§lerdir. 
· ! genel sekreteri Şükrü Kaya, Hariciye Ba§vekilimi:I Haydarpaşaya cAcar. mo 
\. ....................................................... / Vekilt doktor Tevfik Rüttü Aras olduğu (Devamı 3 ncü sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün Resimli Makale: 

Yukandaki ou küçük mukayese ve tah· Amerikanın Ohio 'ehri hallandan 
lili yapmaktan mnksadımız, Münih ko:ı- bu 16 yaşlanndaki genç kadın, bir ba
fero.ns:ının n kadar büyük ehemmiyeti tındıı: üç çocuk do~uştur. Çocukla
haiz oldu~u göstermektir. Fakat b,!l rm üçü de sıhhattedil'. 
tahlll ve mukayese kAfi de~ilcllr; i§i biraz 
daha kurcnlamak icab eder. maclı~ıını zannecllyorum. Sebeb: 918 Av-

Tereddüdsüzce şunu aöyliyebiliriz: Mü- rupası Almanyayı silAhtan tecrid eden 
nih konferansına kadar 918 de yn~amıya ve müsellAh bir tazyik altında -onu kıpır
başla.mt§ bir Avrupa vardı. Bu Avrup:ı damaktan meneyllyen bir muahedeler 
938 senesi birinci teşrinlnin ilk günlerin- aistemi kurmuş ve bu aistem sayesinde 
de Almanyanın Münilı §ehrinde vefat et- bir sulh devri açmı§tı. Butlnkii sulh is • 
miş ve _ garib hAdisel • bütün dünyada bütün Avrupada, o da zahiren, yal~ı:z 
başvekilieri sevinçle karşılıyan halk küt- - İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya - dort 
Jelerinin alkışiarı arasında, gene Münih- devlet arasında kuruldu. Haktkatte ise ku 
te defnedilmlştir. Ayni tarihten ve bH _ rulan sulh, yalnız A~anya lle İngiltere 
hassa Hitler • Chamberlnin palttı imza _ arasındadır ve dalayısile i'ransaya wlh 
landıktan sonra da yeni bir Avrupa ya - temin eder! 
eamıya başlamıştır. 918 Avrupası Millet- Dünkü sulh lle bugünkü sulh arasın -
ler Cemiyeti diye bir müesse~ yaratmıJ- d ki bu fark, 938 de Mnnih konfer~s~~
tı. Bu müessese, yirmi aeM içinde Avru- dan sonra başlıyan yeni Avrupanın butun 
panın hayatı üzerinde hiç bir müsbet mukadderahna hAkim olacak bir ruh !h
tesir yapmadı. 988 de Münihte kurulan tiva ediyor. Bu ruh, konf~ransın sonun
yeni Avrupa, bir taraftan Milletler ceıru- da D. M. B. ile Reuter (Röyter) tar~ı:
yetinf umumt oemiyetler kanununa tev- dan HAn edilen bir teblll içinde gizlıdır. 
fikan 'teşkil edllmi~ bir cemiyet haline Bu teblil Fransada ant bir h.eye~ann s~
indirirken öte tarafta sessizce imza edil- beb oldu ve bu heyecanı tE'Gkın içın İngı
miş olan mucr- Chamberlaln anla~au liz başvekili Fransız başvekUine bir te
yeni A vrupanm hayatında uzun zam:ın mlnat telgrafı çelrtf. 
büyük ve müsbet tesirle: yapacaktır. Nihayet, yirmi senelik bir geçmişle bir-

SON POSTA 

\... ................................................ ___ J 
Dans meraklılarmı 
Sevindirecek 
·Yeni bir icad 

İngilterede ayaklan yormıyan, a -
yak kemiklerini, fazla dans etmek yü
zQ.nden sızlatmıyan yeni biçim ayak -
kabılar vücude getirilmiştir. 

Bunlar, mantarlıdır. Ve konan man
tariann elAstlklyeti sayesinde, ne ka
dar dans edilirse edilsin, hiç bir yor -
gunluk duyulınamaktadır· 

Fikir ve hareket birligi = 

İngi.lterenbı en sevimli, en neş'eli 
ve m~ur klAmetçlsi r.ıı.simde st:dü -
ğünüz Freddy'd1r. KlArnetini türlü tür 
lü meharetler göstererek üfleyen, on-

Birinciteşrin 4 

Sözün Kısası 
--···-

Mektebler açılırken ..• 

I'R\ ün .sabah evden çıkıp idarc
lb:JI haneye gelirken yolumun us .. 

tünde iç açıcı bir manzara ilc kar§ılaştlm. 
Kafile kafile minimini yavrular, arkala
nnda tertemiz önlükleri, ellerinde çanta 
ve sepetlerile rnek J:.e ko§uyorlardı. 

Hepsi de ayni neş'e, aym kaygısız, 

kayıdsız, fütursuz, tehalükle, hakikatte 
istikbale ulaştıran bugünlük anzasız, di
kensiz mekteb yolunda, hayat ile cenk
leşrneğe giden birer ktiçücük kahraman 
gibi idiler. 

Bun:arm karşısında biHiihtiyar kencll 
çocukluğu.m, kendi ilkmekteb ça~ım ha
tırıma geldi. Ben de böyle idim. Ben de 
tıpkı bunlar gibi, her ınıbab evden mek
tebe giderken, kaf~>s':\den kurtulmuş bir 

kuş neşvesile c;.,'!lı1.7, seker, koşardım. 
Ya§ımın icabı olauu: derin işlere er

miyen aklım içinde yaşadığım zamanın 
ve muhitin mahiyetinden ve hususiyet
lerinden bihaberdi. Onları dü§{inmek, 
onlara karşı tedbir almak vazifesini e· 
bcveynimc bırakmıştım. Anlaşılan bu 
vazile kendilerine ağır geliyordu. Zama· 
nı acaib, muhiti dar ve rnütefessih, istik· 

bali ise karanlık görüyol'lardı 1d yüzleri 
hiç gülmüyor, nadiren gülsc bile bu gü .. 
lüt tam, samimfve sari alamıyordu. 

Ve ben bu haleti ruhiyenin akislerinl 
gitgide kendimde duymaya başlamı§, 
müteakib seneler ben de somurtgan ol
mU§, mektebe gidip gelirken artık, o
muzlarmda ağır yük taşıyanlar &ibi ba
flin yerde, isteksiz adımlarla yürüyor
du.m .. 

Bugünün ço6ukları öyle şeylerden u
zaktır. Bunlar, Atatürk devrlnln bahti· 
yar çoaukl~ muemmen bir istikbale. 
apaydınlık bir Ptiye, §iibhesiz bir refaha 
dotru gldiyorl~ır. Şuurlu bir kültür erku· 
mharbiyesinin idaresi altında, tuttuklan 
yolda dönmek ve girişecekleri hayat s:ı· 
vaşmda alt olmak ihtimalleri yoktur. 

Onun içindir ki gülen yüzlerinde göl
ge, çınlıyan knhknhalarındn gizli bir hü .. 
zün sezmiyoruz. Büyük Kurtarıcının 

kurdufu azametli eseri yarın koruma~a 
memur olacak nesil hayata emniyetle, 
imanla atılıyor. 

Yolunuz da zihniniz gibi '!Çık, neş'eniz 
daim olsun, minimini yurddaşlar! 

E. Ta/u 
··-···················································· .. ···-

Resmi bankalar a:munıi 
mUrakabe hey'eti retJ;.gine 

Yusuf Ziya getirildi 
Ankara 3 (Hususi) - Devlete aid han-

dan u.mulmıyacak sesler çıkarım nn'at- kalann umu.ınt mürakabe heyeti reisli • 
kArın en büyük zevld güzel bir ye - ~e Şirketihayriyenin eski müdürü Yu· 
rnekten sottra, dastlaıına en beğendi - suf Ziya tayin olunmu§tur. Heyet aza -
ği, sevdiği pr1clan çalmaktır. ları da yakında taayyUn edecektir. Bu he-

On iki defa şampiyon olan 
atlet seksen yaşında 

yetle 1ktısad Veklileti arasındaki irtiba
tı temin etmek O.zere Vekale: teftiş he -
yetinde bir irtibat bürosu teşkil olun -
mU§tur. 

-------------------
S b h · •tt 37 yıı dünya bır mn rökorunu net- Maarif Vekilinin Ankaradaki on u ran lngl ereye sinde muhafaza eden. İngiliz atletizm 

50 ·1 1 Id tarihinin en bilyUk simalanndan w ı- teftişleri mf yona ma 0 U ter George sekseninci yıldönümünü Ankara 3 (Hususi) _ Maarif Vekili 
İngilterenin son haftalardaki buh - kutlulamıştır. Saffet Ankan bugün şehrımizdeki orta 

ranlı günlerde, tedafüi tedbirler almak '882 de Nevyorkda bir mill -4 dakikıl tedrisat mekteblerini teftiş etmiştir. 
için ta.kıiben -40 milyon İngiliz Urası 1 2 31 4' 

88
s:niyede koşarak rökor yapan , ........................................................ , 

haroadıA'ı resını istatistiklerle bildiri!- atlet ~ de profesyonel olm~tur. ! B • k •• b k \ 
mektedir. Bahrlyeyi seferber ederek, Bu sıralarda on iki şampiyonl~ var- i uyu musa a a i 
harb hnlinde bt~lundunnak için de 1 O dı. Bir atıetin şahsında tdc başına 12 : 
milyon İngiliz lirası tahsis olunmuş - şampiyonluk alması, şimdiye kadar on .... [ Yalmz çocuklar için ] ..... i 
tur. Bu paranın büyük bir kısmı, ge - dan başka ldmsey müyesser olms.mış- 2~ f 75 f 10 l' 
milerin mahrukatma, silAhlarına har • tır· J ıra, ıra, ıra ve 
canrnıştır· Walter, bütün enerjisini, biraya at- 100 kişiye de muhtelif 

918 konferanm ile 938 konferansı ara- birinden ayrılan iki rulh arasındaki farkı 
sında teklen, haricen, orada s~ylenllen iyi anlamak için bUhassıı ve !alnız şu 
sözler itibarile tam bir mutabakat olan hAdiseye dikkat etmelidir: İngıltere, Mü
yegane nokta fUdur: Oradlı dn sulh tesis nfiı konferansına gitmezden evv~ bütün 
edildi, burada da. SöylenUen sözlere, sar- silAh kuvvetlerini harekete getinyor ve 
!edilen avuç §Bkırtısına bakarsanız 0 e§er Fransa harbe iiUrak edecek olursa konferansından döndüğü zaman İngil -

d b 
d ' 

1 
İngilterenin de csürilklenebileceaın;. tek- tere cAlmanya ile ebedtyen harbetmi -

!etmekte, antrenmanlannda hep blra hediyeler verecegiz 
içtiğini ve ekmek peynir yedi~ söy

zaman a, u zaman a aynı vey yapı - ilA ., Muh'tt' B ' 
mıştır. Fakat, 918 konferansı hiç olmazsa rar tekrar söylüyordu. Halbuki Müni!ı yeceltinh nn ettı. ı ın ırgen lemektedir. 

yirmi sene Avrupada sulh tesis etmiş ol
du~ halde 938 konferansının iki senelik 
bir sulh tesis edebilece~i çok ve hattA 
p k çok fiiphellcllr! 

* Çekoslovakya hududlnrında kan dölt'Jl
düAü aıralarda bizim bu sütuniBI'da cMe
rak etmeyiniz, bunlar pazarlık gürültU
trlldür; sulhun· kalbi kuvvetlidir diyor -

1 ST ER 1 NA 1 1 ST ER 1 NA NMA! 
Pazarlıksız alış veri§ tatbik mevkiine gireli ancak 4 gün 

oldu, buna ratmen bu mesele hakkında anlatılan hikayeler 
iimdiden koca bir dld tutar. İ§te bunlardan bir tanest: 

- DilkkAncının biri bir kundura için dört lira istemi§, 
müşteri pazarlı yapmaksızın derhal: 

-PekAlA. .. 
Diye cevab verince yanılml§ gibi bir tavır tnkınarok fiatı 

iki lira yükseltmi§: 

lS TER INA N, 

-Hayır, yanlış söyledim, kunduranın fiatı 4 de~U, 6 li-
radır,demiş. 

MU§teri bu defa da itiraz etmemiş: 
-PekAla, byle olsun. Kundurayı sar, paket yap! 
Deyince dükkancının fena halde canı sıkılmı!J: 
- Be adam bu nasıl alış' veri§? diye söylenmiş. 
Bir arkadaşımızm dü§{incesine bakılınca pazarlık usulü· 

nün de tiryakileri vardır ve §imdi bunlarm kcyiflcn kaç
mıştır. 

IST ER IN N M Al 

duk. Bugün, Münihteki sarma~an dola§
tan sonra, yeni Avrupanın sulhünden bu 
kadar kuvvetli bir §iipheye dü~ek, ga -
yet garib ve hatta paradoksal görünür. 

Ancak, ben bir paradoks yapmakta ol - '-,--------------------------- --------- - ----- ' 

(Son resim ) 
On sekiz gündenberi gazetede çı -

kan büyük müsabaka resimler inin so
nuncosunu da bugün veriyoruz. 

Müsabakanın hal şekli 10 uncu 
sayfamızdadır. 
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A e 

a a 
ehri bastılar 

Kudüste bir Yahudi evinde silah ·ve cebhane sakladığı 
için divanı har b tarafından i dama ma h kum edildi 

Hayfa 3 (A.A.) - Asilerin Tiberya 
şehrine karşı yapmı§ oldukları taarruz, 
bir müddettenberi S'l~n hüküm sür -
mekte olan bu şehri gafil avlamı~tır. 

Zayiat mikaarı altısı çocuk olmak üze
re 21 ölüdür. Bundan başka üç yaralı 
vardır. Şimendiferin Yahudi makinisti ile 
Iak Petroleuro Company'nin muhafır.ı 

ölüler arasındadır. 

SON POST~ 

a 1 s d 
azm gel'yor 

Doktor Funk Belgraddan 
lstanbula hareket etti 

Belgrad 3 (A.A.) -B. Funk bu ge
ce Belgraddan Türltiyeye hareket ede
cektir. 

Belgrad 3 (A.A.) - Alman iktısad 
nazın Funka Yugoslnv Krallık ni§a -
nının büyük salip rütbesi verHmiştir. 

ge san' at okullarına 1 

abul edilenler 
Ankara 3 (Husus!) - Bu sene bölge san

nt ve inşaat usta okullarımı knbul edilenler 
tesbit edUmiş ve viU\yeUere tebll~ edilmiştir. 

İmtihanda İstanbuldan kazananlar: Os -
man Onarlı, Cemal Yarıcı, Necdet K111cl, Re
ceb Temlzkan, Mahmud Aytamam, Mellh Ar, 
All Uluçellk. 

İzmirden kazananlar: Sabri Blret, Hüse
yin Caferler, Celfll Kocaz, Hüseyin Apat, Ke
mal Ş:ı.klr Üstllnda~. Salih Özgen, Osman Se 
yis, Ömer Yönden, Kemal Pınar, Abdülva -
hld. 

Alman lktısad Nazırı 
memleketimize 
gelirken ... 

Yazan: Selim Raırıp Erne~ 

M uhtemel bir muha~benin boğucu 

100 kişiden mürekkel) olan miitecaviz· 
ler, Yahudi muhafızlar üzerine ate~ aç -

rnışlar, evlere girmişler ve kadın, erkek 
ve çocuklan tüfekler ve hançerlerle kat-

Kudüs 3 (A.A.) - Hayfada bir evjn 
avlusunda pathyan bir bombadan 6 A -
rab ölmüş, 3 Arab yaralanmıştır. Yakob 
Kotek ismindeki Yahudi silah ve cepha -
ne sakladığı için Şarz dıvanıharbi ta -
rafından lSlüme mahkfun edilmiştir. Ko -
tek, kargaşalıkların bidayetindcnberi 
idama mahktlm edilen ikinci Yahudi -
dir. 

Anl..-aradan kazananlar: isınan Köksal -
mış, Cemal Andaç, Fethi Engür, İbrahim 
Kocn.mer, Reeeb Kop, Hilsameddin Demir -
soy, All Taşındı, Nfizhet Alp:ı.slan, Gallb Ta -
mer, Feyzi Özmen, LOtfü Nalıncı, All Özde -
mlr, Hüsnü Aslan, Ahmed Gün~en, HUse • 
yln Tigaz, Said özeren, Sadık Vayvay, İrfan 
Tekkaya, İbrahim Bülbftl, Kftzım Aksoy, Ha-

Amer.lkada Alman az·l san Salgır, Ruhi Köstel, Nacl Isseven, Meh-
med Re.sorlu, Kemal Şerbetcl. 

gerginliği şimdliik zail oldu. O 

nun yerine mukadder bir faciadan kur· 
tulmuş insanların duyacakları neş'e ve 
şetaret havası kaim oldu. Devletler bil~ 
bu tesirden .keİıdileri.ni k,urtaramadılar 
ve kurtaramamakta da haklıdırlar. Dün· 
kü düşınanlar, bugün, ebedi dostluk vlıd
leri .içinde yeni yeni misaklar akdine 
hazırlanıyorlar. Bu misakların da bundan 
evvelkilerin iıkibeüne uğramamalarını 
temenni ederek bir lahza olsun, yarının 
alabileceği manzara üzerinde hayalen ol· 

liam etmişlerdir. Asiler, sinagogu vesair 
binaları ateşe vermi~lerdir. 

Asiler, ~ehri terketmeden evvel, bir 
devriyeye tesadüf ederek dört maktul bı
rakmışlar ve üç esir vermişlerdir. 

ispany da rankocolar 
yeni bir mu arebe 

kazandilar 
Salamanka 3 (A.A.) - Franko karar

gô.hının tebliğinde deniyor ki: Kıtaatı • 
mız pazar günü Ebrc cebhesinde ileri yü
rüyüşüne devam etmiştir. Düşman ceb -
besi yarılmıştır. Düşınan akşam üzeri a
~elacele ric'ate başlaml§tır. Takibe koyu
lan kıtaatımız bir çok mevzileri ele ge -
çirmiş ve 400 den fazla esir almıştır. 

Ele geçen harb Ievazım.ı arasında bir 
mühimmat deposu da bulunmuştur. Bu 
depoda 100 den fazla el bombası sandılı 
vardır. 

Hava muharcbeleri esnasında dü§man 
tayyareterinden altısı düşürülmüştür. İki 
düşman tayyaresi de hava toplarile is -
kat edilmiştir. 

10 tayyaremiz Barselona limanında as
keri hedefleri bombardıman etmiştir. 

Burgos 3 (A.A) - Radyo Nasyonal, 
akşam Burgosda tcrtib edilen merasimi 
ncşr{'tmiştir. 

Merasim esnasında Franko, İtalyan lej
yonerlerine nişanlar daAıtmıştır. Bu mtı
nasebetle İtalyan generali Verti tarafın
dan lejyonerler namına ve bizzat Franko 
tarafından nutuklar söyleruni§tir. 

Bulgaristan, Kral Borisin tahta 
çtktşının 20 nci yıldönümUnU 

ku tl ulad1 

italyada askere 
ç_ağ1r1lanlar 

terhis ediliyor 
Roma S (A.A.) - Stefani ajansı, ge -

çen ha!ta silAh altına ça~ırılmış olan 1910, 
ll ve 12 sınıflannın terhis edildiğini res
men bildirmektedir. 

italya Macarlarin da 
tatmin edilmesini istiyor 

(BCZ§Uırafı 1 inci sayfada) 

ransta tayin edilen üç aylık müddet mü
zakerelerin başlaması içtn değil, bitarnı 
içindir. Binaenaleyh mes·uı ttalyan me -
hafili Prag ile Budapeşt! hükfunetleri -
nin bir an evvel Münih anlaşması mucl
bince meseleyi halletmeler~ Uızımdır .• 

eselaler 
İlk ve orta okuilarla liseler dünden 

itibaren 1936- 1939 ders yılı tedrisa -
tına başlamışlardır. Şehrimizde 5 70 
ilk okul mevcuddur. Maarif Müdürlü -
kil bu sene ilk okul binalarma harcan
mak üzere 45 bin lira istemişti. Bu 
mikdann ancak 1 5 bin lirası temin e -
dlleb~tir. Geçen sene ilk mektcb 
binalanndan bir çoğu kira ile tutul -
ınuştu. Bu sene kira ile tutulan bina-

Sofya 3 (A.A.) -Kral Borisin tab- lann hepsine verilecek kadar para te
ca çıkmasının 20 nci yıldönümü mü _ min edilemediğinden bazı rnekteb bi -
nasebetile bugün Fllibe manevra saha- nalannı tahliye etmek mecburiyeti ba
sında bir geçid resmi yapılm~. Me- sı.1 olmuş, bu mekteblerin çocukları di
rasimde Kral ve ailesi Azası ile Parla- ğer mekteblere nakleclilmi§tir-

mento ve hükfunet Azalan ılıazır bu • Bu suretle şehriınizde çift tedrisat 
lunmuşlardır. , yapan ilk mekteblerin sayısı çoğal -

Başvekil Krala ordu narnma min - mıştır. 
nettarlık nişanesi olarak elmastan bir Çift tedrisat yapan mekteblerin sa
yıldız takdim etmiştir. Kral, Bulgar babtan akşama. kadar tedrisat yapan 
ordusunun bu hediyesini iftihar ve mektebler kadar randunan vermediği 
gururla taşıyacağını bildirmiştir. görülmüştür. 

. Askeri -g<:çidden sonra Kral har - Buna rağmen çift tedrisata bu ders 
bıye ı:ı:ktcbı ~~zunlarma şahadetna - yılında da nihayet verilememiştir. Bu 
melermı vermıştır tal b t h ·· ·· d · sene e e e acumu e geçen sene -

Fransız Başkumandanı 
Majino hattını teftiş ediyor 

Paris 3 (A.A.) -General Gamelin 
bugün teftiş için hudud bölgesine 
gitmiştir. Bilhassa Majino hattı He o -
radaki kıtaatı teftiş edecektir. 

Attıncı tıb kongresi ayın 
16 sm da toplanıyor 

Ankara 3 (Husuıi) - Bu ayın 26 sında 
toplanması evvclce kararlaşan altıncı tıb 
kurultayı nyın 16 sında toplanacaktır. 

I<urultay 3 gün devam edecek ve müza • 
kerelere 400 e yakın doktor iştirak cyli
yecektir. 

Iktisad Vekili Ankarada 
Ankara 3 (Hususi) - İktısad Vek.li 

Şakir Kesebir bugün İstanbuldan şehri
ınize gelmiştir. 

Marsilyada b·r infilak 
Marsilya 3 (A.A.) - Bir yağ fabrika -

sında infHak olmuştur. 50, kadar yaralı 
olduğu söylenmektedir. 

kinden yüzde yirmi nisbetinde fazla 
olmuştur. Ayni zamanda mekteb sayı
sının geçen seneye nazaran azalmış ol
ması yüzünden, her sınıftaki talebe 
mevcudu 50 - 60 ı bulmuştur.. 

19 38 - 19 39 ders yılından her sı -
nıfta haddinden fazla talebe mevcud 
olması yüzünden iyi randıman alına -
mıyacağı tahmin edilmektedir. 

Çinde vaziyet 
Tokyo S (A.A.) - Domei ajansı bildi -

riyor: 

Yangtse'nin cenub cebhesinden gelen 
bir Japon telgrafına göre, Aikeu'nun 
sırtlarında ve Nanşang'ın şimalinde bu
lunan Çnn-Kay-Şekin kıt'alan hezimete 
uğramışlardır. Dört Japon müfrezesi top
çu himayesinde olarak dün taarruza geç
mtştir. 

7 aylık idha'at ve ihracatımız 
Ankara 3 (Hususi) - 7 aylık idhalfıt 

ve ihracatımız 937 yılına nazaran 
26.804.000 ' lira fazlasile 145.241.000 lira
ya baliğ olmuştur. 

teşekkülü reisine 
taşla hü~um edildi 

Bir nutuk söylemek isteyen 
cemiyet reisi halkın elin

den zor kurtarıldı 

Nevyork 3 (A.A.) -Ilk Alman müs -
temlekecilerinin Arnerikaya ayak bas -
tıklarının yıldönümü münasebetile ter -
tib edilen merasirnde bir Nazi teşekktiEi 
olan cAlman - Amerikan cemiyeti. nin 
reisi Fritz Kuhn bir linç edilmek tchli -
kesini atlatmıştır. Kuhn hücum kıt'niarı 
üniformasım giymiş olduğu halde nkşam 
bir nutuk söylemek üzere Nevjersey'dc 

Union Siti'ye gitmişt\r. Fakat Kuhun 
görünür görünmez bir kiremit ve taş yağ
murunn tutulmuş, otomobilinin camları 
kırılmıştır. 86 polis memuru mumaileyiıi 
halkın hiddetine karşı muhafaz::ı etmek 
mecbuıfiyetinde kalmışlar ve kendisine 
sür'atle uzaklaşmasını tavsiye etmişler -
dir. Kuhn polislerin himayesi altında ve 
halkın: cÖldürün. sadaları arasında sı -
vışmıştır. 

Kuhn gelmeden evvel bazı Amerikalı 
eski muharibler içtimam yapılacağı sa -
lonu istila etmeğe teşebbü:~ etmişlerse 
de polis buna ınŞ-ni olmuştur. 

Merasim Madison Skuer Garden'de 
Naziler hariç olmak üzere aslen Alman 
olan on bin Amerikalının iştırakile ya -
pılmıştır. 

---------------------
Galata vapuru 
idiili önlerinde 

bir motörü b llrd1 
İzmir 3 (Hususi) - İstanbul timanına 

aid Galata isimli vapur İzmire gelirken 
Midilli açıklarında motörü bozulmuş ve 
Midilliye sığınarak motörünü tamirden 
sonra yoluna devam etmişti:::-. Fakat ada
dan henüz 3 mil açıldığı esnada fenerleri 
sönük olan Yunan bandırnlı Ayanikola 
adlı bir matöre çarpmış ve motörü bntır -
mı~tır. Motörün kaptanı ve üç tay!ası 
kurtarılarak vapura alınmı§tır. Galata 

vapuru bugün limanımızR gelmiştir. Miid 
dciumumilik hadiseye el koymuştur. 

Başvekil dün akşam 
Vekillerle birlikte 

Ankaraya hareket etti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

törile geçmişler ve istasyonda Cumhur -
riyaseti umumi katibi Hasan Rıza Soyak, 
başyaver Celal, hususi kalem direktörü 
Süreyya, İstanbulda bulunan elçilerimiz- · 
den Fethi, Harndi Arpak, Tevfik KamU 
ve üçüncü umumt müfettişi Tahsin Uzer, 
~ehrimizde bulunan meb'uslarımız, ve 

ordu müfettişi Fahreddm, İstanbul ko -
mutanı Hfılis ve diğer komutanlarımız, 
vali ve beladiye reisi Muhiddin Üstün -
dağ, emniyet direktörü Salih Kılıç, İş 

Bankası umum müdürü Muammer Eriş, 
Dcnizoonk uınum müdürü Yusuf Ziya, 
Parti ve belediye erkanı ve diğer mali 
ve iktısadi müesseseler dırektörleri ve 
büyük bir halk kütlesi tarafından teşyi 
edilmişlerdir. 

------------
Hariciyede yeni tayinler 

Ankara 3 (Hususl) - Bari başkonso • 
losluğuna merkezden İsmail Oktay, Tah
ran üçüncü katibliğine Hamid Balkan 
tayin edilmişlerdir. 

Sanısundan kazananlar: Abdullah Se -
rengll, Hakkı Morcul, CelAl Knrao~lan, Ya
şar A~ıl. 

Adanadan Te Seyhandan kazananlar: sun nazarlarımızı gezdirmiye çalışalım: 
Mehmed ÇelikkoL Münih konferansının ana hatları gös-

Aydından kazananlar: Kemal Erel, Kd - teriyor ki orta Avrupanın had buhranı, 
zun Göraydın, Mehmed ~uz, Kli.mll T:ısar. son anlaşma ile atlatılmıştır. Fakat 

Balık irden kazananlar: Falk Berktüre, 
Mahmud Erkaya, Süleyman Muldur. Mustafa 
Efeo~lu, Hakkı Sarı, İsmail Gülen, Ahmed 
Tulalar, Avnl Yolda!J, Meluned Yamanız. 
Arif Bican, Hilmi Ertem, Nlhad Balkanh, 
Şeref Umut, Ahmed Özbursıılı, Mehmed Ge
llnclk, Basri Derello~lu, Nuri Devrler, Kemal 
Zorlu, İlyas Ünlü, Hllml Aydıncık. 

mevcud dava bununla halledilmiş olma· 
dığı için, bu nevi konferansların taaddüd 
etmesi de zaruri ve tabiidir. Her Hillerin 
son nutku, Almanyanın Avrupada bulu
nabileceği arazi iddialarına son verrnij 
oldu. Fakat Südet arazisini.n Almanyay~ 
ilk madde bakımından hiç bir kazanç te. 

F..skişehirden kazananlar: Behiç A~ça, Tev min etmediği düşünülecek olursa eski • 
!lk Slvrlkaya, Hüseytn Önder, Sadık Uıes -
klc1, Muzaffer Pazarkaya. denberi mevcud olan bir ihtiyaç mevznu 

is-ı;ıartad:ın kazananlar: Nuri Cömerd, bugün de şiddetini hissettiriyor, demek· 
Meh~ed Akbaş, Mustafa Varlıer, Ahmed Ak tir. Şu halde, dünyanın vaziyeti gözden 
baş, Hüseyin Çırak, Ahmed Cancan, Mııs - geçirilip iyi yaşamak ve güzel geçinmek 
tata Gürer, Süleyman Özderell, All Yalçın - imkanları aranırken Almanların bu ihtl
kaya, Refik Gürler, Emin Cercı. yaçlannın da nazardan uzak tutulmama-

Abondan kazananlar: Kemal Uslu, Mch-
• sı lazım gelir. Kanaatlınce Almanya, bu med Tokman, Kflmll Sertçlvl, Musa Kül!ük-

çü, Şükrü Yanarda~. İbrahim Kayadlblnll, ihtiyacını, şarki Avrupa devletlerile ya
Kndlr Ynşır, Şükrü Gl.indoğmuş, Kemal Tü- pacağı anla~malarla temin edecektir. Bu
zün, Nacl Özsoy, Şükrü Özakmnn. nun böyle olacağını Alman iktısad nazın 

Diyarbakırdan kaunnnlar: Mıınarrem Dr. Funk'un bazı Balkan devletlerine ve 
Öğreç, Hüseyin ömer, Süleyman Güneşli, Ah bu arada memleketimize yakmda yapa-
med Çetın, Zübeylr Yılmaz, İzzet Aksıılan, v ah t . b t t ktcd Alnı 
Arif Ergen, uıvı Köker, Etem Davdan, Ah - cagı sey a ıs a. _e m: .. ır.. . anya 
med Akyol, Vahab Babao~lu, İbrahim toprak mahsulatı ıtıbarıle ıyı bır müşteri 
Akay. olduğu için Dr. Funk'u:ı seyahnti münase-

Çanakkaleden kazananlar: Receb Serin, betile Almanya ile bu nevı münasebetle-
Nazif Alcl, Bayram Do~, Receb Gürkan. rimizi azami mikyasta tanzim ve tarsin 

Kırklarelinden kazananlar: Mehmed Öl - etmek iki tarafın menfaati iktizasıdır. 
çer, Şllkrü Gemlclo~lu Bunun sebebi şudur: Yeni Türltiye, bir 

Kocaeliden kazananlar: lUehmed Ölbek, taraftan sanayileşirken, öbür taraftan 
Salfıhı:'ıddln Akyıldız, Ruhi Erzurum, toprak mahsullerinin standardizasyonu-
İhs:ın Tekin, Necati Erbeşler, 

na son derece eheınmiyet vermektedir. Erzurumdan kazananlar: Şeref Çabnny, 
Ekrem İpekçi, Nureddln Yayık, All Testı~. Bu itibarla Almanya, artık, eskisi gibi 
Haydar Topbakan, İbrahim Turhan. kontrolsüz mal alıcı mevkiind~ bulun -

Ordudan kazansnlar: Mehmed Kırça, İb- mıyacaktır. Demek ki onun menfaati bu 
rahlm Kaya, Bü.snft Aydın, tırnan Cl~erim, suretle temin ei!ilmiştir. Şayed bizim de 
A'hmed Kırça, Clhad Sener, KAmU Çakır, menfaatlcrlıniz temin edilmek suretile 
Mehmed Erbı14, Mustafa Barıhan. bir anlaşmaya varırsak, o zaman matlfib 

İçelden kuananlar: Ganl BIUr, Flkret biisıl olmu§ bulunacaktır. 
Tunçell, Necib Aras, Ştlkrtı Bunurer, Hasan . " , . 
Coşkun, Süleyman Tonguç, Mustafa Mete. Cumhunyet huktlmetının uyanık ıktı-

Kütahyadan kazananlar: Hallti Alpas - sadcıları memleketimizi ziyarete gelen 
lan, Hasan Özcan, Abdullah Sallı, Bayram Dr. Funk'a matlfib iyi knbul gösterme . 
Yılmaz. Ahmed Yanık, Kemal Ural, Nured - sini bileceklerdir. - Selim Ragıp Emeç 
din Seçgel, 

Bursadan kazananlar: İhsan Önler, Mah
mud Çetlncan, Sami Qerçeker. 

Giresundan kazananlar: Cemal Karade -
niz, Ahmed Bal, Fer'had Öztürk, 

' Rizeden kazananlar: Mustafa Ancı, Mu-
emmer Balkan, Musa Dal, Rahlm Aksoy, 
Mehmed Berk. 

Trabzondan kazananlar: Kemal Saral. 
Bilecikten kazananlar: Rauf Do~uer, 

Nurcddln"' Demlrcan, Nlhad Topçu, Kemal 
Do~ruer. 

ingiltere ile Irak 
arastnda müzakereler 
Londra 3 (A.A.) - Irak hariciye na -

zırı Tevfik Sueydl bugün Londraya gel
miştir. Salahiyettar mebafılden alınnn 

malfunata göre, İngilte~ ile Irakı alaka
dar eden meseleler görüşülecektfr. .............................................................................................................................. 

~eyabat notları : 28 .. 
Ron kıyıları 

Bundan evvel Parise tayyare lle gittiğim zaman §imalden, Strazburg -
Nansi üzerinden Mö::ı: havzasını taıdb etmiş ve Fransanın nehlrlerden nasıl 

istifade ederek kanallar vasıtasile muntazam su yollan yaptı~ görmfiştüm. 
Bu defa cenubdmı timale doıru çıkarken Ron ınıntakasını talrlb ettf§im içln 
Fransanın en bereketli parçalannı da görmü§ oldum. Turistler için cldden 
görülmiye lAyik olan Ron havzasını daha zengin, daha §irln buldum. Fran · 

sıziarın bazı noktalarda nehri takib ederek yaptıkları otomobil yolu bU'blrJnJ 
kovalıyan otomobilleri~ dolu. Suya fazla akıntı ·vermek için yarllan kanal· 
lardan yüzlerce y!lklü tanklar kendf kendilerine .s{lzülfip §lidiyorl:ır. Ron ve 
Lu var nehirleri Fransanın ovalık sa halannı cennete çevirecek §ekilde ıslah 
edildikleri için bu su yolları hem gegtikleri havzalan BUluyor, hem Fransayı 
şimalden cenuba kadar su yolları ile bağlıyor. Hele Ron kıyıları öyle itinah 
ye~ertilmi§ ki Tunanın Almanyada, Kara Orman nuntakasındaki güzelliğinJ 

geri bırakacak .kadıır cazibeU. Ve bunun içindir ki her mevsim Ron sahille· 
rindeki otellere binlerce scyyab gelip bütün bir mevsim geçirlyorlar. Bazı 
noktalarda bizim Sakaryayı hatırintan Ron kıyılarını seyrederken hep mem• 
leketi düşündfim. Bizim Seyhanlarımız, Mendereslerlmlz, Kı::ı:ılırmaklarımız 
her yıl taşıp klSylerimizt, mahsulüll?ÜZÜ silip süpürürken bu nclıtrler memlc· 
kete seyyah getiriyor ve fç malısuneri zahmetsizce sahillere ve istihliık mer· 
kezlerine indiriyorlar. 

Eminim ki biz de o coşkun nehirlere medeni yataklar yaptıAunız zaman her 
kış sonu memleketıe acı haberler almıyacağız. Ron kıyılarını hayret ve 
zevkle seyrederken ancak bu teselli i le avundum. . 

Bürhan Ca1ıid 
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Denizhankın yeni yaptırdığı Marakaz 1 Pazarlıksız satış Türk - halyan ticaret anlaşma~ı 
vapuru dün limanımıza geldi p~:ı::~~~n!f::ıa~~~:iy~~~:~·- konuşmalarına Ankarada devam edılecek 

Trak ve Su1 tipinde ve 18 mil silr'atinde olan 
bu vapur da Marmara batianna iş1iyecek 

-- .. 

Marakaz lstan bul limanında 

Denizhankın Kilde Krup Germeni:ıı 513 satt register ton hacmindedir. Uzun
tezgahlarında yaptırdıRı vapurlardan dör- luRu 75,60 metre, geni~liği on bir metre, 

yüksekli~i güvertelere 6,90 metre, su kc
düncüsü Marakaz dün limanımıza gel - sirninden 3,40 metredir. Makinelerin 
miştir. Bu vapur Trak ve Sus tipindedir. mecmu kudreti 3600 beygirdır. Marakaz 
On se- .s mil sür'atinde, 1500 gayri safi, Marmara hatlarına işliyecektir. 

Şehir lşlPrl: Milteferrik : 

Tozkoparan yolunun aafalt olarak Po.sta ve telgraf idareai yeni 
yapılmasına ba,landı pullar bastıracak 

İhalesi yapılmış olan Tozkoparandaki Posta, telgraf idaresi, cumhuriyetin on 

başlandı Iki memleket ihracalını mütevazin olarak arttıracak 
esaslar Ankarada nihai kararlara bağlanacak 

Pazarlıksız satıt fiq gündenberi İs -
tanbulda tatbik ediintekte ve kontrol 
heyetleri her taratı dolaşmaktadır. Bu 
arada pazarlıksız satış tatbikatı Beyol -
lunda çok kolay başarılmı~, iyi neticeler 
vermi§tir. Kanuna aykırı hareket eden 
bazı matazalara cezalar kesilmiştir. Tu
tulan zabıtlar belediye iktısad i§lerı mÜ~ 
dürlüküne eönderilmiştir. 

Difer taraftan Tahmisteki bakkallar 
toptancı o:ı.duklarmı iddia etml§lerdir. 
Yapılan tedkike göre bunların da pera -
kende aatlf yaptıkları anlaşılarak ceza -
land.ırılın.ı.şlardır. 

Otuz senedir htrstzhk 
eden bir sabıkah 

yakalandi 

Türk ~ İtalyan ticaret müzakerele - ılecek bilumum müsaadelerde bilet be .. 
rini idare etmekte olan Türkofis Rei ~ delinin tenzil edilmesi kararlaştırıl ~ 
si Bürhan Zihni Sanus dün akşam An- mıştır. 

k~raya gitmiştir. ~endisile konuşan Türkofis Brüksel-şubesi 
bır arkadaşunıza Burhan Sanu.s şu be-
yanatta bulunmuştur: IAgvedildi 

cOn beş gündenberi İtalyanlarla İktısad Vekaleti Türkofis Brüksel 
ticari müzakereler yapmaktayız. Bir - şubesinin lağvedilmesini kararlaştır • 
kaç gün kadar Bursa ve Yalovacia mi- mıştır. Brüksel şubesine aid muarne .. 
safiderimizi gezdirdik. Bu su ~ehirleri- leler, bundan sonra Lahey şubesindct 
mizden çok memnun kaldıklarını söy- ap 1 kt 

k "d' V y ı aca ır. }ediler. Şimdi An araya gı ıyorum e • • . • 
müzakerelere Ankarada devarn edece- Yem Ziraat makı neıe rl almacal( 
ğiz. Ticaret politikası ve klering işleri Ziraat Vekaleti, zirai kalkınma progv 
komisyonlannın mesaileri ilerlemiştir. ramının tahakkuku için evvelce almı~ 
Vanlan neticeleri son kararlara rap - olduğu muhtelif zirai makinelere ila • 
tetmek üzere komisyonlar bir müddet ve olarak yeniden bazı ziraat makine .. 
için Ankarada çalışacaklard.ır. Hazır - leri almağa karar vermiştir. Yeni alı .. 
lanmakta olan anlaşmanın, iki mem - nacak makineler arasında orak, çayııı 
leket ihracatını mütevazin olarak art- t b 1 k" 1 · d ard r B•• ve o a ya ma ıne erı e v ı · ..... 
tıracak esaslan ihtiva etmesine uğraşıl makineler yakında sipariş edilecektir, 
maktadır. Bundan başka Polonya sefa~ 
retinin hükumetlerinden icab eden ta- Çukurovamn rekolte vaziyeti 
limatı alını.ş olması dolayısile bir tica - Adana (Husu:;i) - Ziraat Vekalet4 
ret anlaşması etrafında Polonya sefa ~ Çukurova çiftçisinin 938 rekclte vaıi• 
ret müsteşarı ile görüştüm. Bu mem - yetinin kötülüğünü nazan dikkate a .. 
1eket ile son senelerde inkişaf etmeğe larak Adanaya 'bir hey'et göndermiş ~ 
başlıyan iktısadi münasebetlerimizin de tir. 
gittikçe artacağmı Umid etmekteyim· Ziraat Vekaleti Genel Direktörü A· 

Polonya ile müzakerelere yakında bidin Ege, Vekalet idare müdürü Rah• 
tekrar Ankarada başlıyacağız.» mi ve ziraat mühendislerinden Şemsi-

yoluo asfalt olarak yapılmasına ba~lan - beşinci yılı hatırası olarak altı kıymette 
mıştır. İstinad duvarlaı çekilnuş olan yol, yüz bin pul bastırmaktadrr. Bu puUar 29 ı 
bir kaç aya kadar tamamlanacaktır. birinciteşrinde tedavüle çıkarılacaktır. Vann Bekir 

Sioemalardaki intizamaızlığın Bundan başka hali hazırda tedavülde bu- Emniyet müdürlüğü i.kinci gube üçün-

Öğrendiğimize göre Ankarada baş - den mürekkeb olan bu hey'et çok e • 
lıyacak olan Polo~ya - Türki~e ticarl saslı bir tedkikat yapmaktadır. Hey c 

konuşmalarına iştırak etmek uzere P~- et tedkik neticeleri hakkında Vekiliete 
lonyadan ~ir ~ura~~.as ~elecek ve ibı; uzun bir rapor gönderecektir. Bu ra • 
hassa klenng ışlerı uzerın~e temasla porda Çukurova çiftçisinin ihtiyaçlan, 
yapacaktır. derdieri ve bunlann halli esasları ta • 

Hatay ile ticari mUnasebet yin edilecektir· Hey'et köyleri gezmek .. 
önüne geçilecek lunan posta pullarının yerine kaim ol- cü kısım memurları bir hayli zaman ~ 

Son ucuzluktan sonra sinemalara ra~- mak üzere hasılınası kararlaştırılan ve danberi İstanbula yeni gelen taşralılar& 
ilerleyor te ve ta~lalardaki vaziyeti müşahe::1( 

etmcktedır. 
bet pek çok artrruştır. Pazar günü halkın muhtelif kıyınetteki yeni puUar için ·de musallat olan ve manitacılık suretile bun~ Yeni Hatay devletile ticarl münase
sinemalara girmek için uRraşmı§, bazı hazırlıklar bitirllmlşUr. Bu pulların ların paralarını aşıran meşhur sabıka ~ bat ilerlemektedir. Bunun neticesi o -
ı:inema sahibierinin idaresizliği dolayısi~ tabına yakında başlanacaktır. lllardan Vanlı Bekiri yakalamışlardır. larak pek yakında Türkiyeye mühim 

Burada iki hafta kadar kalacak o ·· 
lan hey'et ayni zamanda zirai ekono • 
mi ilzerinde de etüdler yapmaktadır. . ............................................................ , le izdihama ve intizamsızlı~a sebeb ol - Mimar Sinanın bir eaeri 30 senedenberi hırsızlık eden Bekir, mikdarda limon gelecektir. 

maktadır. Beyoğlu kaymakamlığı sine - tamir edilecek dün Kasımpaşada otur:m Mustafanın çan- Yunanist:~n vapur biletlerinin Mes'ud Bir Evlenma Töreni 
macıları çağırarak lAzım gelen tertibntı tasını aşırıp içindeki on lirayı yemek ü- k 'Id' Türkiye İş Bankası A. ş. i~tıınbul şubesi mq 
almalarını bildirmiştir. Bu pnzar günü Süleymaniyede Türk ve İslam eserleri zere Beyoğlunda bir birahanede oturdu· döyizle allnmaSina arar veri 1 haberatservisi şefi Bay Rlfat Köprültı kızı Bi 
!çin zabıta esaslı tedbirler almıştır. müzesi yanındaki Mimar Sinan tarafın - ğu ·bir sırada memurlar tarafından ya - Yunanistandan dı.ş tilkelere giden ~ yan Nllüfer Köprülü Ue Denizbank İstanbul 
lçkili lokantalara levhalar asılacak dnn inşa edilen Taphanenin tamiri için kalanmı~ ve emniyet müdürlüğüne geti- lerin vapur biletlerini serbest dövizle §ubesl memurlarından Bay Sadeddln Ça. ~ 

Belediye, içkili lokantalar için eber is· Müzeler idaresi tarafından· hazırlanan rilmiştir. Bekir suçlarının hepsini de iti~ tedarik etmeleri hakkında Yunan hü ~ bl'ın evlenme törenlerı ı Blrlnclteşrln cu~ 
k "f · t dkik" N f' ··d martesi günü Beyo~lunda Turing Palfı.s oleU tcdiğiniz zaman tasdikli listeleri istetl - eşı namenın e ı, a ıa mu ürlü - raf etm~ ve dün müddeiumumiliğe tes • kUmeti tarafından alınan tedbir üze ~ salonlarında memleketııniz1n yüksek simala. 

niz• yazılı levhalar b9.'.itırmaktadır. Bu ğünce ilanal edilmiştir. Mezkflr binanın lim olunmuştur. rine memleketimizden Yunanistana gi nnın şerefil huzurlarlle kutıulanmıştır. 
levhaları her lokanta sahibi müşterinin en kısa bir zamanda tamir ediintesi için ------- den ve seyahat masraflan klering yo- Tararıara saadet ve bahtlyarlık dileriz. 
görebileceği yere asmaja mecbur tutu - faaliyete geçilmi§tlr. Bugfin 500 aeyyah gelecek lile havale edilen turistlerimizin bilet ---------------
lacaktır. G6çmen nakline devam ediliyor İngiliz bandıralı 8977 tonluU Arandora tedarikinde müşkülata uğradıklan an-

Mevlevih3ne asfalt yolu yapılıyor Bulgaristan ve Romanyadan yurdu _ Star vapuru beş yüz kadar seyyahla bu 1aşılm~tır. İktısad ve Maliye Vekalet-
Edirnekapıdan Mevlevihaneye kadar muza gelecek göçmenleri nakil için NA- sabah Pireden limanımıza gelecektir. Va- leri, bu müşkülatı ortadan kaldırmak 

uzanan asfalt yolun Mevlevihane kapı _ zun vapuru Varnaya, Vatan da Köstence- pur bir gün l~.m~ı1mız?a k~l.dıkta~ sonra maksadile hadema Yunanistana gide -
sındaki kısmı ikmal edilmemiş, buraları ye gitmişlerdir. Her iki vapur da bir kaç yarın ak§am uzerı zmıre gıcıecektır. cek yolculann, bu seyahatlerini Türk 
seyyah uğral'iı oldtııı;"'ndan ı:ikAyette bu- gün kad r ı k d- vapurlarile yapmaları ve biletlerini 

~ ~.. ~ e ar ımanımıza ge ece ve or - Kariye camiinin etrafı açılacak 1 1 
lunuintuştu. Belediye yapılan wikAyetleri düncü kafile olarak getirecekleri göç _ Türkiyede Türk parasile a ma arını 
nazarı itibara alnu§, yolun noksan kısmı menleri mfiretteb iskelelere çıkaracak _ Eminönü meydanından sonra Sirkec1 muvafık bulmuştur. 
da tamamlanmıştır. !ardır. meydanının da açıintası tamamlanacak - İstanbul - İzmir ~ Pire hattı açılmış 
-============-==============--====ı=::::===-- tır. Edirnekapı seyyahların uğrağı oldu ~ ve yolcu nakliyatma ba§l~ oldu ~ 

Şehl. r Mecı·s· . ı· h b ll ll d ~undan tarihi kıymeti olan ve her seyyah ğundan, Yunanİstana gidecek~ sahib-I 1 1 n 1 a 1 na uç g u n 8 kafilesi tarafından ziyaret edilen Edırn~ lerinin ve turistlerin isteyecekleri dö-
kapıdaki Kariye camiinin etrafı da açı- viz müsaadelerinin eskisi gibi klering 

2 3 b 1• n k 1• ş 1• 1• şti· ra k aHI lacak ve burada bir meydan vücude ge- yolile verilmesine devam olunmakla 
tirilecektir. beraber bu seyahatlerini• Türk va·pur-

Camie giden tramvay yolu tamir edile- Ianle yapmak üzere biletlerinin azi ~ 
cek, meydana kalbedilecek yerlerdeki b!- met ve avdet olarak Türkiyeden te ~ 

nalar istimUk edilerek yıkılacaktır. darik edilmesi ve klering yolile veri ~ 

YARI N Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sineması 2 büyük filme 

birden başlıyor. 

1- KlZil 
DERiliLER 

Baş rollerde : Richard Bartel· 
mes • Nhn Dorhk 

Mek,;ikalı kızıl hindliler ile Ameri
knWar arasında geçen bUyük 

macera fılmi 

2 - RiN TiN TiN KURTARICI 
abraman köpe~in sergüzeştleri 

YARIN AKŞAM 

MELEK'te 

Rum patrijti dtln reyıni kullanırken 

Şehir meclisi intihabına üç günden - yirmi üç bine kadar çıkmıştır. İntihab bu 
beri devam edilmektedir. Beyo~lu kaza - ıek1lde lfttiği takdirde yiizde yet • 
sında pazar ak§amına kadar on dört bin miş beş kadar rey toplamak kabJl 
kişi rey vermiştir. Bu mikdar dün akşam olacaktu. 

Methor ONlTED ARTlST tirketinin GOLDWYN F OLLIES Şaheseri. 

ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 
Senenin ilk SES • RENK ve GÜZELLİKLER MEŞHERİ 
ŞAHANE SESLER • ŞAHANE RENKLER • ŞAHANE 

G ÜZELLIKLER - NEFİS BIR MEV ZU 

ye dnnyanın eD bfiyfik Dan1ö.ztı VERA ZORINA .liiNiTEi>\.. 
N~maralı koltuklar 1ablmaktadır. Tel: 40868 ~ 

BUGtiN MILLi stNEMADA 
UmumUD arzulu lllerine ıöaterilecek olan 

Mihracenin G6zdesi ve Hint Mezari 
24 k•••mhk tekmill birden 



Eski Koçhisar, yeni KlZIItepede canli Mumdan insan_cı~ 
b. · f 1· t• Imal ederek buyu 

Safranbo/unun · güzel 
bir nahigesi: EflQni 

Efiani çok eski bir şehirdir. Köylerinin evleri temiz, 
çeşmeleri ve kaldırımlan diizgündür. Bu yıl nahiye 

merkez mektebine bir de yatıevi ilave ediliyor If Imar aa lYO 1 Var Yapan adam 
Kısa bir zamanda geniş ve muntazam caddeler 
açıldı, bir çar1ı kuruldu, hükumet daireleri ve 

bir de ilkmekteb yapıldı 

Bir delikaniıyı bir genç 
kızdan soğutmak için 

yapı lan büyü yarıda kaldı 

Karabük muhabirimiz yazıyor: 1 tak suyu Yardır. Çatak suyu fazla mik 
Eflaru nahiyesi, Safranboluya tak- darda kükürdü ihtiva eden ve uyuz gi

riben 42 kilometre mesafededir. Na - bi hastalıklara birebir şifa temin eden 
hiyenin bir tarafı Daday, bir tarafı da bir vasfı haizdir· 

Kız~ltepe<Ten yazılıyor : Yuknn 
.Mezopotamya miladdan asırlarca evvel 
kurulmuş ve o tarihte ileri bir mede
niyet ve çok kalabalık bir nüfusa ma
l ik bulunmuş olan Koçhisar Artık oğul
ları zamanında en yüksek şöhretini 
~'apmı.ştır. Yaşadığı bu muhteşem me
deniyete aid tarihi asara bugün de çok 
luk!a tesadüf edebiliriz. Bunlar arasın
.da; yüksek mimari kıymeti haiz Uulu 
camile rası.d kulesi ve Herzem köyün
deki medrese harabesi kayda bilhassa 

Lül~burgazdan yazılıyor: Lülebur -
gaza bağlı Gursu nahiyesi halkından 
Tahsin isminde bir büyücü Ümmühan 
isminde ·bir kızı çıldırasıya seven bir de 
likaniıyı bu kızdan soğutmak için ga
rib bir büyü yapmı..ştır. 

Safranboluya eklidir. Nahiye çok es - Nahiyenin köyleri Daday Eflüımi 
kidir. Çevresinde son yıllarda ehem - ve Safranbolu Eflanisi diye ikiye ay -
miyetli eski eseriere rastlanmı§tır. Bu rılır. Nahiye merkezi esas itibarile Saf
ranın eski adı cEflegon• dur. Bazı ranboluya bağlıdır. 

şayandır. . • 
Artık oğulları hükümetinin inkırazı

nı müteakib harabiye yüz tutan Koçhi
sar Osmanlı idaresi elinde her türlü 
bakım ve alfıkadan mahrum kalmıştır. 
Bugünkü Koçhisara doğrudan doğruya 
cumhuriyetin bir eseridir diyebilirız. 
Cumhuriyete intikal ettiği tarihde otuz 
evli bir köyden başka bir şey değildi. 

Koçhisar 932 de Kızıltepe adile ka
za merkezi haline getirilmesinden son
ra sür'atle inki~af eylemiştir. Mınta -
kada toprak esasen imar faaliyetine 
gayet müsaiddir· Buna cumhuriyetin 
değerli idarecilerinin köyde bir kasaba 
vücuda getirmek zihniyet ve ene:.-jisi 
inzimam edince Kızıltepe hızlı bir te
rakkiye mazhar olmuştur. 

Bilhassa son üç yıl içinde vücuda 
getirilen eserler Kızıltepeye bir kasaba 
hüviyetini vermiştir. Bu müddet zar -
.fında; geniş ve müntoznrn bir cadde a
çılmış, yeni bir çarşı kurulmuş, jandar
ma, hükfunet daireleri, modern bir ilk 
okul konağı ve karakol i~a edilmiş, te
sis olunan parka Atatürk heykeli di -
kilmi§, kaza dahilinde müteaddid köp
rü ve menfezler, jandarma nümune ka
ralrolları yapılmış ve kaymakam Karn
ran Tuğrnanın fasılasız devam eden 
çalışmalarile bir çok köy yolları oto -
mobil i§ler hale sokulmuştur. 

Kızıltepeyi vilayet ve civar kaza 
merkezlerine ba~hyan umumi yol her 
mevsimde tekerlekli vasıtalann işle -
mesine müsaiddir. 

Kızıltepe kaymakam' K4mran 

Gayet mümbit ve mahsuldar top -
raklara maliık bulunan kaza, her türlü 
hu'bubatı büyük bir bereketle yetişti -
rir 936 yılında kırk bin ton buğday ve 
arpa istihsal edilmiştir. Davarcılık da 
köylünün hububat derecesinde mühim 
bir meşgalesini teşkil eder. Bu sene 200 
ton ya~ ve ayni mikdarda yün istihsa
l~tı vardır. Canlı hayvan mahsulatı 
ihracatından kasahaya büyük mikyasta 
para girer. 
. Kızıltepenin orta Gurs mm takası 

tütün yetiştirrneğe çok elverişlidir. Bir 
tarihte tütüncülük: bu romtakada çok 
terakki etmişti. On iki köyden müte -
şekkil olan ve tabiatin bir çok üstün 
güzelliklerini üzerinde toplıyan orta 
Gurs 938 de ancak otuz ton tütün mnh
sulü venniştir. Samsun ve Yenice ~ya
rında nefis tütün yetiştiren romtakada 
rekoltenin azalmasımn sebebi; köylü
nün kaçakçılığa sapmasıdır· İyi tütün
ler kaçak olarak Sunyeye sokul.makta 
ve idareye ecnebi maddelerle karışık 
mahsul getirilmektedir. Bu itib arla in
hisaırlar idaresi cüzdan saliibieri hak
kında takibata mecbur kalmakta ve 
ihtisas mahkemesince ağır cezalara 
çarptırılan müstahBH ıbu işi terketrnek
tedir. 

Bir mikdar mum alarak bunu yumu
şatmı..ş, bir insan heykeli haline getir
miş, sonra kefenler gibi beyaz bezlere 
sarıp toprağa gömmüştür. Hadiseyi ha
ber alan nahiye müdürü Halil İbrahim 
refa'katinde jandarma onbaşısı Şükrü, 
jandarma llmrakdl -lkumandanlığında 
yazıcı Şerif ve bekçi Mustafa olduğu 
halde mezkfu- evin bahçesinde yaptı
ğı bir aramada mumdan heykeli bula
rak meydana çıkarmış ve Tahsini de 
mahkemeye teslim etmiştir. 

Lüleburgaz asliye ceza mahkemesin
de duruşmasına başlanan Tahsin su -
çunu inkar etmektedir. Suçlunun ve
k~letini alan avukat bazı şahidierin 
dinlenmesi için duruşmanın talik edi
leceğini düşünerek Tahsinin kefaletle 
tahliyesini istemiş ise de müddeiumu
mt Reşad Töre bu suçun devlet nüfu -
zunu kıracak bi.r mahiyette olduğun -
dan bahisle bu talebin reddini istemiş 
mahkeme de mütaleaya uyarak mev -
kufiyetin devamına karar vermiştir. 

K1rklareli 
aza d 

Sergen 
obas1 

tarihi kayıdlara nazaran Amasradan 
önce Efianinin Paflagonyanın merkezi 
idaresi olduğu anlaşılmaktadır. J eo lo -
jik durumu itibarile burası, Safranbo
lunun hububat istihsaline en çok elve
rişli bir romtakasını teşkil etmektedir. 
Deniz yüzünden 700 metre yüksekte -
dir. Arazi düz ve çevreler onnanlıktır. 
Havası temiz, suları boldur· Ahalisi 
kerestecilik, ziraat, hayvancılık ile, 
İstanbulda da fırıncılık ve kayıkçılık 
ile meşguldürler. 

Köylerinin evleri, çeşme ve kaldı -
rımları mükemmel, eşyası mütenevvi 
ve temizdir. 

Nahiye müdürü Fikret çok çalışkan 
bir idarecidir. Burada yıllarca ihmal e
dilen pazarı kapa'trnış, pazarcıları bu -
gün güneşin ve yağmurun altından 

kurtarmıştır. Nahiyede Atatürkün bir 
büstü vardır. Beş dershaneli Efiani 
merkez mektebine bir de yatıevi ilave
si tekarrür etmiş ve yatı binasının ya
pılmasına başlanmıştır. Merkez rnek -
tebi baş muallimi Vahid Topçuoğlu ça
lışkan bir teşkilatcı münevver bir 
gençtir. Nahiyedeki ilerleme hareket
lerinde oldukça ehemmiyetli rolü var
dır. 

Nahiye merkezinde okul, hükumet 
ve birkaç ev ve müteaddid dükkanhır 
vardır. Nahiyenin belediye işlerini 
köy muhtarlığı gönnektedir. Bu nahi
yenin biraz ötesinde Safranbolu yolu 
üzerinde Çatak köyünün yanında Ça-

Sivasta bir k öylü 
IJveg oğlu ve 
Y eğenini öldürdü 
Sivas (Hususi) - Şehrimize bağlı 

Yaramuı köyünde bir cinayet işlenmiş, 
Delibaş oğullarından İsmail üvey oğlu 

c Uzunköprüde 760 çocuk sünne_t_e_t_ti_r_il_d_i -~) 

ve ayni zamanda 
da yeğeni olan 
22 yaşlannda bir 
delikaniıyı vü -
cudünü delik de-

- Uzunköprüden yaztJ yor: Kazamızın, 
Parti ve Çocuk Esirgem:! Kurumlan ta
rafından büyük bir sünnet düğünü ve 
pehlivan güreşleri tertib olunmuştur. 
Düğü.n ve giireşler, kasabamız için bir 
bayram olmuş, köyler ve civar kazalar
dan on bine yakın holl• toplanmıştır. 

Pazar 

şik etmek sure · 
tile öldürmüş -
tür. 

Cinayetin se -

(H .) Ser _ bebi İsmailıı. 
~ırklareli ususı 

. d 1 b faalı· _ kendi evini sel -gen nahiyesm e açı an o a Katil !smail 
yetine son vermiştir. Bu müd - den kurtarmak i -
det içinde bir kilodan 5,5 kiloya ka- çin üvey oğlu ve yeğeni Hüseyinin· evi
dar ağırlıklan artan yavrular mevcud- nin kapısını toprakla kapamak isteme
dur. GürbUz ve neş'eli çehreleri ile ge • sidir· Hüseyin üvey babasına ve amca
len yavrular köylerine gitmişlerdir. Re- sına uzun boylu yalvarmış, bu teşbbü
sim Sergenin berrak ve çok temiz suyu sün önüne geçmek istemiştir. Bu rica
olan Zervenk §elalesi altında yıkan - lerdan sinirlenen İsmail de evden kn
makta olan yavruları göstermektedir. pıp getirdiği tabancasının bütün kur

Samsun nazetesi idaresi 
Samsun (Hususi) - Samsun vilayet ga

Sünnet edilen çocuklara iki gün bakıl-ı zetesi başmuharrirliğine ve yazı işlerini 
mış, geceleri Müfettişi Umumilik tara- tedvire muharrir Vedad Ürfi tayin olun
fmdan gönderilen sinell'Ul gösterilmiştir. muş ve vazifesine başlamıştır. Eski bir 
Düğünde (760) fakir çocuk sünnet edil- gazeteci olan Vedad Ürfinin bu vazifeye 
miştir. tayini muhitte çok iyi karşılanmıştır. B. 

Resbnler, sürmet ettirilen çocuklarla Vedad ayni zamanda Halkevi işlerile de 

şunlarını Hüseyinin üzerine boşaltmış, 
znvallıyı kanlar içinde cansız olarak 
yere sermiştir. 

Katil yakalanmış, adliyeye verilmiş
tir. 

Sı nd1rg1da bir tutUn deposu 
yandı 

gfireşen pehlivanları gö~teriyor. meşgul olacaktır. 

Ola Hasan Bey Divor ki: 

Sındırgı (Hususi) - Koca Sinan kö
yü muhtarı Hasan Ali Yaşarın evde 
bulunmadığı bir sırada tütün deposu -
na ateş konulmuş ve yirmi kalıplık 
olmuş ve otuz kalıplık da İstifte tah -
minen 2500 kilo kadar tüti1nü yanmış

tır. Köyden San All karısı Fatma hak
kında depoyu ateşlernek suçundan ta
kibat yapılmağa başlanmıştır. 

Samsun fidan aşı ları 

- Hasan Bey, bilmem 
haberin var mı? .. Orta o -
kullara, l!selere lisan mu
allimi yetiştirmek için .. 

... Şehrimizde bir eYa -
bancı diller mektebi. açıla
cakmı§ ..• 

... Yalnız bunun nerede 
açılması muvaiıktı.r diye 
düşilnüyorlarmış .. 

Hasan Bey - Beyoğlun

dan baŞka her yerde azi -
zim.. . Orası zaten ba§tan 
aşa~ı böyle blr mekteb .•• 

Samsun (Hususi) - Amasyanın me~ -
h ur misket elrnasından toplanan 1500 aşı 
kalemi Samsuna getirilerek ficfanlıkta 

8000 fidana aşılanmıştır. Bu aşı kalemleri 
fidanlık memuru LQtfi Deveci tarafın -
dan Amasyada mahallinde ve en iyi cins
lerinden toplanmıştır. Bu aşılardan iyi 
n eticeler alınacaiı anla~ılmaktadır. 

Efianinin giizel bir köyü: 
Saçak köyü 

Efiani nahiyesinin dört kilometre 
ötesinde kurulmuş olan Saçak kö) ü 
gayet şirin ve muntazam bir köydur. 
60 evi vardır. Mektcb olmndığınd m 
köy çocukları mektebsiz kalmaktadır
lar. Fakat bu yıl, nahiye merkezinde 
tesis edilecek olan yatıevi bu köy ço -
cUklannın cehaletten kurtulmalarına 
vesile olacaktır. 

Köy evleri, ikişer katlı muntazaır 

teşkilıltlıdır. Köylüler, ziraatle mes -
guldür, ayrıca. arıcılık vesair koyun ve 
inek yetiştirir. Köyün çevresinde-ki 
yüksek ve sulak yaylalar hayvan be-.. -
lemeğe çok müsaiddir. Bu köyde ayni 
zamanda kereste nakliyeciliği de var -
dır. 

Köyde dört pınar mevcuddur· Köy 
kaldırımları son zamanlarda yapılma· 
ğa başlanmıştır. Köyle nahiye arasın -
daki yol da yapılmıştır. Köy muhtarı 

Ali, genç, çalışkan ve köylüleri -
nin sevgısını kazanmış bir a -
damdır. Köyün Hüsnü ağa diye bir de 
ağası bulunmaktadır. Herkes bu nğn • 
nın evine misafir olur. Bu köyde mi -
safir kim olursa olsun çok ehemmiyct
le karşılanır. Köy odasına misafir gel· 
mediği günler uğursuzluk sayılır. Kö}' 
odasına gelen misafirlere köylüler hep 
birden yemek getirirler. Ve misafir ya 
tıncnya kadar da yanında kalırlar. 

Adapazarında 
E/Pktrik f eneri ile 
B1ldırcın avlıyorlar 
Adapazarı (Hususi) - Üç dört gün· 

denberi Adapazarı ve havalisinde fası
lalı olarak yağmurlar yağmaktadır. 
Fakat şimdiye kadar hiçbir zarar kay
dedilmemiştir. Bu havaliden geçen bıl
dırcınlar da geceleyin şehrin elektrik 
ışıklarma yakalanarak inmeğe mecbur 
kalmışlardır. Bazı açıkgözler ise hava
ya elektrik feneri tutmuşlar ve bir 
hayli bıldırcın toplıy!lmk onar kuruş

tan satmışlardır. 

(KU çUk Memleket Haberleri) 
Orhanelinde yeni nakRin 

Orhaneli lnhlsarlnr memuru Kemal Ser
kan tertlan Hakkfırl lnhlsar memurlu~una 
tayin edllmlştlr. 

Askerlik .şube reisimiz Münlr A~ca Bun;:ı 
tüm millhaklığına tnyln edilmişlerdir. 

Kocaeli bahçıvan kursu bitti 
Kocaeli 7.lrnat fJdanlı~ında açılmış olan 

usta bahçıvan kursu sona ermtştır. Kurs lk\ 
ny dernm etmlş villtyetJn muhtelif meyva 
mıntakalarından alınmış olan 20 köylü gen
ce fidan yetıştırme ve aşılama usulleri gös· 
teremtştır. 

Talebelerln hepsi. kursu muvat'faklyetıe 
bltlrmlşler ve memleket lçln faydalı bahçı· 
van olmuşlardır. Kurstan sonra yapılan tın· 

tlhanlarda vnll de bulunmu~ur 
Kırkai:a~ kaymaknmlıfı 

İki buçuk senedenberi Geyveyl muvııtrald
yetıe tdııre eden kaymakam A. Harndi Bül· 
bülkaya Manlsanın Kırkıı~nç kaymakamıını
na tayin edUmiş ve yeni vazifesi başına ha
reket etmiştir. 

Yenlcede t ayinler tahviller 
Yenlcede Iki yıldanberi kaymakamlık )"RP· 

makta olan Harndi Sönmez, Trakya gene. 
müfettlşll~l evrak müdilrlO~üne tayin cdll
mı~. ve geçen hafta şehrimizden ayrılmıştır. 

Gene Yenleenin husus! muhasebe memura 
Şekfır Ece, terflan Ec~'fıbt\d husust muhasebe 
memurlu~unn, tal-..-;ll memuru Ahmed Kat.re, 
İmroz tahsil memurhı{;una, varldat memuru 
Hablb oftndoğdu. terflan Bıı.yramtç varldat 
memurhığuna. tabsllrıt memuru İsa, tnhvllea 
Blııa kooperatıf banka muh:ıslbll~lne. Bıgıı 
varldat memuru CemU de terflan Maçka ka· 
zası vartdat memurlu~una tayin edllml~l('r

dlr. 
Görülen lüzum üzerine Yenlee tapu nıe

muru SUleymnn. vekMet emrine nhnm~tır. 
Samsun maarif müdürlfilü 

istanbul manrif müdllr muavlnliiUne ııtn· 
nan manrif mOdtirll Harndi Hızalın yerlııl 
taytn olunan Muhlddln Akdllt gebrlmlzf 
ıtelm.t.o va vazifesine başlamı&tır. 



C HAdiseler KaJ1ıtıDda 1 

AK ü 
An1atıyorlardı: 

- İlk ;inSB.nlar ~ ve~lerini aynen 
mübadele suretne yaparlanlı.. Sonra -
hm para icad edildi. Alış verişleri pa
ra lle yaptılar .. Bugün ise· .. 

- !Bugün ise? 
- Taksitıle yapıyorlar. 

* Eskiden, bir şey alacağımız zaman: 
-Kaç kuruş! 
Derdik.. Şimdi: 

- Kaç taksit? 
Diyon!Z. Gene eskloa .. 

-Kaça? 
Dersek; 
-Şu kadar kuruşal 
Derlerdi Şimdi ise: 

-Kaça? 
Diyoruz. Cevab veriyorlar: 

- Altı taksitte! 

* - Maa.şm ne kadar? 
Diye sorarsanız: 

- Pek cüz'i, şu kadar kuruş! 
Demiyorlar. 

- Pek cüz'!, terzi taksiti, radyo tak
siti, odun kömür taksiti·. 

Diyorlar. 

* Eskiden gazeteler şu tarzda ilAn -
lar verirlerdi: 

«En iyi eşya falan mağazada bulu
nur.• 

Şimdi ilAnların şekillerini değiştir
diler; hemen hemen bütün gazeteler -
de: 

eFilan mağaza, en müsaid taksit 
şartlarile muamele yapar.,. 

Tarzında lllnlar görüyoruz. 

* Taksitle alış veriş eden taksitle a -

~ v~ edemediği için ltendinl birçoK 
şeyden mahrum edene: 

-Niye sanki taksitle almazsın? ti.e-
di. 

Öteki düşündü: 
-Öyle amma lbir teviye taksit öde

mek icab edecek. 
- Ödersin. 
- Taksitleri Med.Uden sonra aldık-

Iarım da eskiyecek 
- Yenllerini gene taksi.Ue alırsınl 
- Gene taksit ödeyece~. 
- Ne çıkar gene Mersin. 
Taksitle alış ve~ etiniyen dü§ündÜ· 

Hocanın hikAyesini hatırladı: 
.................................................. 
cHocamn sanğı k:f.I'li ~: 
-Yıka! 

Demi~ er. 
- Yıkayayım amma gene ldrlenirl 
Demiş. 

- Gene yıkarsıni 
Demişler. Hoca dü~nmüş: 

- Öyle amma ben dünyaya sarık yı
kamak için mi geldim? 

................................................. 
- N e çıkar gene ödersin? 
Divenin yüzüne baktı: 

- Öyle amma ben dünyaya taksit 
ödemek için mi geldim? 

* Batakdan bahsediyorlardı: 
- Gayet fena, dediler, insan bir a -

yağını kurtanr, öteki saplamr. Öteki 
ayağını kurtarır, lrolu saplanır. 

Taksitle alış veri~ eden sözün ba -
şını dinlememi~ti. Sonunda birdenbi -
re doğru1du; sordu: 

- Taksitle alış veriş edenlerin hali
ni mi anlatıyordunuz? 

İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu ·di niz? =ı 
Gece kelebekleri 

Dünyanın en güzel ve nakışlı hayvan
lan gece kelebekleridir. Bunların kanad
larının üzerinde türlü kuş resimleri bu -
lunur. Fakat bunlar Amerika ve Avus • 
tralyada ya§8I'lar. 

* adagaskar adasmdaki iptidai 
insanlarm elbiseleri 

Madagaskar adasının cen_ubu garbisinde 
Farofangana adlı bir mıntnka vardır. 

Her ipUdat ceıniyette oldu~ gibı bu 
mıntaka halkı da çıplak gezer. Fakat er
kekler önlerine küçük bir yaprak par a 

çası veya bez bağlarlar. Kadınlarm ön -

Yemeklerde çiy şeyler yemeli 
· Her yemekte 
pişmi' §eyler ye
nir. Fakat doktor-
lar. Fişmiş yeme~-d 
lerden ıı;onra çı~ 
weyler yenmesini ....... , .......... 
tart olarak ileri 
5\irerler. MeselA 
çiy meyva ve sebze gibi. Bunların bazım
da bir takım faydalar temin ettiği, vü
cudün rehavetine mani olduğu ileri sü
rülmektedir. 

yaprağıdır. Bu yaprak, göğüsten diz ka
pağın biraz üstüne kadar vücudü örter. 
Belden bir iple ballarumştır. Bu suretle 
hem korsa, hem de peştemal vazifesini 

lerine bağladıkları ise koskocaman ağaç görür. 
-···························································································································· 

.. 
Okuyucu larıma 
Cevablarım •.. 
N. M. K. rümuzile bana mektub ya

zan okuyucuına: 
Oğlum, 
Senden evvel bana mektub yazan 

genç kız okuyucumun mektubu §im· 
di yanımda olmadı~ı için ona verdi· 
ilm cevabın ne sebeble o tarzda veril· 
ıntş oldu~nu bilmiyorum. Fakat şu 
var ki, bu tarzda bir cevab verdimse 
ben çok düşünmüş, çok ince elemiş V(ı 
ona göre bunu yazmışımdır. 
Şimdi çocuğum, senin mektubun· 

dan da çıkardığım netıce şudur: 
Senin o sevgin geçici bir sevgidir VQ 

senin için en iyi hayat arkadaşı ola 
cak kadın, annenin bulduğudur. Ver 
diğln izahata göre seni o, her ellietle 
tatmin edebilecektir. Annenin sözü· 
nü dinle, kızı gör ve evlenip mes'ud 
olun! 

* İzmitten M. C. rümuı.ile mektub ya~ 
zan okuyucum. Çok gezmiş, çok gör 
müştür. Şimdi yirmi yedi yaşındadır. 
Kazanci pek fazla dc~ilse de pek te a~ 
değildir. 

Diyor ki: 
cl9 yaşlarında temiz bir aile kızı, sa .. 

rl§ın kıvır kıvır saçları var. Pemba 

beyaz yüzünde makyaj pek az. Şişman 
değil.. boy 1,58 .. mütemısib vücudıle 

giyinmesini de biliyor. Benim gibi mu
sikiyi sever, kemanım, onun piyano 
nağmelerine karışıyor. Kibar muhit .. 
lere intibak eder. İnce temiz ruhile or· 
ta tahsili kAfi. Evine sadı'K. Kocasına 

müşfik ve muti. Her şeyden ziyade n· 
na olmak gayesile evinin hanımı. Şen 
ve şakrak. Görgülü. Tabiatin sıcak ku· 
cağı onun ve benim en sevdiğim ae
korları te§kil eder ve ben artık mazi
yi geride bırakmış, onun temiz ve saf 
aşkı, sevimli yüzile başbaşayım. 

Teyze ben böyle bir kız arıyorum. , 

Oğlum istediğin kız vardır. Fakat 
ııaçı sarı olmaz da Biyah olursa, kıvır
cık olmaz da düz olursa, piyano bilmez 
de güzel §arkı söylemeyi billrse ne çı
kar. Madem ki çok gezip çok gördün, 
bunları da düşünmen lAzımdır. Haya· 
lin yaratt1ğı tip güzel olabilir. Fakat 
hakikat hayalin yarattığının tam eşini 
yaratmaz, benzerini yaratır. Sen de bl.l 
benzere kanaat etmoll, onun da ken
dine has güzelliklerini sevmelisin. A
,ilenin bulduju genç kızın madem kt 
çok iyi taraflan var. Do~u düşün. Ha
yale fazla kapılma. Bir karar ver, ev
len. Çünkü tam evlenecek bir ça~da-
mn. 

TEYZE 

~ 
Son derece şık bir 

örgü ceket 

Kendi beyaz, çizgileri siyah, yakası kır
mızıdır. Çizgiler düz örnek üstüne son
radan k'roşe ile yapılmıştır. Yaka lastik
tir. Dü~eler çizgileri!l veya yakanın 
renginde olabilir. Nasıl isterseniz ... 

Etek üstüne uyduğu kadar ince ropla
nnıza da yaraşacak olan bu güzel ceke
tin arkası robasızdır. Kolların çizgileri 
roba çizgilerine uydurulduğu için tıpkı 

raglarunış gibi görünüyor. İsterseniz ar
kaya da roba koyabilirsiniz. Fena olmaz. 
Yalnız boyu keser. Pek uzun boylu de
ğilseniz arka robadan vazgeçiniz. 

Her kadın bilmelidir: 

Bir damla süt 
Kuruyan ayakkabı cilasını bozuldu di

ye kaldırıp atmayınız. İçine bir damla 
süt damlatınız. Bu bir aamlacık, cilayı 

kullanılabilecek hale döndürür. 

* 
İpeklileri yıkadıktan sonra sıkınız. Fa

kat asmayınız. 'Iemiz, beyaz bir bezin 
üstüne yayıp bu bezle birlikte yuvarla
yınız. Ötülenecek hale gelinc('ye kadar 
bir yana bırakınız. Nemli nemlı ütüleyi
niz. Yıkandıkları hiç belli olmaz. 

* 
Renklerinin karışacağından korktu~u

nuz her hangi cins bir kumaşı yıkadık

tan sonra yalnız elle sıkmakla bırakma
ymız. Beyaz bir bezin arasında da sıkınız. 
Bu bez kumaşın son ıshklığını da çeker. 
Damlıyacak su kalmadığı için boyalar 
birbirine kanşmaz. Kumaş yıkanmadım 

evvelki gibi kalır. 

* Ceket yakalnrını temizlemek güç bir iş 
değildir: Bir fincana bir çorba kaşığı a
moniak'la üç kaşık su koyarsınız. 

Ceketin yakasım temiz bır bezin üst:.i
ne yayarsınız. Hazırladığınız amoniaklı 

suya batırılmış temiz bir bezle kirli yeri
ni iyice oğarsınız. Bunu, ta yaka terte
miz oluncaya kadar tekrarlarsınız. Sonra 
temiz, ılık suya batırılmış yumuşak bir 
bezle temizler, kuru bir bezle de kuru
tursunuz. Üstüne bir tülbend koyup ütü
lersiniz. 

Birinciteşrin 4 

ramvay Şirketi işeileri teavOn 
sand1ğ1nın tasfiyes"ni istediler 

Ikinci ticaret mahkemesi ihtilafın hakemle 
halledilebileceğine ve bu hakemi Nafia 

Vekaletinin tayini lazım geldiğine karar verdi 

İstanbul Tramvay Şirketile. şirke -ı Aziz, taammüden öldünııeğe teşet;.. 
tin yevmiyeli müstahdemleri arasın - büs iddiasile, ceza kanununun 450 in • 
da hasıl olan bir ihtillf adliyeye inti- ci maddesine göre cezalandınlması is-
kal etmiştir. 

Şirketin yevmiyeli müstahdemleri -
nin aralarında 'bir ihtiyat sandılı var
dır. Tramvay şirketi de, bu sandığa 

maddi muavenett.e bulunınalmadır. 
Müstahdemlerden J 50 kişi kadar, 

şirket direkWrlüğüne müracaat ede -
rek, bu sandığın tasfiyesini istemişler, 
iki avukatı da, buna memur ola.I'ak, ta
yin etmişlerdir. 

Fakat, şirket ft>ütün müstahdemle -
rin ittüak e~klerl, yahudda §ir -
ket feshedilmediAl ıtakdirde, bu taleb -
lerinin gayrimümkün o1du~u, mü -
racaat edenlere hildirm~tir· 

İlhtHM, bu suretle halledilerneyin -
ce, Asliye l nci Ticaret mahkemesine 
intikal etmiştir. Mahkemede, 8andığın 
tasviyesini istlyen arnele vekillerl, ken 
dilerinin ihtilAfı hal için eski icra reisi 
Refiği hakem tayin ettiklerini, çirke -
tın de böyle bir hakem tayin etmesini 
istem~lerdir. 

Şirket veltilleri ise, buna itinz e -
derek, mevcud ihtilAfın hakemle halle
dilemiyece~ni bildirmişlerdir. 

Karşılıklı iddialan dinleyen, Asliye 
2 nci Ticaret mahkemesi, neticede ih
tilafm hakemle halledilebileceğine, fa 
kat bu hakemin Nafıa VekAleti tara -
fından tayini lAzun geldiğine karar ver 
miştir. 

Bir sarhoş adiiye koridorlarıni 
velveleye verdi 

Dün Adiiye tabalıetine muayene i -
çin sevkedilen bir suçlu, adiiye kori -
dorlarını velveleye vermiştir. 

Daha evvelsi gün, hapishaneden 
tahliye eelilen Arab İsmail, bürrlyete 
kavuşur kavuşı;naz fena halde rakı iç
miş, zil zurna sarhoş olarak, sokaklar~ 
da gürültü etmeğe başlamıştır. Niha ~ 
yet. polis kendisini yakalıyarak, mua
yene için adiiye doktoruna sevketmiş
tir. 

İsmail doktorun ka~ısında yan A -
rabca, yan Türkçe veeizeler söyleme
ğe, dı~~ın çıkınca da, koridorda: 

-Hey, bana bakın, bana Arab İs -
mail derler! diye nA:ra atmağa başla -
mı§ tır. 

Bir aralık fazla ileri giden suçlu, 
koridordaki halkı da heyecana d'üşür -
müş, polisler tarafından güç zaptedi -
lebilmiştir. Adliye tabibi Enver Karan, 
suçlunun Aşikar bir şekilde sarhoş ol -
duğuna dair, rapor vermiştir. 

Sevdiği klZI yaralıyan Azizin 
muhakemesine devam edildi 
Şilenin, Galem köyünde vukua ge

len bir hadisenin muhakemesi, Ağır -
cezada son safhaya varmıştır. 

Suçlu Aziz, ayni köyden Hamide is
minde bir kızı sevmiş ve evlenmek is
temiştir· Fakat, kız ve ailesi buna mu
vafakat etmemlş1er, Harnideyi bir ba~
kasile evlendirmişlerdir. 

Buna fena halde' Uzülen Aziz, genç 
kızı tabanca ile ağır surette yarala -
mıştır. 

tenerek, Ağırcezuya veri~ir· 
Dünkü celsede iddianamesini ser • 

deden müddciumumi Übeyt, işlenen 
fülde eldeki deliilere nazaran taam .. 
müd görememiş, suçu katil kasdiyle 
cerh mahiyetinde bulmuştur. Böylece 
Azizin ceza kanununun 448 inci mad .. 
desine göre, tecziyesini istemi!jtir. 

Mahkeme .. müdafaa için, talik edil• 
miştir. 

Devletin emniyetine taaiiOk 
eden suçlar 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu-
nun 1 04 üncü maddesine ilAve edilen 
yeni bir hüküm, ad1iyece tatbik edil .. 
rneğe :başlanmıştır. · 

Kanubun aldığı yeni şekle göre,, 
devletin emniyetine taalh1k eden a • 
~ cezalık suçlarda, suçlular mahke .. 
meye tevkif edildikten sonra. sevke .. 
dilecekler ve muhakeme devam etti~ 
müddet zarflnda da, mevkufiyet altın .. 
da. bulunduru1acaklardır. 

Bir yankesici mahkOm edildi 
Eminönü - Maçka tramvayında yan 

kesicilik yapan Hüseyin isminde bir 
sabıkalı yakalanarak, adliyeye veril .. 
miştir. 

Suçlu Asliye 4 üncü ceza mah .. 
kemesinde görülen muhakemesi neti • 
cesinde suçu sabit olarak, bir buçuk 
sene hapse mahkfun edilmi§ ve tevkif· 
haneye gönderilmiştir. ' 

Paliste: 

Yakacıkta bir kumarhnne 
meydana çıkanldı 

Son günlerde Eniniyet MUdürlll~ü iklncl 
şubesinin üçüncü kısmi memurları, Yaka .. 
cıkta büyük bir kumarbanede Jromnr oynan• 
dıftını haber alarak bir cUrmümeşhud yap-
mışlar ve sekiz kumarbazı suç tlstünde ya .. 
kalamışlardır. 

Bir motoaiklet S yafında 
bir çocuğa çarph 

Antonyanın idaresindeki 3029 nurnarall 
motoslklet. Şl.şll Hnlftskfirgazl caddesinden 
geçerken 5 yaşında Aybann çarparnk başın .. 
dnn yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın • 
ml§, suçlu yakalanmı.ştır. 

Bir avcı bir çocuğu yaraladı 
Kadıköyde Kuşdill sokagında i2 nurnarali 

evde oturan Necati, dün avianmak üzere FIŞ 
tlklıda. Taşoca.kları denllen mahalle gitmil 
ve bir kuşa tütek atarken saçmalar birden .. 
bire önüne çıkan 16 yaşında Apos\olun b~ • 
caklarına isabet etmıştır. Yaralı Nümune 
hastanesine kaldırılmış ve tahkikata baş "' 
ıanmıştır. 

Bir ihtiyar mangalı devirip yandı 
Oıılatada. Mlmi mahallesinde oturnn '76 

ya§ında Melek, odasında dola.iırken ayaltı 
mangalıı. takılarak ateşler etrafa snçılmış TC 
kendisi de ateşin fuıtüne düşerek vücUdQ .. 
nUn muhtelif yerlerinden yanmı.ştır. 

Bir tramvay • otomobil çarpışması 
Vatman Rltn.tın idaresindeki 235 numa .. 

rıı.lı trnmvay arabasUc şoför İh.aan tarafın• 
dan kullanılan 4169 numaralı otomobil are." 
sında Beşiktaş tramvıı.y caddeslnde bir ça,toı; 
pı§ma olmuş, her tki araba da hasara u~ • 
ramıştır. 

Bacaksızın maskaraliklan: Süt şişesi 



4 BirincitcşriD 

C SUSLUK 
Tarihin en birkaç yaprak 

Raspu in Almanlar lehine 
c yap ı mı? 

Rasputin Almanların casusu mu idi? l 
Bu sual, Çar sarayında eşsiz bir mevki 

sahibi olan Rasputinm gerek sağlığında, 
gerek ölümünden sonra birçok zihinlen 
i~gal etti. Bir çoklanna endı~ vent, pek 
~ok dedikodulanı zemin oldu. 

1916 yılının 16 ikir.citeşrininde aristok
tat ısyancılar onu prens Feli~ Youssou
poffun sarayında öldürdüler. Bundan 
sonra, papazm saraydaki nüfuzundan ıs
tifade ederek gizliden gizliye Almanlara 
casusluk ettiği, bu yüzden Çarlık Rusya
sının devrilmesine sebeb oldu~ fjkri 
büsbutun kuvvet buldu. 

Rnsputin acaba gerçekten bir Alman 
casusu muydu, velini:neti olan Rus hane
danına hiyanct etmiş miydi': Bu nokta, 
düşiınülmeye değer bir meseledir. Çün
kü: Rasputinin saray muhitinde erişti li 
kudret ve nüfuz, bu yolda kullanılabile
cek sil3.bların en tehlikelıst, en korkun
cu olabilecek kadar ge-niş ve sonsuzdu. 
Başta imparatoriçc olduğu halde bütün 
saray halkı bu basit köy papazına bir 
peygamber, bir can venci gözile bakıyor
lar, Allah diye tapıyorlarc!ı. Böyle esrnr
lı bir kudret hangi haın maksad uğuruna 
kull.ınıhr da korkunç olmazdı? 

Rasputin daha saf'lığında şübhe-Ji bir 
adam sayı1makta, da,1mi surette gizli po
lis tc>şkilii.tının nezareti altında tutulmak
ta idi. Buna, saraydaki mevkii bile mani 
olamamıştı. Vakıii. bu nüfu2'dar. korkmı
yan vok gibi idi. En cüretkar teşkilat a
janları bile onun hatta adını ağı7larına 
almaktan çekiniyorlardı. Polis raporla
rında ismi c:Kara nd:ım:. diye anılıyordu. 
Buna rağmen gizli teşkila! ortu adım a
aım takibden çekinmiyor, en ufak hare
ketini gözden kaçırmıyordu. 

Rasputin bir ziyaretP gitsin, bir şehir
aen bir şehire yolculuk etsin, bir kahve
ye girip çıksın da gizli polis'n haberı ol
masın. mümkün de~Hdi. Onun, değil şüb
he VC'rcn tarafları, hntUi en açık, en basit 
nrzuları bile yığınlada palisı harekete 
getiriyor, arkasında gölge gibi dolaştın
yordu. 

RASPUTİN EGLENİYOR 
Şu ufak misal bunOJ ne güzel anlatır· 
1915 nisanında Rasputın, Romanaffia

Rasputhı 

Bu çılgın ayyaşlık ve eğlence dev?tosi 
üç gün üç gece sürdü. Üç gün 
sonra papaz treninen atladı, sa -
raya döndü. Taban tepmekten ölü gibi 
yorgun düşen gizli teşkilat ajanları da 
nihayet sükuna kavuşahiJccekleri için 
geni§, rahat bir ncfe;; aldılar. 

Pnpazın bu üç günlük zevk ve sa!3sı 

hakkında tutulan raporlar, teşkilatın 

Moskova şefine sunuldu. Oradan, resmi 

sıra ve derecelere göre elden ele geçe 
geçe o zamanki dahiliye nezareti müste
şarı General Founkovsky'e ulaştı. 

Founkovsky, Çllr ll nci Nichola~'nın 
saray halkını kul gibi kendinP rameden 
esrarlı papazın iç yüzUnü öğrenmek iste-

diğini sanmak gafletin~ düştü. Gizli teş
kilii.ttan gelen raporları aynen Çara tak
dim etti. 

Bu hadiseden bir iki gün sonra idi. Da
hiliye nazırı prens Shtoherbatshov Çar-

dan şu emirnarneyi aldı: cMüsteşarınız 

General Founkovsky'in bulunduğu vazi -
feden daha uygun bir yere kayınlması ... 
Ve na.. .• 

ra kcramct savurmaktan, yarı Allah ro- Tabii prens müsteşarına derhal işden 
lü oynamaktan usanmış, biraz başını el çektirdi. Founkovsky de bu tepeden 
dinlemek istiyordu. Moskovaya kıdar inme darbenin sebebini ancak o zaman 
bir yolculuk yapmaya karar verdi. Onun anlıyalıildl. Rasputin türlü rezaletinde 
Moskovaya adım atışı ile büt5n şehir po- serbestti. Çar, bunları ne duymak, ne de 
lisinin derin telaş ve endişe içinde hare- bilmek istiyordu. 
ket(' geçmesi bir oldu. Bu vak'adan sonra on sekiz ay geçti. 

Rasputin, alıbab evlerinin birinden ö- Rasputin, ebergün biraz daha çekilmez. 
bürüne gidiyordu, polis de arkasından... hal alıyordu. Nihayet günün birinde ce
~asputin gezmeye gıdiyordu, polis pe- sedi gene teşkilat ajanları tarafından Ne
şmden ... O, nereye ayak bassa polisin bü- va nehrinin donmuş suları arasında bu
tün gözü, dikkati orada ... Bu csrarlı, uy- lundu ve daha muvafık bir mezara nak
duı·ma peygamber her gittiği yerde çıl- }edildi. 

gmca içiyor, içiyor, sonra da cümbüş kı- Bütün bunlardan anlaşılan şudur: 
Y.~met ba§lıyordu. Komşular, gürültü-
sunden gece yarılanrıa kadar uyuyamı
yor, sızlanıp duruyorlardı. 

EN BÜYÜK 1\tERAKI 

Rasputin ne bir casus, ne de bir ekmek 
hniniydi. Gizli teşkilat onu, saraydaki 
büyük kudretine rağmen, bütün ömr:.in
ce sıkı bir nezaret altında tutmuştu. Ras-
putin, Almanlara ı;atılmı§ bir casus olmak 
şöyle durslın, harbi Petrogradda geçiren 
ve Almanlar hesabına çalışan vatan hai-

Polis raporları onun hep bu bezeyan
larile dqluyordu. Sarhoşken en büyük 
ın~rakı bulunduğu evin, önüne çıkan, 
elıne geçen hizm.etçilerini s.ıkıştırıp öp -
nıekti. Rasputinin en ehcmmiyetsiz ha
reketlerini bile büY:.ik bir dikkatle gl5z 
hapsi altına alan polis, raporlarında bu 
Öpücüklerin sayısını büe kaçırmıyordu. raporların hiç birinde buna dair en ufak 

(Bu raporlar ihtiUılden sonra Sovyet bir ima görülmedi. · 

ni Ruslada bile en ufak bir münasebette 
bulunsaydı, te§kilat, bunu derhal seze
cekti. Halbuki onun türlü rezaletHe dclu 

Rusya salahiyettar mahfelleri tarafın -
dan neşrcdildi). 

. Bir gece yarısı pap~ sızmıştı. Onu, 
bıraz hava alıp ayıhın dıye araba ilc gez
mey(' çıkardılar. Gizli tcşkilıitın ajanları 
da b('llj clmedrn d rhal peşine düştü. o 
kadar ki n~abacı) a v rHen paranın mik
dan bile ajan rap t ·ına g('Çti. Açık ha
va pnpazın içm i t "hasının artmasına 
yar mıştı. G<:c n'n Jundan sonrasına aid 
poli raporları R utinin sabaha kadar 
kah,(' kahve d l ı(i"ını, arkadıışlarile 
içip k ndind n • ini. c:hal ve tavrı-
nın gıttikçe P tik bır karakter al-
dı ı ı kaydC'd . 

Sab:ı.ha do~ru R1 utin bırnz s~dı A· 
Yılır 3 ) ılmaz Y nıd "'\ sokağa fırladı.' Bu 
sefc>r yanına şunun bunun göze gelir biz
lllelçi kızlarmı nlmı tL 

Katlinden sonra ortaya atılan şayinla
ra gelince: Bunlar Çarlık Rusyasının yı
kılmasındaki makul ve mantıki sebebleri 
maskelemeye, gizle-rnEye uğraşanlar ta
rafından icad edilmiş ve hiçbir vakit is
bat edilememiş dedikodulardan ibaretti. 

Bundan başka Alman, Avusturya is
tihbarat mensubları raporlarmda da Has
putine aid en ufak bir kayda rastlnnma
mıştır. Bu ajanlar, rüşvetle vatanlaruna 
hiyanet eden Ruslardan hiç birini gizle-

mek mecburiyetlnde değildiler. Bahusus 
Rasputin gibi kuvvetli bir unsuru elle
rine geçircbilseler bu kadar gizli kalır 
mıydı? 

Rasputin kötünün kötüsüydü, bu mu
hakkak .. !akat bir dUşınan casusu değildi. 

Çeviren: N eyyi1' 

SON POSTA 

Sinema san' atkar1 
olacaklara nasihatler 
Hollywoodun en genç san'atkirlarm 

dan Franchot Tane, Amerikan sinema -
cılığmın en belli başlı simalanndan bl -
ridir. 
Şimdiye kadar çevinniş olduğu film -

lerin hepsinde çok muvaffak olmuştur. 
Bu genç san'atkAr, iinema flleınble atı

lacak olanlar için şu kısa ve veciz nasi
hatleri vermektedir: 

1 - Fena tablatti olmayınız. 
2 - Hodbin olmaymız. 
3 - Film çekilrneğe başlanmadan on 

beş dakika evvel rolünüzü öğrenebilcrc
~ini.zi sanmaymız. 

4 - Temsil edeceğiniz şahsı fikriniz 
veçhile canlandırınız. 
5- Velev en küçük olsun, hiç bır şan

sı kaçırmayınız. 

6 - Kendinizi o kadar alim sanmayı -
nız. Daima öğrenccr>'· · s. viniz vardır. 

7 - Sadeliği terketmeyiniz. 
Franchot Tone'nin en muhim bulduğu 

nasihatler şunlardır: 
1 - Film çevrilecek yere vaktinde gi

diniz. 
2 - İster iyilik, is~ fenalık için ol -

sun, sizin hakkınııda söylenenlerin ya -
nsına bile inanmayınız. 
~ - K"o~vrnetinizin ancak çevirmektc ol-

Sa 

Yazan: Vaafi Rıza Zobu 

"Karagöz,, kimin malı? 
Biz Türklerin, iki 

milli ctema§b sı 

vardır. Biri: Orta o • 
yunu, ötekı karagöz.. 

bunlnnn nereden gcl 
diğini ne biz biliriz, 
ne de Avrupabl:ır_ 

val~ıa her ikisi içir -lo 

cildlerle eserler ya -
zılıruştıı·- her kişi bir 
yan;ı çekmiş, herkes 

bir rivayet yumurt • 
lamıştır.. kimi Çın -
den, kimi Hindden, ki 

mi Aralıdandır de -
miş .. kimi Yunan, ki
mi Roma, kimi Bi · 
zans diye tutturmuş .. 
hiç bırisi bır vesik.ı 
ya istinad etmeden, Karagöz perde$tnin aTktısı 
ederneden tahminlerle iddialarını yürüt- Bizim orta oyununda, ta eski zaman
rnek istemişler .. bazı Avrupalılar da da- !ardan, Sultan Mecid devrinin daha doğ
hil olduğu halde, birçok kimseler Kara- rusu, Harndi ve Abdi devrine kadar, bir 
gözle Hacı İvez isminde iki kişiyi Burs::ı- başlayış tarzı vardı .. meydan kurulur. 
da doğurtup, gene orada öldürmüş, hatttı Halk etrafa hayran hayran dizilır. Oyun 
mC'zarını bile yapmışlardıt'.. vakti gelince, davul, zumn, kudüm Lir 

Bazıları bu iddiaya katıla katıla gülüp, raks havasına başlar. O günkü piyestc 
Karagözün de, mezarını!l da birer züm- rolü olan bütün san'atkarlnr nrka arka 
rüd anka olduğunu isbata kalkıymışlar- dizilip, raks havasına ayak uydurarak 
dır.. hoplaya zıplaya meydanı üç defa devre-

İyi güzel amma, bunlan!'l hangisi dağ- derler. Sonra içeri girerler ve- müzik tc 
ru?. Hepsi olamaz! Acaba hiç birisi mi?. susardı .. bu raksm manası şu idi: 
Öyle ise, Karagözle orta oyununun aslı Birincisi: Vak'a eşhasını halka takdim 
nedir ve- nereden gelmiştir?. Haciva<Vn etmek .. herkes oynıyacnlı rolün kıyafl.!
bizzat kendisi, cpirimiz üstadım.ızı. dıye tinde olduğu için, anlaşıhrdı ki: Ahmrd 
b!r cŞeyh Güşteri• den bahseder... Bu Laz, Mehmed Kürd, Hasan Acem, Hüs"'-

• kimdir?. Şeybin bu işle .ne alakası var- yin Frenk rollerini yapacaklar.. adeta 
dır?. bugünkü el ilanı gibi bir şey ... İkincisi: 

- Karagöz oyununu ilk defa o oynat- San'atkarlar, rneydanda dolaşırken et-

mış ta ondan.. rafı süzerler, seyircilere bir göz atarlar .. 
- Kimmiş bu adam? bugünkü toplanan hnlk n~ cinsten? Yn-
- Arabistandan gelmiş bir şeyh... ni, hangi tabakadan?.. Zevkleri nedır" 
- Kendi Arab mıymış.? . Nelerden aniayıp hoşlanırlar? .. İşte raks 
- Öyle ya, madem ki Arabıstandan i bitip te içeri girdikleri zaman herkes gör-

gelmiş. d"ğ" .. - I N"h t k I b t I A b" t d Tü k k ., u unu soy er. ı aye o aşı, op a-
- B~la ıs a,n a r yo muymuş · nan reylerden bir karar çıkarır. Oyna-
- ı mem. 

. .. . nacak oyun ve oynama tarzı kararlaştırıl-
- Nasıl bilmem. Tefessuh eden halıfe dıktan sonra, müzik pcşikar havasına 

Franchot Ton~ d ı "d k" 1 k ? H 
or u arını yenı en ım ec urmuş · n- başlar. Peşikar çıkıp halkı yerden selam. 

duğunuz film için mevcud olduğunu u - lifelerin kumandanları, Türkistandan ge-
(Devamı 10 ncu sa!Jfada) nutmayınız. 1 tirdiği orduları ne cinst~nmiş? Koyunlu- ............................................................. . 

Bu genç san'atkarın nasihatlen Holly- lar, Mısır Memlukleri, Selçukiler, Har-
woodda çok beğenilm:ştir. zemler, Moğollar oraları istil~ edip hüku-* metlcr kurduktan sonra, asırlarca adct-

Fransada yapılan kısmi ıerile, san'atıariıe, bnınn varlıklarile 
birleşmemişler mi? 

sefeı·ber"iğ'n sinemaya tesiri... _Evet.. 

Çekoslovak hadisesi üzerine Fransada 
yapılan kısmi seferberlik neticesinde si -
lah altına çağırılan Fransız sinema san'at
karları şunlardır: 

Jean - Pierre Aumont, Albert Prı~jcan. 
Gabriello, Pierre Fresnay, Bernard, Lanc
ret, Pierre Dac, Feral Benga. 

Bunun neticesi olarak bu san'atkfular
dan bazıları tarafmdan çevrilmekte olan: 
Üç Vals, Metropolitain, Quartier Latin, 
Hôtel du Nord filmleri muvakkaten ta -
til edilmişlerdir. 

* Lehistan sinemae~hğa büyük 
ehammiyet veriyor 

(Varşova) da (Leh Filmi şirketi) adm
da büyük bir şirket kurulmuştur. 

Leh büklımeti bu §irkete vası mikdar
da yar-dımda bulunmağa karar vermiştir. 
Şirket her şeyden evvel terbiyevi film
ler ihzar edecektir. Bu filmlerden sonra 
Leh tarihine ve Leh an'anelerinc uygun 
filmler vücude getirecektir. Bu filmle -
rin hariç memleketlerde Lehistan ıçı:'l 
yapaca~ı çok faydalı propaganday~ göz 
önünde bulunduran hUldlmet muvaffak 
olmu§ her bir esere ehemmiyetli primler 
verme~i karar laştırmıştır. 

* arta Eggert ve Jan Kiepura'mn 
yeni filmi . 

Marta Eggert ve Jan Kiepura pek ya-
kında me§hur Fransız muharrid Sardou
nun (La Toska) esirini filme çekecckler
dir. Rejlsör Geza von Bolvary'dtr. 

- O halde, Arabistanda o vakit Türk 
yoktu diye kim bilgisizlik gösterir?. Ben 
divorum ki: c:Şeyh Güşterh Türktü .. 
çünkü Türk hududları dahilinde, herhal
de Karagözü arabca oynatmamıştı .. mu
hakkak ki: Karagöz tilrk;e konuşmuştu .. 
hem c:münevver. in lisanile değil, halkın 
lisanile konuşmuştu .. bu oyun halk oyu
nuydu. Halk, kendi lisanı ve kendi ade
tini bu oyunun içinde bulmasaydı be
nimser miydi? Ya~ını başını almt§ bir 
Arab şeyhi Türkün adet ve lisanını bu 
kadar iyi nasıl bilebilirdi?. Bu adam 
- eğer varsa - bence Türkistandan kalk
mış. Tıpkı Mevlananın babası gibi, dola-
şa dolaşa, Arabistandan geçerek Anado
luya girmiştir. Bu oyun•ı da td. Türk di
yarından beraberinde getirmiştir .. 

- -:\rnbistandan geçerken bu oyunu 
gör üş. Beğenmiş. Adapte ederek gelip 
Anadoluda tatbik etmiş olomaz mı? 

- Ha, demek istiyor:run ki: Bu oyun 
Arab oyunu olabilir .. 

-Evet ... 
- Peki, bu oyun Çinde de var. Hind

de. hatta Japoncb da var .. onlar da bunu 
Arabdan mı almışlar? Çin ve civan daha 
eski, medeniyetleri daha P..saslı de~il mi?. 
Türk akınlnrı Arabistan ülkesine akar
ken, memba suyu gibi sessiz sadasız gel
medi. Atları, karılan, kızanlarile çıka
geldiler .. hal böyle iken sazlarını, sözle
rini, oyunları ve Adetlerini ne dıye mem
leketlerinde bırakmış olsunlar?. Llsan
larında lisanını, kanlarında kanını, adet
lerinde kanununu buluyorsun da tiyatro
ve musikisinde neden kendininkini bula
mıyorsun?. 

Bunlari tantdtnrz mt1 

Bu gelin ile güveyiyi tanıyabilir mı -
siniz?. Gelini tanunamakta belki hak
lısınız, amma biraz dikkatli bakarsa -
nız, güveyin son günlerde isminden sık 
sık bahsedilen, türlü türlü resimleri, 
bütün dünya gazetelerinin baş sayfa
lannı süsleyen birisi olduğunu onlar 
ve ismini de söyliyebilirsiniz: 

Bu gelin güvey, dünya sulhün.ün 
kurtulmasında büyük bir rolü olan In
giltere Başvekili Çem.berlayn il eşi ~ 

dir. 1911 de evlendiklerl zaman çe -
kilmişti. 

* 

Bu sılindir şapkalı zatı tanıdınız mı? 
Şarlo'dur. Aktörü ilk filminde görmek 
tesiniz. 
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UşkUipesend Gençlik 
Müşkülpesend ka· Altını§ yaşındaki a-

Rın kumaş alacaktı. damı, iki ay hapse 

~a~azanın tezgahta- mahkUm etmişlerdi: 

rı bir kumaş çıkardı. _ Neden böyle ol-

Kadın: du! 

· - İstemem, dedi, Dediler, altmış ya-

bunu kimsenin arka- iindaki boynunu bük 

amda görmedim. tü. 

Bir ba§ka kumaş I-:~:'Jl,1~~-~~~~,t::=~ - Ne yapmalı, 
çıkardı: gençlik, cahillik. ) 

- Bunu da iste- ..._ ___________ ....;;-..-...l&--------------.,. 1 - Siz mi genç? 
mem, dedi, herkesin Kadın - ( Koca.-;ına) .4bdal abdal yii- Kadın - (Gümrük memurtma) Rop- _ Kendimden de-
arkasında görüyo- züm.e baJuı.cağma, her iki baskıilün Zanmı beğendiniz değil mi?. Bir tane 

gösterdiği rakamları yekun yapıp daha var, hele onu da görün; 0 hep- ~il, avukatundan bab 

ru~.~:---~~----k_aç ___ k_il_o_g_e:M~iğ-im __ i~sö_._Y_ıe_!~---~--------s-in_de __ n_:g_üz_c~l~.--------------------~s=e=d~iy~o:r:um::· ______ __ 

Diyemiyar musun ? Saçlar 
Borçlu anlattı: 
- Alacaklılarım, hergün kapımın önü

ne gelir: cBiz hergün buraya gelecek mi
Jiz?ıt diye avaz avaz bağırırlnr. 

Borcu olmıy•n, halden anlamazdı. 
- Sen de onlara: cHergiin gelece~ini-

1C haftada, ayda bir gelinı. diyemiyar 
musun? 

* Rüyanda 
Tembel söyledi: 
- Bu sabah çok yorgun uyandım. 
Tembeli yakından tanıyan güldü: 
- Muhakkak rüyand:ı bir iş görmüş

.Ondür. 

Biri söyledi: 

- Benim karımın 

saçlan o kadar u -
zundur ki yerlerde 

sürünür. 

Öteki de söy -

ledi: 

- Benim karımın 

saçları kısadır am -

ma, her teli bir baş

ka yerde sürü -

n ür. Milyarderin oğluna oljabP. öğretiyorlar 

Kokusundan Acemi balıkçı 
Kadın; bir çok e- Acemi balıkçı, balık tutmaya giderken 

snnslar almıştı, ko - y~nına birkaç kemik almıştı: 

cası eve gelince: 

- Bunları s~nin 

için aldırr. dedi. 

- Benim için mi 

- Bu kemikler ne olacak? 
Dediler. Cevab verdi: 
- Niyetim köpek balığı tutmak . .oun

ları yem olarak oltaya takacağım! 

* 
Belli 

Evli erkek, karısile gidiyordu. Bir 
- Hayır, ben sü -

dostuna rastladı: 

aldın, ben mi sürü -
neceğun? 

rüneceğim, fakat - Kanını tanır mısınız? 

- Henüz o şerefe nail olarnadım. 
Meşhur hakkabaz çocuklawıı yatmyor. 

kokusundan istifa -
de edecek sensin. - Tanımadığınız sözünüzden belli! 

- Kanmı. uyandırmadan evime nasıL 
girebildiğinizi öğrenmek isterdım. ............................................................ 

Tecessüs 
Mütccessis kapı kilidlerinden şikayet 

etti: 
- Bu kapı kilidierini yapanlar çok dü

f\incesiz insanlar .. 
-Neye? 

- Bır tek anahtar deliğı yapıyortar 

İnsanın iki gözü olduğuna göre iki anah 

tar deliği yapmaları lfmm gelmez mi' 

Tek gözle odaların içinı rahat rahat gr 

r.otliyemiyoruz ki? 

Hepsinden 
birer tabak 

Lokantanm adı 

•Binbir cins ycmek~

tl. Obur m5ştcrf gar

•onu çağırdı. 

- Burada binbir 

cins yemek bulunur 

öyle mi? 

-Evet bay! 

Obur :pıüşteri ağzı

nı oynnttı: 

-Hepsinden bircı 

tabak getir. 

Evue 
- Hizmetçi bugün bir tnbak kırdı .. 
- Zarar yok. Yarma artık hiç kı:::- -

maz. Evde tabak kalmadı ki, kırabilsin! 

- Artık iyi oldu mu bilmem, karan
lıhta boyunbağı ancah bu kadar bağ
lanabilir. 

- Bu dokuz yüz otuz dokuz modeli 
her cihetle eski modeLıere faiktir . 

··························································-·· 
Otel de 

Evli adam otele inmişti. Otel müdürü 
karşıladı: 

- Burada, kendinizi kendi evinizde 
farzedebilirsiniz. Evinizde ne kadar ra
hatsanız, burada da o kadar rahat ede
ceksiniz. 

Adam gerisin geri döndü: 

- Ben evimde rahat değildim, buraya 
rahat ederim ümidile gelmiştim. 

------------------------~ 

Alacakli razı 

olmadi 
-Nereden geliyor

atm? 

- Alacaklıya, bor

cumu ödemiye eit
miştim. 

- Bari ödedin ml? 

- Ödiyecektim a-
ma, kabul etmedi. 

- Nasıl olur? 

- Yüz lira boreuro 
vardı, mahsuben on 

kuruş vereyim; de

dim. Razı olmadı, 
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Var ve Şe ir Mec s· 
azalarile yapılan s ·livri 
seyahatinin intıbaları 

!,. ............................................................. - ••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••• ' . '" 
~ Kazanın culalt döteli yeni fosesinde ziltler Muhiddin Ostündağın i 
: ayakkabılarına bulatınca Avni Yaiız: «Eskiden valiler köylere git • ~ 
. mezlerdi, gitaeler bile üstten ziltlenirlerdi)) dedi. E 

., ........................................................................................................................ ,;; 

Sergide hayvanı mükdjat kazanan bir köylü. kızı mtlkcifatı aldıgına dair 
im:::a verirken 

- Allah rahmet eylesin, Şırketihayri-ı karşılıyor. Parti binasında kısa bir isti· 
yenin Şeref kaptan gibi tanınmış, sevil- rahati müteakib ziyafet sofrasının bulun
miş deniz kurdu, bıçkın bir kaptanı var-ı duğu salona geçiyoruz. Sanki dağds kurd 
dt. Bir gün gernisile Kavak seferini ya- öldü acaba? .. Bu sefer gazeteciler ba§ kö
pıyor. İskelelerden birine uğrıyacak. Ha- §eye, izzet ve ikrarnla oturtuluyorlar.' 
va biraz oynak. Gemi de külüstür bir §et. Bundan gazeteciler iki türlü memnun· 
Bir türlü tornistan etmiyor. Ev kiraları durlar. Birincisi malum. İkincisi de Vali 
gibi, haddin varsa yan aş iskeleye. Adam- ve Belediye reisinden° yemek arasında ol
cağız allem etmiş, kallem etmi~ namt!. sun birkaç kelime koparmak. 
Kızmış, önündeki pirinç boruya a~zını u- Nitekim sevimli valimiı; ağzına her lok-
zatmış seslenmiş aşağı: mayı atarken gazetecilere şehir mcselc-

- Ulan çarkçıbaşı tornistanı muc~be lerinden birer lokma da havadi'i vermek 
mi gönderdin!.. mecburiyetinde kaldı. 

Şehir Meclisinin neş'eli ve sevimli aza- Pazarlıksız satıştan, yağa, yola van.n-
sı Adalı Avni, Silivri Partı binasında cıya kadar soruımıyan kalmadı. Sofranm 
ısmarlaclığı küçük §işesınin biraz gecik- diğer başında etrafına Selamı İzzetle Re
mesi üzerine bu fıkrayı anlatıyor ve ila- fik Abmedi almış olan Adalı Avni de her 
ve ediyor: ağzını açışta. bir espiri söylüyor, bir fıkra 

- Bizim şişe de mucibe mi girdi ya- anlatıyor, sofranın diğer başındaki ciddi 
bu!.. Şimdi millet sofradan kalkacak! beyanat havasına tamamen zıd bir ne{e 

* içinde adeta valiyi sigaya çckmeği sern-
İstanbul Vali ve Belediye reisi Muhid- bolik olarak protefıto ediyordu. 

din Üstündağın riyasetinde, Beledıye re- * 1 

it muavini Rauf, Belediye erkanı, encü- Saat ikiye geliyor. Hep beraber sergi 
men azalan, gazetecilerden mürekkeb mahalline doğru hareket edildi. Kazanır:. 
bir heyet Silivrideki. hayvan sergisinde asfalt dö~enen cad<Jesi Üz(}rindeyiz. Yeı
bulunmak üzere cumartesi günü otomo- lere taze zift dökülmüş, henüı: yumuşal~ 
hilleric kazaya gittiler. Bu gidiş yalnız bulunan ziftler insanın ayağına yapışı
mahalli bir serginin açılma töreninden yor. Valinin ayağına da hafif bir siyahlırl: 
ibaret kalsaydı, ben pazar sayırnızda- süründüğünün farkına varan Adalı Avni 
ki havadis kalıbına dökülmüş tafsilatla heyeti yol üzerinde durdurdu. Onun mu
iktifa eder, bu serginin intibalarını bir de hakkak bir espiri yapacağını bilenler ku
röportajın ambalajına sarmazdım. Fakat laklarını kabarttılar. 
bu seyahat Trakya Umumi Müfettışi KA- - Eskiden dedi, valiler koylere pek 
zım Diriğin çok güzel ifade etti~i gibi uğramazlardı. Uğrasalar bile üstten zif
köylü bayramı oldu. Yalnız bu kadar de- lenirlerdi. Şimdi valiler köy köy dola~ı
ğil, sempatisi çok uzun sürmek üzere gıı- yor. Bunu görüyoruz. Asıl mesele ayak
zetecilerle Belediye arasında bir de müd- larının altından ziftleniyorlaı· ve bu blr 
detsiz dostluk paktının imzalanması~ mamure ifade ediyor. 
sebeb oldu. Bu yüzden yedi saa! süren Avni Yağızın bu sözleri kahkahalar ve 
küçük seyahat hem istifadeli, hem e~len- alkışlarla karşılandı. 
celi, lıem de ibretli geçti. * * Serginin önündeyiz. Bütün kaza halkı 

Sabahleyin saat onda Belediyenin ka
pısından altı otomobillik bir kafile halin
de hareket ettik. En öndeki otomobilde 
Muhiddin Üstündağ bize rehberlik edi
yor. Fakat vitesin besmelc çekmesile be
raber sayın valinin otomobilini gözden 
kaybetmemiz bir oldu. Bittabi sor. model 
yeni araba bizim külüstür taksilerjn gö
nüllerinin olmasını bekliyecek de~il y&' 

Bir arkadaş: ' 
- Valinin otomobiline ceza yazmak 

lazım! diyor. Şehir içindeki normal sür'a
ti çoktan aştı. 

İlk molayı Floryada verdik. Muhiddin 
Üstünda~ yeni yapılan gazinoyu tutma
~a gelmiş bir mü~teriye beğendırme~e 

çalışan mal sahibi ihtimamile bize tama
men meydana çıkmış bulunan asri gazi
no binasını ve plajı gezdirdi. Floryanın 
maketi önünde uzun uzun izahat verdi. 
Valinin vazifesine eklenen zevki burada 
pek yakında bir Varna çıkaracaktır. Bu
na şübhe etmemek lazım! Müstakbel 
Florya Balkanların de~il, Avrupanın en 
güzel, en şirin plnj ve eğlence yerlerin
den biri olacaktır. 

* 

serginin etrafını çerçcvelemiş. Kap!.:la 
güzel bir tak. Ortasına kırmızı beyaz kor .. 
delAlar gerilmiş. İçerde teşhir edılen 
hayvanları görüyoruz. Bizi onlardan ay:
ran bu kordelanın kesilmesi lazım! İtfni· 
ye bandosu İstiklal marşını çalıyor. Dik· 
kat ediyorum. Köylülerin hepsı şapkala
rını çıkarıyorlar. İstanbuldan gidenler ve 
kazanın münevver geçinenleri arasmdıı 

başı şapkalı, eli sigaralı olanlar var. 
Marşı müteakib vali kısa bir nutukltı 

kordelAyı kesti ve sergiyi dolaşmnğa 

başladık. 

İstanbul vilayeti dahilinde açılacak o# 
lan on sergiden altıncısını teşkil eden bt.l 
sergide 339 hayvan teşhir edilmektt•dl1 
ki, bunl&Fdan bir kısmı vilayet hu..,ust 
idaresince Bulgaristandan getirilen bO~ 

ırk boğalar dölünden alınmı:t halic;ı\all 

boğalarin, vilayet aygır deposundan c.ıa" 

~ılan danuzlık aygırlarm dölünden gPl'" 
me halls".t{an taylardır. Kazananların b Ş'" 

larında kırmızı kordelalar ve kazandıkl<t• 
rına dair matbu kartlar takılıydı. Magrtı• 
rane geviş getiren küçük boğalar, ve n ü~ 
temadiyen kişniyen tayla: birer bıre6 

gözden geçirildi. Sevildi, okşmdı. Sahıb• 
leri takdir ve tebrik edildi 

Silivdde bizi ba§ta bizden evvel gelen Bundan sonra Belediye . reis mua\ irıl 
General Kaz~ Dfr~. olmak. üzere kay- Rauf Demirtaş kırk beş dakika devam e· 
makrun, B~lediye reısı, Partı a.zalan ve den İstanbul vilayetinin 'umumr progr? 
halktan mürelrkeb kalabalık bır kütle tDevamı 10 ncu sayfada) 



dö tl 
an ·ntıba ar 

Çemberlayn, Daladyı!, Hitler ve Mussolini yanyana 

Da!4dyc anLasm ayı imzalıyor 

Çembcrlayn ilc .Mussolini arasında mülakat 

SON POSTA 

C ''Son Posta, mn anketi :=J 

25 sene sonraki 
Türkiye 

nas11 olacak? 
Üniversite profesörlerinden 

lzzeddinin fikri 
Soruyorwn; 
- 25 sene sonraki Türkiyeyi nasıl ta

savvur ediyorsunuz? 
Bu suale cevab verenler arasmda dip

lomattan askere, felsefe profesöründen 
şehir meclisi azasına varıncıya kadar, 
muhtelif meslek müntesibleri var. 
Mülakatlarımı birer birer yazıyorum: 

-V-
Oniver•ite profesörlerinden Iz -

zeddin diyor ki: 
- Biz, geçmi§ 

günlerin tedkiki 
ile meşgul insanla
rı&, dedi. Onun i
çin, atı hakkında 

s8z söylerken bel
ki tahminlerimda 
yamlmış olaca~:rn. 

Fakat muhakk:ık 

olan bir ıey varsa 
o da f.!dur: Tv.r .. 
kfye, 25 seqe son
ra, Büyük Ataını~ 
tarafından esasla
rı çizilen, tatbik 
mevkiine vaz ve i- -·~~.__ ............. 
lerideki istikameti 

Prof. Izzetttt~ de işare~ edilen in
hlilbm seyri neticesinde - dilime munis 
gelen bir tabir ile söyleyivereyim - cen
net olacaktır. 

Çok yazık ki yaşı hayli ilerlemiş bir 
Türk va\andnşı oldu~ için, o mes'ud 
günleri idrak ederneden hayata gözleri
mi kapıyacağıını düşüniiyor, teessür du
yuyorum. 

- O halde bu teessürUnilzü biraz ol
sun azaltınanız için, 1963 senesi Türkiye
sini nasıl tasavvur ettiğinizi söylemez 
misiniz? 

- Şübhe yok ki, dış siyasada tamadi 
eden muvaffakiyetlerinıiı: neticesinde 
memleketimizin beynelmilel d;iplomasi!.. 
deki mevkii daha ehemmiyetli olacaktır. 
Avrupa, Asya ve Mrika kıt'alarını bir
birine bağlıyan politika cereyanların -
da, Türkiye, nAzım bir rol oynıyacaktır. 

Memleket içine bir göz atacak olur
sak, ilk bakışta, şu noktalar tebarüz e
decektir: 

Bütün vatandaşları mutlaka okuyup 
yazma bilen bir memleket... Bu bakım
dan 1963 senesinde, mesela lsviçreye gıp
ta etrniyeceğirnize kaniim. 

Ayni zamanda umumi maarif inki-
şafmm bu kadarla kalrnıynca~ı da mu
hakkak. Şimdi mevcud bulunan orta 
mekteb ve liselerle mesleki okulların bir 
kaç misli artaca~nda şübhe yoktur. 

Fakat bilhassa Ali tahsil müesseseleri 
de geniş bir inkişafa mazhar olmuş bu
lunacaktır. Erzurumda vücude getirilme
si tasavvur edilen üniversiteyi, herhalde 
1963 senesine kadar kurulmu~ ve mezun
larını vermekte olan bir kültür yuvası 
haline gelmiş görece~iz. 

İk:tısadi meselelere gelince: Cumhuri
yet rejiminden evvelki coğrafya kitab
Iarında şu ibareyi görürdük: cTürkiye bir 

' ziraat memleketidir!:. 

Halbuki asırlarca temadı eden ihmal
ler, imparatorluk devrinin mütemadi h:ı· 
taları yüzünden, Türkiye, bır ziraat 
rnemleketi olmak vasfını da kaybetmişti. 

' Toprağın sulanması Allahın lf.ıtfuna; sü
rülmesi kara sapanın kör ucuna kalmıştı. 

Bugün ise Ulu Önderimizin vücudc 
\getirdi~ ve millete hediye ettii!i nümu
lne çiftliklerile kesif ve modern ziraat 
yolu gösterilmiş oldu. 

Daladve clüpnü" we Çembcruıyn 
UQ .Mu..alüıi konuıurlaricen 

Hitlerle Mussoıtnintn but?ı§maları Daladye Alman a.!ker!crini taftiı: ediyor 

İfte, halen yer yer tatbik edilmesine 
çalışılan bu teknik sayesinde, 1963 sene
sinde, bütün Türkiyenin ayni rnükern
meliyete ulaşmış bfr çiftlik manzarası 
göstercceğine inanıyorum. 

Gene şu eski co~afya kitabiarının ma
hud tarifine gelelim: Vatanımız, niçin 
yalnız ziraat memleketi olsun? 

Toprağın ba~ında 8aklanan kara ve 
kırmızı cevherlerle - kömür ve bakır -
sınat ziraatin inki§afile ve yer yer tüten, 
muntazam ve metodik b:r çalışmanın 
kat'i §ahidleri gibi dumnnları göklore 

(Devamı 10 nca sayfada) 

Sayfa 9 

Büyük gem· rö oru 
tekrar İngilizlere geçti 

Kızaktan 
tonluktur, 

yeni indirilen ( Kueen Elizabeth) 85,000 
343 metre uzuDluğu, 39 metre genişliği 
var. 2.400 yolcu taşıyacak 

Kueen Elizabeth bittikten sonra bu §ekli alacak 

Gemi kıztıktan indirilirken 

Gemi kızaıctan ıncı~kten sonra 

İngilizler (Kueen Mary) yi yaparisr
ken dünyanın en büyük ve en sür'atli 
transatl§.nti~ine malik olacaklarını 1a -
nıyorlardı. 

Fransızlarm Normandie'si 2011 ton faz
la ağırlı~ı ile 'bu ümidlerini bO§a çıkardı. 
Bu gemi sür'atte de İngllizlerinki ile boy 
ölçU§llleğe baj1adı. O zaman İngilizleı· 
net bir faikiyet elde edebilmek için he
nüz kızakta bulunan ikinci yeni trans -
atıAntiklerinin bitmesini beklerniye ko -
yuldular. 

Kueen Elizabeth geçen hafta kızaktan 
denize indirildi. Program mucibınce me
rasime bizzat kral riyaset edecekti. Fa -
kat Avrupanın geçirdiği 1ı10n buhran do
} ayısile sarayı terkede . .'nemeit mecburi
yetinde kalınca riyaset vazifesini krali
çeye tevdi etti ve elektrik düğmesine 

basmak suretile koca transatlanti~in de-

Anteb- Pazarcık yolu 
işlemege açıldı 

Gazianteb (Hususi) - Pazarcık yolu -
nun açılması halkı olduğu gibi tüccarı da 
çok sevindirmiştir. Bunun sebebi yolun 
30 kilometre kısaltılmış olması ve Narlı 
gibi bir sıtma yeri olan transit istnsyo -
nunda gecelemekten kurtulmuş bulunul
masıdır. Narlının bilhassa sivrisinekl~ri 
rneşhurdur. Mal getirip gönderen komis
yoncular bu yüzden çok zahmet çekrnek
te idiler. Pazarcık istasyonunur. transit 
olarak kabulU, Pazarcık kazasının inki -
~afına da çok yardım edecektir. Bu yeni 
yolun açılması, yalnız Narlı şoscsi ilzerin
de bulunan kahvecileri memnun etme -
miştir. 

Merasime riyaset eden kraliçe 
"' 

nize inmesini temin etmek 1ercfi krali • 
çeye düştü. 

* İngilizlerin ilk yeni transatlfınti~l 
Kueen Mary 81,232 tonluktu, Fransızla • 
rm Normandieleri 83,243 ton geliyordu. 
Halbuki Kueen Elizabeth 85,000 tondur. 
343 metre uzunluğu ve 39 metre genı§1i
~i de kendinden evvel yapılmış olanlara 
net tekilde faiktir. Derinliği 40 metre -
dir. 2400 yolcuyu bütün konforlarını te -
min ederek taşıyabilecektir. 

Biitün transatlAntiklerin sür'at rökor
ları saatte 31 mil 69 dur. Halbuki yenı 

transatlanti4i yapan John Brovn tez -
gahları asgari 31 mil sür'ati taahhüd et
mişlerdir. Hakikatte geminin 32, yahud 
33 mil yapaca~ı kat'iyetle ümid edilmek
tedir. 

Ankarada yeni bir mahalle 
kuruldu 

Ankara 3 (HusuF.i) - Bahçelı evleı 

kooperatifinin kurauğu mahallenin kü • 
şad resmi cumhuriyet bayramında ya -

pılacaktır. Evler bayramdan evvel sa -
hiblerine teslim edilmiş olacaktır. 

Bir adam bir kadı ıı yaralsd ı 

Nuruosmanlycde Dökmecller hamtı.ını so

kağında oturan Elmns Isminde bir kadın 
dün zabıtaya müracaat ederek, ayni evde 
oturan Salih tarafından kolundan yarainn
dıA'ını lddfn etmıştır. Su~u yakalaıır.ralc 
tahkikata başlanmıştır. 
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Kafdağının arkası 
Mari Valevska (Baı taralı 7 inci acıytada.) 

laaıKtan sonra oyunun 'ismini i:tan eder .. 
eski zamanlardan, Hunlar, Avarlar dev
rindenberi tanırlar .. Türk, Avrupaya da 
tarotakır kuru bakır bir halde:! de~il, A
rabistana gittigi gibi, her şeyile akın cl
mişti. No lgonun aşk romanj 

Tercüme eden: Mebrure Sam 

N apoiyondan 
Sevdiği kadının bu fedakar susuşu 

karşısında mütehassis olan Napolyon 
kendi kendine, yakın bir günde bunun 
acısını çıkannağa ahdediyor. 

Gün babyor. Ortalık kararmakta. 
İmparator gümüş bir çuıgırağa uzanı
yor. Konstan iki lamba ile içeri giri -
yor. Perdeleri indiriyor ve gürültüsüı
ce çekiHyor. Marinin yanına oturmuş 
olan Napolyon düşüncede ... 

Uzaktan, sarayın kilisesinden gelen 
çan seslerini duyunca, usulca: 

- Çan sesini çok severim ben. Belki 
de bana en dokunan şey budur. Brien
da geçen ilk yıllanını hatırlatırlar ha -
na. O zaman da rnes'uddum ama, şim
aiki kadar değil! diyor. 
' Marinin tatlı yüzünü şefkat dolu bir 

rikkat nuru, büsbütün güzelleştiriyor. 
Bu sözlerle sanki bütün büsranlar si
linmiş gibi oluyor. 

- Evet... Burada saadeti bütün ma
nasilc tat tık ... Bize karşı kıskançlık, kin 
bec;liyenlerin hepsinden uzakta ... Ne 
rahat ve serbestlik. Bazan bu kadar 
yükseklere ulaştığıma pişmanım... Se
n"nle Mari ve bir de yüzbaşı maaşile ne 
memnun yaşıyabilirdim. 
Ayağa kalktı. 

- Haydi gidiyorum. Saraya dönüyo
rum. AltEmburgdan dönen Şampanyiyi 
kabul edeceğim. Bakalım sulh işleri 

ne alemde? 
-- Ah haşmetmeab ... Şu sulhü im

zalac;anız artık ... Harbin bir an evvel 
bitmcsinj öyle istiyorum ki. .. 

-Neden yavrucuğum? 
- Çünkü harb, beklenilmedik, umul-

madık. tehlikelerle dolu koca bir mec
hul demek. 

- Hayır Mari, harb bir kumar oyu
nu, bir hesab. bir kazanç ve bir zafer 
demektir. 

Zafer! İşte onu bir an için adeta vee
de getiren ve dudaklarını titreten sırlı 
kelime. Ne müdhiş, ne korkunç bir ku
rnarbazdır o ... 

Fakat hemen kendini topladı: 
- Üzülme, korkma sen. Talih beni 

daima korur ve koruyacak... Seni bu 
akşam gene görrneğe geleceğim. Maa -
maf h dediğim gibi, söylediklerimi ivi
ce düşün, hazırlıklı ol. Sekiz on giin 
içinde, rahatca Parise varmış olursun. 
Hemen Korvizarı görürsün. Hekimlerin 
içinde gene en fazla ona inagıyorum. 
Ben de kendisine bir iki satır yazarım. 
Kalkma, beni geçirmene lüzum yok. 
Sade öp yüzümü. Akşam yemeğini be
raber yiyeceğiz Marim. İyice güzellen, 
süslen e mi? ... 

:Mari Napolyonun hem yanağını hem 
de ellerini öptü, sonra Leh adetince, al
nının üzerine bir haç işareti yaptı. 
Kapının eşiğinde o tekrar durdu ve 

«kadınına» baktı. O sırada, kuvvetli bir 
trampel sesi, ta onlara kadar geliyor
du. Herhalde nöbetçiler değişiyordu. 

Kapının çerçevelediği Napolyon, a
deta daha büyümüş, uzamış gibi !di. 

Ve Mari onun etrafında, havada, san
ki [!Örünmez kartalların kanat çırpısı 

ile. bir de bayrak hışırtısı duyar gibi 
oldu. 

-2-

MARENİN VAZİFESİ 

Jozefin, kızı Hortans ve madam dö 
Rernüza ile M'llmezondaki limonlııkla
rını geziyordu. Bu onun en hoşuna gi
den ~eylerden biri idi. Çiçeklere bavı
lır. büyük masraflar edip, bunlan fi
dan soğan veva tohum halinde, bir çok 
m er-1"Ketlerd<'n. İ c;p~nyadan, İtalya -
dan. Holandadan, h1tta kendi doğduğu 
adadan 'bile etirtirdf. 

A"'nesi e1i1e işaret ediyor, Hortans 
da manolya, kcmelva, hibisküs ve ilk 
fülyalarla ner~·~ıcrdPn, son güllerden 
sap qap. dal dnl kesiyor, Kler dö Remü
zaY'l uzatıvordu. 

O da bunları kolundaki sepetin içine 

yatırıyordu. Üçü de saray teşrifatı ve 
merasimi yapmadan, neş'eli neş'eli ko
nuşuyorlardı. 

Jozefin, Malmezonda, kendini ta -
mamen evinde hissederdi· Orada mos
ıralığa çıkmış gibi bir hal almazdı. İm
paratoriçeden ziyade bir şato sahibesi 
gibi, keyfince yaşar, cahatca nefes alır
dı. 

Üç kadın, sıcak bölmelerden çıkıp, 
tam bahçeye ineceklerdi ki, al süslü 
beyaz ipek üniformalı iç oğlanlarından 
biri koşa koşa geldi. 

Elinde tüylü başlığını tutarak: 
- Viyanadan gelen dük Bassano ce

nabları, imparator hazretlerinden, zatı 
asilanelerine acele bir haber getirmiş
ler. Huzurunuza kabulü rica ediyor -
lar. dedi. 

Jozefin, ağzından çıkan hayret çığı
lığını tutamadı: 

- Mare ha! Bonapart onu hiç yan•n
dan ayırmazdı. N asıl oluyor "da bana 
yolluyor? Pek mühim bir şey mi var 
acaba? Peki Sen-Hiler, git dük dö 
Bas.{ınoya söyle, §imdi geliyorum. 
Kendisini küçük mavi salonda kabul 
edeceğim. 

Sonbahar şebnemlerile nemli park 
yollaı;:ından geçerek şatoya girdi. 

Belli etmerneğe çalışıyordu ama, bu 
ziyaret onu birden telaşlandınnı~tı. 

Marrak da geçen günlerin sükunu ve 
huzurunu, şu son zamanlarda zaten ge
ne kaybelrneğe •başlam~tı· Öncelerde 
hiç meklub yazınıyan Napolvon, Joze
finin kalkıp, onun yapma gitme~i dile
mesi üzerine de kat'iyelle bunu menet
mişti. Madam Valevs'kanın, imparato -
run yanında olduğunu da öğrenmic:ti. 

Fuşe bu haberi ona duyurmak için elın
den geleni yapmıştı. 

Bu lehli kadının yüzünden, başına 

bir felaket geleceğini artık iyice hisse
diyordu. 

Salondan içeri girince, zarif bir eda 
ile, öpsün diye, elini dük dö Bassanoya 
uzattı. 

- Sizi gördüğüme çok memnunuro 
dük bana imparatordan iyi haberler 
geliliyorsunuz ya, inşallah? 

- Altı gün evvel yanlarından ayrıl-

"Son Posta, n1n 
an k eti 

(Baş tarafı 9 unetı sayfada) 
yükselen fabrika bacalarile, memleketi
miz, ayni zamanda ileri bir sanayi diyfirı 
vasfını da alacaktır. 

Bazı günler şehrin uzak ve sapa semt
lerinden g~çerken içiını hüzün kap -
lar. Sokak kimscsizdir. Ne evlerin 
içinden ve ne de yollardan bir çocuk 
sesi gelmezdi. Bakımsızlık ve hastalıkl:ı 
birleşen yoksulluk, içieri gürbüz yavru
larla süslü olması icab eden beşikieri 
birer küçük mezar haline getirirdi. Nu
fuswnuzun çoğalması i~in yapılan teş

vikler, yardımlar ve sıhhi teşkilatın, 

hastalıklarla mücadele prensiplerile, şii

mu! ve tesir dereceleri artan muvaffa
kiyeneri neticesinde, 1963 s'.!nesine kadar 
Türkiyenin asgari 40 milyon nüfuslu bir 
memleket olacağına imanım var. 

Bu yüzden şehir ve kasabaların, hatta 
köylerin büyüyeceği tabiidir. 

Bu meyanda umumi münakale ve mu
vasala hatlarının inkişafını da bekleme -
liyiz. Karada muntazam yollarla birbir
lerine bağlanan şehirler; denizde, Türk 
ticaret 'filosunun Şmdi.kine nazaran 
birkaç misli artan tonajı ve bu mikdarın 
d'a yeni vapurlarla takvıye edilmesi yü
zünden geniş bir inkişafa ulaşacaklardır. 

İşte, 1963 senesinde Tilrkiyeyi böyle ta
savvur ediyor ve böylece de kafamda 
sonsuz bir saadet alemi kuruyorum. 

Sabih Alaçam 
Dünkü nfishamızda çıkan eski Moskova. 

büyük elçisi Bay Oallb Kemall Söylemezo~ -
!unun beyanatında c'be~ asır hAkim olduitu
muz.... şeklinde başlayan cllmlenln Içinde -
ki chlzınetıı kelime3l dıezlmeb olacaktır. 

Bu tertlb yaniışından dolayı özür dileriz. 

haberci 
dığım majeslemizin sıhhati çok şükür, 
yerinde idi ve bana zatı alilerine arze
dilmek üzere muhabbet ve selamlarile 
beraber bir de mektublarını verdiler· ... 

Jozefin, telaşla zarfm mühürünü 
kırdı ve okudu: 

c İyiyim, sıhatteyim. Avusturya im
paratorile yakında sülhü imzalamak ü
zereyim. Mare. sana ikimizi de ehem
miyetle alakadar eden bir mesele hak
kında verdiğim karan bildirecek. O 
sana ne derse yapacaksın, e mi? Allaha 
ısmarladık. Seni öper, Hortansa da se
lamlarımı yollarım·• 

J ozefin, mektubu yayvan masalar
dan birinin üzerine koydu. Büyük ka
napeye oturdu ve baş mektubcuya da, 
yanı başındaki koltuğu gösterdi. 

( .4. rk~t var) 

~~························································· .. . ... ! Büyük müsabaka ~ . 
;, ..... [ Yalnız çocuklar için }······1 

Nası1 halledeceksiniz ? 
Topladığınız on sekiz resmi gazeteden 

kesiniz. Numara sırasilc bır kağıda ya -
pıştırınız .. Her resmin altına. o resimdeki 
şeklin ilk harfini yazınız ve harfleri bir
leştiriniz. N~ticede istikhalinizi sağlıya

cak olan bir şeyin adını bulacaksınız. 
Verdiğimiz izahata uygun şekilde hal

lettiğiniz müsabakanın resimlerini bize 
gönderiniz. 

Müsabaka cevabiarı bu ayın yirmi iki
sinden evvel matbaamıza gönderilmiş ol
malıdır. Müsabaka cevab:nı gönderdiği
niz zarf ın üzerine c Büyük müsabakaıt 
kelimelerini muhakkak yazmalısınız. 

Müsabakada ka:4ananların isimlerini 
_çocuk okuyucularımızın bayram sevinc; -
lerine hediyelerimizle iştırak etmek için 
29 teşrinievvel cumhuriyet bayramı sa -
yımızda ilan edeceğiz. 

DIKKAT: 

Eksik kalan resimlerini:d o günk:i ga -
zeteleri ayni fiatla matbaarrıızdan aldır

mak suretile tamamlıyab:lırsiniL. 

Azgın bir boğa bir genç 
k1z1 ağır surette yaraladr 

Beylerbeyinde oturatı H yaşında bir 
kız azgın bir boğanın hücumuna maruz 
kalarak vücudünün muhtelif yerlerin -
den ağır ve tehlikeli bir surette yara -
lan.mıştır. 

Beylerbeyinde oturan ve inekçilik e -
den Osmanın çok azgın bir boğası vardır. 
Osman bağayı daima zincirle bağlı bu -
lundurmaktadır. Dün Osmanın kızı Sai
me, bir iş için ahıra girmek istemiş, fakat 
kızın arkasındaki kırmızı entaridcn huy
lanan hayvan bir asılışb. zincirin~ ko -
parmış ve kendisini bahçeya atıp kaç -
mak istiycn Saimeyi takibe başlamıştır. 
Bir kaç dakika devam eden çok heye -

Bir tarihte, Paris şehrinin baricine on 
bin kişilik bir çadır kurulmuştu .. Bu, bir 
Alman sirk ku.mpanyasıyd.ı. Tam beş yüz 
hünerbaz, bu çadırın geni!J meydanmd;ı 
marifetler gösteriyorlardı. Ben de kalk
tım gittim.. oyun vakti geldigi zaman, 
mızıka bir raks havasına başlad~. B<.ş 

yüz san'atkar, bu oyun havasma ayak uy
durarak, hoplaya zıplaya, halkla şakala~ 
şarak, meydanda üç defa döndüler .. son
ra içeri çekildiler. Bir müddet sonra 
müzik tekrar başladı. Sirkin reisi çıktı 

ve oyunu açtı ... Şimdi söyle bakayım ba
na, bu benzeyişin ebebi nedir?. Bizim 
orta oyunculan, bu adeü Avrupalı sı.rk 

kumpanyalarından mı alm\Şlar?. Ne mü~ 
nasebet?. Avrupada bir tiyatro tarzı ve 
bir garb musikisi olduğunu biz an
cak Abdülmecid zamanında farkın l var
dık .. ümmi orta oyuncu bunu ne
reden bilir .. fakat Avrupalılar bizi, ta 

- Peki, ya Türkler, orta oyunundaki 
bu benzerliği Avrupada buldular da, Rus
ya yolile ana yurdlanna naklettiler; ora
dan da İran, Arab diyarını dolaşarak Ana 
doluya geçtiyse ... 

- Türk, Avrupa dönüşü pek bir şey 
götürecek halde değildi .. yüzlerce sene o
rada hükümran olduktan sonra bozguna 
uğramıştı .. acaba bozguna uğrıyan Türk
ler tekrar ana yurda dönebildiler mi? 
Ben pek zannetmiyoruın. Dönseler de, o
yun ve Adet götürecek, neş'e ve kuvvet
te miydiler?. 

- Pe~ amma, seyahat hatırasile, bu 
söylediklerinin ne alakası var? 

Diyeceksiniz .. onu da yarm anlatırıın .. 

Vasfi R. Zobu 

Vali ve Şehir Meclisi azalarile yapılan 
int1balar1 Silivri seyahatinin 

(Baştaratı B inci sayJact:ı) lledi ve hayvanların ıslahındaki maksadı 
ınında tesbit edilen köy kalkınınasma aid anlatb. 
işlerin ·yapılanlan ve yapılacaklan hak- Sıra mükifat tevziine gelmişti. 
kında umumi bir muhasebeyi ihtiva e- Vali kazananlara birer birer mükafat-
den çok değerli nutkuna başladı. Bir tl3- larını verdi. . 
kıika bile umumi alakayı kaybetmiyen -Hayırlı olsun. Gelecek sene daha iyi-
bu nutuktan sonra Kazım Dırik program lerini isterim! diyerek ellerini sıktı. 
haricinde olarak ve coştuğunu söyliyerek MükMat kazananlar içinde on üç on 
kürsüye çıktı. General dedi ki: dört yaşında kendi kendilerine hayvan 

c- Bütün gönlümün, bütün ruhumun yetiştiren köylü çocukları da vardı. 
bağlılığı ile hemen her satırına candan Vilayetin mükafatından sonra köylü
girdiğim ve bağlandığl.m bu güzel nut- lerin mükafatı dağıtıldı. :Muhtarları bir 
kun içimde çizdiği sevgi ve saygıyı üade nutuk söyledi ve paralan köy adetince 
etmek istedim.» hızlı hızlı sayarak ellerine verdi. Siliv-

Bu başlangıçla nutkunun cşiğıni aşan rililer kazalarma gösterditi alakadan do
Kazım Dirik köylüyc Cıunhuriyel dev - layı valiye teşekkürlerini bildirdiler. Ay
rinde verilen ehcmmiyeti tebarüz cttir- gır deposu gezildi, Kaz1m Dirik uğurlan
dikten sonra köy kalkınmasında İstanbul dı. Biz de 1stanbulun yolunu tuttuk. 
vilayetinin gösterdiği emsalsiz faaliyeti Nusret Safrı Coşkun 
takdir ve tebriklc sÖ?;lerini bitirdi. Bu ••••••••i'fg'.a(fç"•••p•ail'ay"i.r'i' .. k.ap··a···n·•d••

1
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yerinde iltifata teşekkür lazım geliyordu. 
Valimiz ortaya çıktı. Etraftan: 

- Kürsüye, kürsüde görmek isteriz. 
Sesleri yükseldi. 
Bunun üzerine Muhiddin tlstünda~ 

kürsüye çıktı. Gener:ılin hakkında gös
terdiği alaka ve iltifata teşekkür eden, 
Bay Raufun nutkunu teyid eden kısa, fa
kat çok canlı bir söylev verdi. 

Valiyi Silivri kaymakamı Vakkas ta
kib etti. Kaymakam eskidenberi TJrkle
rin hayvana ehemrniyet verdiklerini söy-

Bigadiç (Hususi) -Her sene açılan 
Bigadiç panayırma bu yıl da 2 7 EyHH
de başlanm~tır. Beş gün devam eden 
panayırda hararetli alış verişler ol -
muştur. 

Samsun lisesi 1en1 müdürü 
Samsun lisesi müdürü ömer Sıdkı Erdi, 

Kayserı lisesi mü.dürlütü.ne tayin edlldi~l ci
heUe yenJ vazifesi baJına hareket etmıştır. 
Lise müdiirlü~üne tayin olunan Sıvas U.sM1 
müdürü ömer Beygo da şehrlmize gelrnlJ ve 
yenJ vaztresine ba§lamı.ştır. 

Nafıa V ek iletinden: 
Eksiltıneye konulan iş: 

1 - Seyhan sağ sahil sulamn anıt kanalının kilometre 18+500 den 37 +500 e 
kadar olan son parçasile kilometre 23 + 500 de bu kanaldan ayrılan takriben 20 
kilometre uzunluğundaki üçüncü ayrım kanalı keşif bedeli ( 401 ,o70) liradır. 

2 - Eksiitme 27/10/938 taribine rastlıyan perşembe günü saat {16) da Nafia 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf usu-
lile yapılacaktır. · 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri {20) lira {10) kuruş mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (19812) lira {80) kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eh"iltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel el1erin
de bulunan bütün vesikalarla birlikte ı.-,:- istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umu.m müdürlüğün~ makbuz mukabilinde vermeleri llzım
d'ır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4107) (7099) 

canlı bir h~M~ wn~ nTh~cl b~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kızca~ızı bahçeni~ köşesine kıstırmı~ ve 
iri boynuzlarile ona vurmağa başlamış -
tır. Saimenin feryadın~ yetişen babası 
Osman ve çırakları bo~ayı tutmuşlar ise 
de Saime aldığı yarala!'ın tesirile düşüp 
bayılmıştır. Yaralı zabıta tarafından cPl· 
bedilen sıhht imdad otomobili ile Hay _ 
darpaşa Nümune hastanesine kaldırıl -
mıştır. Kızın yaraları a~ır ve sıbhf vazi -
yeti tehlikelidir. .............................................................. 

Trakya. U. i\lüfettiYtik İktısad MilJarirl 

. Bir aydır İzmirde bulunan U. Mü!eWşUt 
Iktısad Müşaviri B. Saffet Sezer dün Edir -
neye avdet etmişlerdir. 

·····•························································ 
Ertuğrul Sadi Tek l'iyatrosu 

e TAKSİMDE e 
8 birincitetrin Cu

martesi aqamı 
1 938 kıt temsille

rine batlıyor. 

BALSAMiN KRE 
Gece- gündüz - yağlı - yağsız 

ve acr badem 

BA LSAMİN KREM·LERI 

• 
1 

Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmi~ sıhhi güzellik kreml~ 
ridir. Gece için yağlı • gündüz için yağsız ve halis acı badem 

çqidleri vardır. Huauli vazo ve tüblerde aabhr. 

INGILiz KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - Istanbul 



4 Birinciteşr)D 

ra 
(Bcı§tarafı l inci sayfada) 

A vam karnarasındaki müzakereler çok 
heyecanlı olmuvtur. Kalabalık bir dinle
yici kütlesi bütün locaları doldurmuştu. 

İlk defa, cumartesi gün!i istifa etmiş 
olan bahriye naznrı Duf Kupper söz al
mış ve istifasının sebeblerini şöyle anlat
IXU§tır: 

. c- Geçen cuma günü aktea=ıen kabine 
toplantısına gitti~im vakit, başvekile ya
pılan tezahürat ve istikbalı görerek, yal
nız başıma kalmı§ olduğumu hissettim. 
Fakat buna ra~en, benim kanaatime 
göre son hô.diseler karşısında, hükümet 
kendi vaziyatini lAzını olan yerlere va -
zi.h ve sarih bir su"C"ctte anlatmamıştı. 

Hitler, yalnız son dakikada donanma -
mızm seferber adildiRint görerek, harbe 
girece~imize kanaat getJrdi ve binnetice 
daha mutedll harekete ba~ladı. 

Bence, hükfunetin bu siyaseti doğru do 
#tldir. 
Başvekil gerek Berhtesgndende, gerek 

Godesbergde Hitlere lhun gelen kuv -
vetle söz söyliyemem~ ve onun talebleri 
önfinde boyun eRroi§tir. Godesbergd 
Çemberlayne tevdi edilen memorandum 
Adeta bir Ultimatom idi. Öyle bir Ultima
tom ki, ancak en &Aır surette mağlQb e
dilen bir dü§Jnana verilebilirdi. 

Münihte immlanan deklarasyana ge -
linoe, bu deklarasyonu başvekll kabi -
neye ve dominiyonlara danışmadan ken
di baıma im.zalamı~tır. İngiliz siyasetini 
Idare etmenin d~ru tekli bu delildi.r. 

Maahaza, belki de başvekilln dfi§iln • 
eeleri doA'z'udur ve ben yanllıyorum. 
Böyle olmasını temenni ederim. Bunun 
aksine kani olduğumdan dolayı istifa ct
tim.:~~ 

Ingiliz Safvekilinin cevabı 
MUteakiben ııöz alan başvekil Çember

layn, geçen çartamba günü yapılan mec
lis toplantısile bugUnkü toplantı arasın
daki haleti ruhiye farkını tebarüz ettir -
dikten sonra, büyük bir felaketin önüne 
ıeçilmiş ve sulhlin temin edilmiş oldu
kunu söylemi§tir. 

Çembcrlayn, vazıyetin iktisab ettfAI 
vahamet karşısında stir'atle hareke: et.
mek mecburlyetinde knldı~nı söylemi~ 
ve Godesbergde Hitlerin tevdi e:tiAi 
memorandum ile Mtiniht.ı yapılan anlar 
ma arasındaki büyük farkları tebarüz et
tirnılştir. 

Başvekil deıni§Ur ki: 
c- Godesberg mamorandumu, altı gün 

müddetle bir Ultimatom mahiyetinde idf. 
Halbuki Münih anlaşması İngiliz - Fran
~ız tekliflerine mfistentd bir suretı hal 
oldu. SUdet topraklarının Almanyaya n . 
hakı dört devletin men'uliyeti ve beynel
miJel bir komisyonun mürakabesi al • 
tında yapılacaktır. Bu suretle Çekoslo _ 
vakyanm yeni hududları da gm-anti • 
diliyor.:~~ 

"Ayı b, diye bağıran meb'us 
Bu sırada muhalefet sıralarmdan bir 

meb'us, 

- Ayıb! diye ba~ırmı§tır. 
Çemberlayn de ı::evaben: 
- Utanacak hiç bir şey yapmadım de

~ş .ve sözlerine §u suretle devam 'et • 
mıştır: 

~- H~kikt zafer ş·Jdur ki, dört devlet 
rnumessılleri hiç kan dökmeksizin en na
zik. v~ en güç bir ameHyatı yapmak ça _ 
resını bulmuşlardır. Bu suretle, b!.itün 
medeniyetin mahvını ıntaç edebilecek 0 _ 

lan bir felaketin önüne geçilml§tfr. 
Şimdi, Çekoslovakyayn yardım t-tmek 

üzere on milyonu peşin olarak, 30 mfl _ 
yon İngiliz liralık bir istikraz yapaca§ız. 
İleride, istikraz mebl&Rının arttırılması 
için çareler arıyaca#ız.:t 
Başvekll bundan st.nra Hitler Musso

lini, Daladye ve RuzveltJn, Çekoslovak 
meselesinin hallinde sarfettikleri gayret
ten sitayi~le bahs~trniş ve sulhe ne su • 
r~tte yardı.ındB bulunduktarını anlat ... 
mıştır. 

BilAhare sözUnU Münihteki İngiliz • 
Alman deklarasyonunn intikal ettiren 
başvekil, demi§tir ki: 

c- Daima Avrupanın sulhü ve uzun 
zamandanberi bu kıt'anm havasını ze • 
biriiyen dü~anlık hislerinin iıalesl için 
çalışmışım. Çekoslovakya meselesi, bu 

' havayı yaratan meselelerden en sonun -
cusu ve belkJ d en tehllkelısiydf. Şimdi 
bu meset ... - · halletm'§ bulunuyoruz, u _ 
ınuınt salAha ve anl3şmıya do§ru yeni bJr 
adım atabllirlz. , 

Duf Kllpper, cunın gün~ Hitlerle yap
bltım muUıkata işııre~ etti. Bu mülakatın 
11€den tenkide ldyik olduğunu anlamıyo-

a ş uany r! Frans1z meclisi bugün toplamyor 
- .. __ Hiç bir pakt imza etmedim, hiç bir 
i'aaı"ıhüdde de bulunmaduu. Gizli bir an
laşma mevzuubahs değildir. Mülakatı -
mız hiç kimsenin aleyhiııe olmamıştır. 

Benim tarafundan istenen bu mülA -
katın hedefi, Hitlerla yaptı~un şahsi te
ması derinleştirmekti. Bilhass~ mtişterek 

noktalar mevcud olub alamıyacağını tes
bit için dostane ve fs.kat hiç bir taahhü -
dü mutazammın olmıyan bir görüiffie yn
pılmıştır. Son haftalarm hadiseleri bize 
devamlı bir barl§a yerinde oturar3k ve 
ne mukadderae o olsun diyerek erigile -
miyeoeA"ini öğretrnıştir. Barı§ çetin ve 
müsbet gayretler istiyor. Hiç bir kimse 
§imdi İngilterenin :Münih anlaşmasın -
dan sonra tesllhatını durduracaA'ını zan
nedemez. İnglltennin silAhsızlanması bir 
taraflı olamaz, bu tedricen ve bütün 
memleketler tarafından yapılmalıdır.» 

Çemberlayn, a6z.lerlnt, İngilterenin si
lAhsızlanması meselesine temas etmek ve 
milletler aramıda aui tefchhümlerı ber -
taraf etmek için yeni imkAnlar g6r:1U. -
IUnü ve mevklinl daha genç b!rine tor -
kederneden önce kendini bu 1Je vakfet -
mek isteallini ıöyliyerek bitirmi Ur. 

lşci partisi lideri kürslide 
Başvekilden sonra söz alan ~ci par

tisi lideri Atli, Çemberlayn'in eSilAh -
larunaya devam etmeliyiz:~~ sözlerlle 
Münihten döndüğü zaman cBanjın bi
zim devrimiz için temin edi~ oldu -
ğu• hakkında yaptıjı beyanatı araiın· 
daki tezadı kaydettikten aonra demif -

kilinin ıgayretlerine raAroen, Çekotlo
vakyaya taarruz ettiği takdirde Fran -
sanın Çekiere derhal yardım ed~ -
nin ve İngiltere He Sovyetler Birli.41 -
nin de hiç şüphesiz Fransanın yanın -
da yer alacağının bildirilmesi olımı~ -
tur. (Muhalefet tarafından şiddetli al
kışlar). 

Zannederim Id, istildbalin tarihcile
ri bir hafta evvel harbe karşı rol oy
nayan Amiller arasında bu deklarasyo
Da mUhim bir yer vereceklerdir. Mü -
nih tekliflerinin Çekoslovakya lehinde 
olmadığını hepimizin esefle kabul et -
mesi icab eder· Sükt1net bulma hiasi -
miz ne olursa olsun aramızda bu tek -
lifleri okudu~uı zaman az ve çok 
bir küçülme hissi altında kalınıyan pek 
az kimse mevcuddur. 

Tekllflerin tatbiki i'Çin verilen müd
det hiç fÜphesiz 'Zalimane bir §ekilde 
azdır.:~~ ' 

Eden herhalde hükfuneün İngiliz 
garantisinin meriyete g1rdikfni teşrlh 
etrn~ini istemekte, dörtler paktma da 
yanan bir poltt1kanın tehlikelerine kar 
f1 ikaz etmekte ve hiç bir Avrupa kon
seyinin knçük büyük bntün devletlerin 
iştirald olmadan tam olnmıyııca~nı 
kaydetmektedir. 

cŞimdi gerek politika ve gerek flldr 
itibarlle demokrasfler, d.lA'er }ı(lkt1met 
şekillerile idare ed.1len milletler kadar 
arlmU davranmalıdırlar.ı~ 

Eden stlAhlanmanm çabuklavtını -tir ki· 
Eld edil ması ve «mukavemet ecfiniz ve devirl-

e en fey harb içinde bir mü- niu sistemine nihayet verllmesl lüzu-
ta.rekedir. Fransa ile İngilterenin bil' n.unu kaydettikten sonra, sözterini 
dörtler paktındaki vaziyetlerl barışı milU blrli~ başa.nlınasma imkAn ve
hesab. edilemez tehlikelerden kurtar • recek olan bir dıt polttikanın tatbfki i
mak ıçiı: .çok zayıftır. Şimdi dörtlar le izale ed11eb1leoo~nl söyliyerek bl -
paktı degıl, · yeni ve tam bir bant kon- tinn~ttr 
feransı l~zundır. Amerikanın tavassu- · 
tuna müracaat edelim ve Sovyetler Yeni lntihab mı? 
Birliğini hariç tutmıyalım. Londra 3 - Deyll Telgraf, Münih 

(Bcı§ tarafı 1 inci sayfamızd.a) 
:O~er taraftan, yeni bir umumt 

mcb'us intihabatı yapılması ihtima -
linden bahsedilmektedlr. 

Gazetelerin mütaleaları 
Paris 8 (A.A.) - Fransız matbuatı

nın Münih anlqmasını ve sulhü::ı 

kurtarılmasını karfllamakta göster -
dili hararet tavsanuş bulunuyor. Bu 
sabahki gazeteler gene sulhlin kur • 
tulmuş olmasından dolayı memnuni -
yet göstermekle beraber istikbal hak
kında ;pek o kadar emin gözükmüyor
lar. 

Ezcümle Journal gazetesi diyor ki: 
tFransızlar hiç bir zaman İngilte -

renin v Çemberlaynin dürüstlfiğün
den şüphe etmemlşttr. Fakat İngilte -
renin Alınanya ne i!ripnlş oldu~u ta
nhhüdle, münhllsıran manevi noktai 
nazardan da bakılsa enternasyonal va
.zlyeti ll2im derecede dcRiştirmiştir. 

Fransanın Çembe'l'layn.ln gönderdi~ 
mesaja oevaln her halde geclkmiye -
cektir. Bu meejın ilk neticesi olsa ol
an Londra lle Parüı arasında ienlş bir 
noktai nazar teatlai olabllir. Fran -
aanın Berlin bUyük lçtstntn Parise 
daveti bununla allkadardır. Aynı 
zamanda yeni bir Avrupa grupu me
selesinin tedldk edilecejlne fÜphe 
yok!ur. Franaa il Almanya arasmda
ki münasebatm iyilepnesini te.menni 
ederiz. Fakat her feydcn evvel birçok 
karanlık noktaların aydınlatılması IA
m.mdır.» 

Parb 3 (A.A.) - Gazetelerin mü -
talealan, Münih konferansından son
ra Avrupanın vazlyetino ve B. Çem • 
herlaynin dünkü beyanatma mUteal
Uktir. 

Petit Pari!ien, diyor ki: 
İngiliz Bqvekillnin maltim olan 

vahim ahval ve ~t dahilinde 
Fransız BafVeldlinin Fransayı tem
sil etmek hwıU8tlllda gö.!termiş ol
duku şecaat ve vakar hakkındaki 
derin hayranlıA'ını ita.de eden me -

Atıiden sonra muhalif liberal Sir konferansının muhalefet parttlerinde 
~ohibald Sinclair söz alarak, Başv~ • ve hattA rnuhafuak!rlar arasında en -
kilin §ahsen cesare'tli gayreti rini ta • dişeler uyan.dırnut oldu~u kaydet -

z~ıe y!detmiş ve fakat cmütearn.z mekte ve bazı •tyut mehafllde yent tn- KUtahyada yeni yollar ve 
diktatörlüklerin önünde adım adım ~- tihabatın derpff edildi~ni yazmakta -
kilme» politikası Uzerine hi9 bir valdt dır. - kHprUier yapilacak 
d.~vamlı bir lban§ın kurulamıyaca~ Neşredllen bir~---- Kütahya (Husust) - Yeni valimiz q~~ ~~~ 

Londra 3 (A.A) _ Aralannda Ha- Nazif Ergin ilk işler arasmda yol vo 
Edenin 16zleri :rold Vikolson, np Noel, Baker Elea _ kl:lprülere de el atrnlf bulunuyor. Şim-

Sir Sinclair'den sonra Eden söz ala- nor, ve Ratbon Vells gibi zevat 1bulu _ di vilaye't dahillnde esaslı tamir istiyen 
rak demiştir ki: nan parlamento, edebiyat, üniversite bozuk yoll&no düzeltilmesine çalışıl -

- «Nihayet harhin önüne geçilme- ve san'at muhltlerine mensup bir çok yar. Bundan ~ka mesafeleri kısalt -
sine hA.dim olan, müteaddtd unsurlar _ khnseler tarafından iıma edilen bir be mak, komşu vfiAyetlerle iktısadt mü -
dan biri hiç ~Uphesi.z Başvekilln Rm • yanname nS§redilmiştlr. Dün neşredi- ll88ehetlerinıid artırmak bakımmdan 
ve Itin ikinet bir gayretine olan 'ümidi- len bu beyamıame ile İngiliz mtlleti da yeni yollar açılmail düşünülmüş -
ni kesrnekten 1mttna etmetl obn t ilk aüldlııet Anının intıbaı ile sulhün tür. Bu sene, Emirler--Ernet yolile Uşa
(Ekseriyet tarafından alkıflar). Uj ur. neye mal oldu~u ve Jstikbalde neye kı Den~zllye bajlıyaıı yol ve gene ~i -

Eden, en büyük taıimin Çekoalo - mal olmak tehlikesi anettikint unut - mav kazamı:ıı Manisa ve İmıtre baglı
vaklara yapılması icab edec~ kanaa - mamaAa davet edilmektedir· Çekoslo - yacak yol açılacaktır. Bunun itin vilA
tindedir. vakyanın maruz kaldı~ tahammülfer- yetce lUzumlu sayıl.ruı tedbirler alınmış 

Haııbin önüne geçilmesine hizmet e- sa tazyike ve Alınan devletinin bu hA- ve faaliyete ge~. . . . 
den diğ r bir unsur da geçen haftanın dise neticesinde kazandıfı kuvvete tel- Köylünün il~. geM§iııi, al:ıfverı~mi 
Salı günü İngilterede bir deklarasyon mih den beyanname hükt1metin aiya- kolaylaşt~cak köy yollannın da köy-
neşredilerek Almanya t- .... 11· Balftr ı· 1 hi d hüküm ktedi lülerimizm et ve emek birli~ lle yapıl-

ı ' .UJoKı .. _..e- se ı a ey n e venne r. muı kararl&Jtınlmıştır. Böylece bUtUn 

kl5yleır birbirine, kaza ve Vi1Ayet mer
kezine ba#lanmı..g olacaktır. 

sajı, Münihteki iki tarafh akd1n 
ınaksadı mahnusa müstenid Olına.şl 
ihtimalini tamamile hertaraf ~ • 
cek mahiyettedir. Filhakika bu me 
saj, Fransa ile İngiltere arasındakt 
sıkı menafi ve temayili birli~ nok
tasında ısrar etmektedir· Mesaj, 
tam zamanmda gönderilmiştir. Ve 
hiç kimse bu mesajın doğrudan doğ 
ruya Fransız yüreklerine hltab e -
deceğinden iştibah edemez. 

«Övr» gazetesinde Rayan Ta -
bouis, şöyle diyor: 

- Çe.mberlayn'in mesajı, Fran -
sade. yüksek mehafilde tatminkAr 
bir tesir yapmakta gUçlük çekıniye
cektir. 

Filvaki hiç kimse Çemberlayn'in 
bu hareketi yüzünden telAşa dUş -
memfştir. Çünkü Fransız zunarn -
darlan, dünyanın siyasi haritasın -
da Fransa ile İngilterenin bir tek 
ve ayni memleket olduklarına ka .. 
nidirler. 

«Excelsior:t yazıyor: 
«Söyledik ve tekrar etmek fay

dadan hAll de~dir ki yeni siyase
tin tatbiki, , her zamandan ziyade 
lekeliğerine ba~lı olan Fransa ve 
Ingiltere için zaruridir. Bu iki dev
let, bütün hayati enerjilerini top -
byncaklar ve Alınanya ilk olarak 
anayak olmadıkça hayali :mahiyet
te kalacak olan silAh.lann tahdidi 
hülyalarına kapılmıyacnklardır., 

eLe J o ur• yazıyor: 
cMesai arkadgşımız genç ve ha • 
raretll Pietrl, bir Fransız - Alınan 
misakı vücude getiıilmesi husu -
sunda fazla hayalAta kapılıyor. Hiç 
bir vechile fikrine iştirak etrnlyo -
rum. Bi'Ze hüsnü niyeti hakkında 
mütemadiyen şifaht teminat ver -
di~ halde imza etmiş olduğu taah
hüdata mutlak sadakatsizlığını mun 
tazaman isbat eden bir devlet ile 
müzakerata girişmekte önayak ol -
mak bize dUşmez.» 

Hitler Çemberlayn bir Alman * 
Frans1z pakll haz1rlam1şlar 

(BC!§ tarafı 1 inci sayfamızda) 
nüllUleri meselesi halledilebildiRi tak .. 
dlrde İngiliz - İtalyan itilafmın derhal 
mer'iyete gireceRi cPress Association. ın 
bir muharriri tarafından bildirilmekte -
dir. 

Muharrir bundan sonra tahakkuk ct • 
mesi muhtemel olan bir tasavvurdan bab· 
setmektedir: Bu tao;avvur Almanya ile 
~ransa arasında, Çemberlnyn ile Hitler 
tarafından tanzim edilen metnin esnsln • 
nna müstenid bir ademi tecavüz beyan • 

namesinin imzasından ibarettir. Bu su
retle istikbald bir garb hava paktının 
imzası, hatta silAhların terkedilmesi 
için mUzakereye ba~lannıası ümid cdilo
bllir. 'tler dün Südet mmtakalann gezdi 

Aynen ld5prüler üstünde de dunıl - Gümrük memurlarının ikra· 
malrtadır. Bilhassa TaV§anlı - Kütahya 

(BC§tarafı 1 inci ıayfa.da) 1 yolun iki tarafını doldurnıu~tu. Milli el • yolu üstünde tehliken 14 köprU ve miyelerinin dağttılmasına başlandı 
so~yalist mıntJıkaaının tefi Vehtler lle hiseler giyinmiş, iki çocuk Führere bir menfez vardır. Bunl'ann hemen beton- Her sene gümrük memurlarına vcrll .. 
kısaca görUttUkten ıonra Hltler trenden buket vermiş ve müteakiben Hitler be • anneye tahv111 için tahsisat aynlını,; mekte olan ikramiyelerin bu yıla mahsue 
çıkmış ve Hof ahalisi taratından neş'e ve ledlye dairesine ıtrmiştir. keşifleri yapılnııştır. olan kıımıınm daA'ıtılmnsına başlanmıştll\ 
heyecanla kartılanmıştır. Hitler burada söylediAl nutukta ez • ı:a::ıı========-============================:::ı 

Hitler beraberinde Ribbentrop, Hen _ cümle demiştir Id: Franııaya karp tezahür etmektedir. neye siyasi partiler mümessilleriııtıı 
layn ve Himler oldu~u halele saat 10,1& te cSizi bugün Uk defa olarak şahsan se- Çek lUm " san'at adamlannın de girmesi isterunekte ise de bunlarlll 
otomobiline binerek Rehau ve Selb yolu limlıyorum. Ayni zamanda bUtün Al - bir karan yeni adamlar olme.sı şarttır. 
ile eski Alınan - Çek hududu istikame • man ya siz1 sellmlıyor. ' Prag 8 (A.A.) - Çekoalovak7anın ri - Diğer ıtaraftan her partinin bir teli 
tlnde hareket etmifUr. Keza, Almanya, pP.k yakmda Alınnn yaset, ilim ve güzel aan'atla.t Alemine murahhası olmaS1 arzu edilmektedll\ 

V1lladennv S (A.A.) - Hitler, saat imparatorluku ec.a.uınc!a.n olacak olan mensub mümtaz tah.,yetler Fransa ve Bu suretle mes'uliyeUer mütesaviyell 
11,20 de buraya gclmi§tir. bütün SUdet Almanlar. bölgesini aelAm- İngilterenin cihanetinb proteflto için bu taksim edilmiş ve kabine: bir mllli bi" 

Bu nıünasebetle remzt bJr rasime ya _ lamaktadır. Fakat bu selAm ayni zaman- memleketlerden almıf olduklan :ni§an ve lik kabinest mahiyeti alınış olacaktıı\ 
pılmı§tır. Gümrük geçtt kolu kaldırıhnıg da bir temennidir de. Bu memleket! ar _ madalyaları ladeye karar vermi1lerdir. Muhtelif partilerin muvafakati alına .. 
ve bu esnada mızıka milU Alman hava _ tık Almanyadan ayırmak mümkün olmı- Çek hükfu:netf beyaz kitab nC§l'Cdccek rak Katolik partisi şefi MonsenyüJ 
sını terennüm etmiştir. Hitlerln otomobl- yacaktır. Prag 3 (A.A.) - Çeteka ajans:ı. bil- Sramek ile bu hususta müzakereler ci 
lini zab!tlerin binmiJ olduklar. dlAer 12 Sizin için dövü~eb hnnr idik. Al _ diriyor: Çekoslovakya hükfunetintn reyan etmektedir. Slovakyada bulu • 
otomobil ile hUcum kıtaatını nakletmek- manya uhdide maruz kalırsa ıiz de dft _ son günlerde cereyan eden hAdtseler nan Hodza Slovak - Popillistlerllc ni " 
te olan dl#er otomoblller vt 12 motostk _ VÜime~e hazır olacaksmız. İgte Alman hakkında yakında bir diplomatik be - hat bir anlaşma vi.icude getirrneğe ça .. 
let takib etmekte idi. HitleJ', S!idetler milleti bu Akibet ve arzu blrli~ içinde yaz kita.b neşredecetf teeyy(ld etmek- lışmakiadır. ,J 

memleketine tAkızaferler altından seg _ istikballni yapacak ve dünyadn hiç bJr tedir. Leb gazetelerinin ncşriyatı , 
rnek suretne gimıİitfr. Bu tAku:aftı.rlerde kuvvet artık onu tebdid ede.miyecektir.:t Çek bblııeslnde tadllat Varşova 3 (Husus!) - Teşen hu • 
§U yazılar yazılı idi tSüdet memlekeUe _ Çek gazetelerinin nefriyatı Prag 3 (A.A.) - Çekoalovak hfi • dırcl şehrinin Leh askerleri tarafınderi 
rlnin halAskArı ıafa geldlnfı:.. Bir kaç d:~.o- Prag 3 (A.A.) - BDttın Çekoslovnk kfunetinde yeniden tadil!t yapılması işgal edildi~ resmen btldirllmektedi~ 
kika sonra Httlerin otomobtllnin Ae fth- matbuatı dört büyük devletin küçüatık beklenmektedir· Gazetelerin bu hu.sus- Bu meselenin muslibane bir surette haJf 
rine girişini büyük blr neJ'e ve CO§ _ bir millet üzerinde yapmı1 olduklan taz- ta verdikleri malfunatta sarahat yok - linden dolayı Leh gay;etcleri bilyük bfj 
kunluk sesleri aelAmlamı§tır. Hitımn, yild nefretle karplamaktadır. Gazeteler tur. memnuniyet izhar etmektedirler. 
yarın da di~er Südet mıntakalarını ziya- İngiltere ve Franaanın Münih konfe - Anl~ıldı~ göre sureti umumiye- Gazeteler, bundan sonra Lehisla ~ 
ret etmesi beklenmektedir. ranama i§tirak ederek :fa§lst devletle~ de her şeyden evvel idarey1, iktısadi- nın, Çekoslovakya ile bir dost gibi ya ~ 

Eger 8 (A.A.) - Hitler saat 18,25 de birleşınf§ olmalarını şiddetle takb!h edi- yatı ve ordızyu te.ms11 eden teknikçi - şayncağını yazrnakta ve Çekleri, miltl 
buraya muvasalat etmi:tır. B!itün Eger yorlar. Bu inffal bilhassa mütecavize lerin iştirakile bir ~ ve hareket kabine- vahdete kavuşmuş olduklarından do • 
halkı Führeri alkı~larla kar~ılnmak için karşı Çekoslovakya ile müttefik bulunan sinin teşklli arzu edilmektedir. Kabi - layı te.brik etmektedirler. 
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~-~ "Son Posta,, n1n HikAyesi ISTANEUL TRAMVAY ŞİRKETI 
Üniversite ve Yüksek mekteb talebelerine 

1 · ASK BU MU? 1 LA N 

L----1111111111 Yazan : Ka dircan Kafi ı 
- Gel bakalım Don Jan! Sana d:anışmaya geldim. Nasıl yapayım Sokulamadı.m. Bir mektub daha gönder

dim:• 

Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvclce verilmiş 
olan 1937/1938 mekteb senesine mahsus sarı kartlar 1938/1939 senesi için 
değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek mekteb talebeleri 16 İlkteşrin 
1938 tarihinden evvel yeni kartlarını almnk üzere Tramvay Şirketinin Ga
latada, Tünel arkasında, Söğüd sokağında Hareket kalemine vesikalartle 

- Hayır, bana artık böyle söyleme... da bu kıza aşkımı anlatayım. Onunla ev-
birlikte gelmeleri ilan olunur. İstanbul, 30 Eyli\1 1938 

- Niçin? lenmek istyiorum. Zaten pek serseri o1- DİREKTÖRLÜK 

- Çünkü birisini gerçekten sevlyo- muştum bugünlerde ... 
rum.. . Yanına sokulup ta her kadına yaptı~ı 

cDört uzun mevsim kuşlar adınızla öt
tü. Sular adınızla ça~ladı. Kaç defa esip 
geçen rüzgarlardan adınızı işittim ve ge
ne kaç defa tatlı bir kederle kayıp giden 
bulutlarda adınızı okudum. Her yerde 
sizinle çevrilmiş bulunuyorum. Dünya
nın bütün güzel şeyleri bana sizi hatırla
tıyor! Ne zaman gözlenmi kapasam ç~ 
vik yürüyüşlü ince ve zarif boyunuz göz
lerimin önünde Venüsleşiyor. Ve ben 
ömrüm oldukça bu görünüşten usanm!
yacağımı anlıyorum .• 

Devlet Demiryollari ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnlara 
- O halde Remeo diyelim! • gibi bir konuşma bahanesi uyduramaı-
- Evet amma, .sonumun öyle olmasını mış! Hele aşkını onun yüzüne karşı söy-

öa istemem. liyernezmiş! E~er genç kız kaşlannı ça-
- Her ne ise, anlat bakalım, kimi se- tarak tersle~'verirse hemen ölmesi la-

Muhammen bedeli 8970 lira olan 60,000 metre bant amyant 20.10.1938 ~~"§Cm
be günü saat 15 de Haydarpaşa. gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

viyorsun? Zı.m.mt§l 

Elini arka cebine attı, tabakasını çıkar- - On sekizinde ya var ya yok. Demek 
dı, açtı ve bana uzattı. ki benden aşa~ı yukarı on be7 ya~ küçük. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun ta yi n ettiJi vesaik ile 672 lira 75 kuruşluk 
muvakkat teminat ve teklif mektublarını rnuhtevi zarflarını eksiitme günü saat 

- İçmediğimi biliyorsun! Acaba mes'ud edebilir miyim? 14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

- Hatırım için... -Yaş farkı çok değil. Yeter ki bu kud-
Bu işe aid şartnameler Hay<:!arpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa. 

rasız olarak dağıtılmaktadır. (6623) Derin bir nefes çekti ve söze başladı: reti kendinde bulasın. 
- Şaka söylemiyorum. Onu gerçektf•n Bir karar vererneden ayrıldık. Ben 

Ankaraya gittim. 

cHenüz adınızı bilmediğim zamanlar, 
size kendim bir isim vermiştim: İnci ... • ~ : ·. ...~~ .. ·. ı .... ~ ::; ·. '" : . . . . . .. ,. ! . . . . - . . 

.;eviyorum, azizim! Dün sabah anladım. 
Biıim sevgililcre birer bayram tebnki 
yazmıştım. Postabaneye gittim. Onları 

verecektim. Kutuya yaklaştım, fakat b;r 
türlü mektubları atıımadım. Gözleriının 

önüne o geldi. 

Geçenlerde ondan bir mektub aldım. 
Heyecanlı ve dannadağın bir kafadan 
çıktığı nasıl da belli ... Bu satırların için
de yarım kalan aşk hiUyesinin sonu var. 
Başlıca satırlarını olduğu gibi alıyorum: 

cŞimdi düşünüyorum: Allah İncilerini 
benim kalbirole gözden gcçirse acaba de
ğerinizde olan bir tanesini daha bulabilir 
mi?, 

cOnunla gene karşılaşıyorduk. Hoşuna 
gittiğimi sanıyordum. Göz ucile durma
dan beni kontrol ediyordu. Arzu edilmiş 
olmak onun gururunu okşamıştı. Yolda 
giderken yabancılada dolu tramvayın 

içinde, henüz yabancı olmama rağmen 
ona en yakın olan bendim. Tramvay dev- • 
rilse, tutuşsa, bir kamyonla çarpışsa, ya
hud içeride yolcular birbirlerinin bağaz
Iarına sarılsalar onun yıardımına herkes
ten önce koşacak olan da bendim. O da 
bunu biliyordu .• 

.\.RADYO Li .. N 
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- İnci. .. Ben böyle diyorum 4ına ... A-
sıl adını öğrenernedim. Ö~enmek te is
temiyorum. Çünkü bundan daha uygun 
bir isim olamaz. Belki gerçekten cİnci:.

cAramızdan sana en çok muhtaç oldu
ğum bir zamanda ayrıldın. Yokluğunu o 
kadar derinden duyuyorum ki ... Eğer bu
rada olaydın sana neler anlatacaktun. 
Fakat gene anlatmalıyını! Kalbinti dök
meliyirn. Çünkü yaralı ve bitkinim, kar
deşim!• 

ile SABAH, ÖCiLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fırçalayınız 

dir; fakat ya değilse? 
Sigarasından uzun bir nefes daha çek

ti Ye devam etti: 
Teknik okulu giriş imtihanları 

- Gözlerimin önünde hep (İnci) nin 
hayali vardı. O mektubları göndermenin 
kendisine karşı ihanet oldu~unu yüzüme 
vurur gibiydi. Durdum ve düşünd!im. O
na hak verdim. Ben ondan başkasını sev
miyordum ki... O halde bu mektubları 
niçin yazmıştım? Yazrmşsam niçin g6n
deriyordum? Birdenbire kararımı ver
dim, hepsini de yırttım, yırttun, köşede
ki süprüntü sepetine attım ve dışarı çık
tım. Demek ki gerçekten seviyorum o
nu ... Her tarafta onu görüyorum. Hep 
onu arıyorum. Göremedi~im gün içim 

cJidin senin tavsiyenle aldığım (Dün
ya nimetleri) nde iki cümle var Şimdi

ye kadar her istediğim şeye elimi uzat
tım; t'lirni uzattığım her şeyde kendim 
için bir hak aradım .• 

ı - Teknik okulu giriş imtihanları 6/10/938 Çarşamba günü İstanbul Univer
sitesi Fen fakültesi konferans salonunda yazılı olarak yapılacaktır. • 

c Fakat şimdi. .. Bir gün, ansızın doğnn 
bir his, abdal bir düşünce ben: kavrad·. 
Pençesinde sıktı ve inandırdı: Onu 
mes'ud edememek, onunla uRraşama

mak... Oturdurn ve üçüncü rnektubumu 
yazdım:. 

2 - Imtihan tam saat onda başlıyac!l ktır. Kaydolanların sarı karnelerile ni
hayet saat dokuz buçuğa kadar gelmil olmaları lazımdır. 

3 - 938-939 ders yılı tedrisatına 17 /Birinciteşrin/1938 Pazartesi günü başla -
nacaktır. (6925) c İnci... Sana bu eşsiz güzelden birçok 

defalar bahsettiğimi hatırlarsın. En son
ra bir gün onsuz olamıyacağımı anladım. 
Elden geldiği kadar sık görmek ihtiyaci
le kıvranıyordum. Bir gölge gibi ardın
dan gidişlerim onun da gözüne çarpmı§
tı ve ne halde olduğumu seziyor gibıydi. 
A.fkımı anlatmak için mektub yazmak
tan daha uygun bir çare bulamadını. Son 
cümleyi §Öyle bitiriyordum.: 

ve tükenmez saygılarımla.• Dedim. 
cOndan sonra, aziz kardeŞim, kudur- Altında §U satırları okudum ve gül-

cSize iki mektub göndermekle işiedi

ğim büyük suçu pek acı olarak anlıyo
rum. Size akran olam.ıyacağım. Size r·ş 

olmağa layık değilim. Bunu daha önce 
bilrneli ve sizi rahatsız etmemeliydim. 
Bu belki de sizin için sadece bir küstah ın 
sırnaşıklığıdır, fakat ben aşkımı kalbime 
daha çok gömerek parlak hülyalarıının 

yıkıntıları arasında ağhyara:t Allaha ıs

marladık, diyorum. Sizi gcrçf'kten çok 
sevdiğimi, seveceği~ aldatmak ve at
latmak düşüncesini hiçbir zaman besle
mediğimi tekrar ederim. Buna inanınız 
ve büyük suçurnu bağışlayınız! Ölmt>z 

dum. Şimdi, dünya yıkılsa da altında düm: 
kalsam! diyorum. Artık beni nerede gör- cSana mektub yazdı~ımı gören her ar 

burkuluyor: 
- Vah zavallı! En sonra sen de yaka

landın ha! ... cSizden binbir ihtirasın kaynaştığı şu 
köhne dünyada, nasibimiz olan bir dilim 
ekme~i beraber yemek için, ömrümüzün 
sonuna kadar arkadaşlık etmek için, ta
nı§1Jlayı ve anlaşmayı rica ediyorum. 

se arkasını çeviriyor. Yanında bır arkn- kadaş, aman benden de çok çok selam 
da§ı varsa, belki bana öyle geliyor, kah- yaz, dedi. Ben de her selAm gönderenden 
kahalarla gülüyor. Herhalde, bana, değil navlun olarak birer kuruş istedim. Bir 
mi? Benim pısırıklığıma ... Benim abdal- de baktım, yanımda kimseler kalmamış!• 
lığıma .... 

cAcaba bilir mi ki ben bugün ona eski
sinden daha çok bağlıyım. Gene bilir ml 
ki ona canımı bile veririm ve ne giden 

T AlUN'X1 R08B:Aıazn&: 

Kar1 - koca arasmda 
- Fakat yemin ederim ki gerçekten 

sevmekten başka şey. Kendiını yirmi yaş 
küçülmüş ve on sekiz yaşıma dönrnüt sa
nıyorum! 

hayatım ne de geride kalacaklar için os- Yazan: Mih. Zoşçenko 

- Bu da geçer ... c Ve adresimi doğruca yazdım. İki gün 
sonra karşılaştık. Bana uzun uzun baktı. 

la üzfilmem!• Rusçadan çeviren: H. Alaz 

- Geçmez ... Geçse de delip geçer ... 

Torik Takvora sordu: 
-Ne diyor? 

- Ne deecek? 
Tefkif olooruz .. 

-Gördün mü 
yediğin h altı? 

-Sen beğen
din ettiğini?. 
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YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Kendi kendime: 
-Aşk budur! 

İki arkadaşın, 
komiser tarafın - Onun bu selamı - Hele mustan -
dan verilen em - boşa gitti. Başına tiğin karşlS'lna bir 
re tevfikan gö • gelenler, Toriğin çıkalım da, bak, bu 

türülüp misafir edildikleri yer tam ma- neş'esini kaçırmış, palavralann on pa-
nasile bir hapisane değildi· dikkat hassasını gi- ra eder mi? 

Zaten müddeiumuminiin tevkif mü- dermişti. Bunlann konuş -
zekkeresi olmadıkca hapisaneye atıla- Köşedeki peykeye tuklarına kulak ve .. 
mazlardı. Hatta mutlak hürriyetin çöker çökmez, Tak- ren Arnavud, Türk· 
bükümran bulunduğu İsviçre gibi bir vorla ağız kavgası • ce söyleştiklerini 
memlekctte herhangi bir ferd\n mu- na tutuştu: fark eaince yanla -
'·akkat lbir müddet için olsun kendi - Yok yere beni rına sokuldu. 

hayretle 

iradesi hilafına tevkifi caiz değildi. An- mandepsiye getir - - Ho bre, mer -
cak. o aralık Milletler Cemiyeti heyeti din.. Allah bclfinı haba bre, emişeri -
umum'iyesinin t'oplantısı vesilesile §eb- ıveıii.n, e mi? Elin leri bre!. dedi. Oş 
re muhtelif diyariardan bir çok yük - herifini, Zorman eeldinizi 
sek ve muteber zevat gelmiş bulunu - diye, az kaldı bana Torik 
yordu. Bunların muhafazaları !Çınse kör ettiriyordun. döndü: 
bazı emniyet tertibatı alınmış ve bu Halt ettim de senin - Sen kimsin ? 
meyanda şüpheli eşhasın takip ve tev- gibi hırhoya inan • Ne istiyorsun? diye 
kWeri hususunda ı7J1bıtaya geniş sa- dım. sordu: 
lfıhiyet verilm'işti. - Bana ne deyi Kom.iser hiç iıtifini bo.tmadan dle bastı -~ - Ben mi? Ben, 

İşte, Torikle Takvor bu saH1hiyetin kızoorsun? Senin gözlerin yoğudu? ı - Ya? Öyle mi? dedi. Ben de sana 1 hefendume soyleyiın.. Beyram. Ben, 
kurbanı olmuşlardı. - Ne bileyim? Sen bana: cOdurl• bir balgam atayını da, bak sittin sene Arnevlıt.. Priştinye kasabasmdan .. 

Bulunduklan koğuşta daha önceden dedin. temizliyebilir misin? - Arnavut Bayram, öyle l!J.i? Ne s-
getirilmiş beş kişi daha vardı: Zambo- - Benzetmişim. İnsan her vakıt ya- -Ne edeceksin? nyorsun burda? 
~i adında bir Habeş .. Çung-Fu adında nılabilir· - İşte, görürsün!· Dur, hele. - Celmişim, hefendume soyleyim, 
bir Çin!i.. Arjantinli bir beyaz kadın - Bu kadan olmaz! - Benim ne tkabayetim vardır? bir kan davasi içun· 
taciri.. Polanya yahudilerinden Birn - -Ya, sen ne için yanılmışın? -Bütün kabahat senin. Kanun, te.j- -Kan davası mı? 
bauın isimli ıbir serseri·. bir de tırnar - -Ben arkasından gördüm .. sen ytiz- vik edeni, suçu iş1eyen1e bir tutar. - Hcvet! Benim hemicesi o~lOni 
hane kaçkım Arnavud: Bayram Zola!. yüze geldin.. - Ben kimseyi teşfik etmemişim. vurmuş bir koncoloz .. bir cavur, hefen-

B zim iki ah'bap bunların arasına du- -Yüzbeyüz geldi isem, o kıdnr e - BilAkis, işi polis ilen temizlemeni söy- dume soyleyim .. celmişim ben da vu -
sünce etrafa bir göz gezdirdikten son- mosyone olm~um ki tırelerine tikat mişim. rayim o cavuri. 
ra kapının yanında bir köşeye büzül- etmemişiın. - iBiberi öğreten .sen değil misin, -Ey, sonra? Oldu bitti mi? 
mü lerdi. - Şimdi kodeste yan gel de aklın ulan eş.şoğlu? -Yok! Reveli cun celdiın .. dun sa-

O beş kişid~n dördü, kendilerini 13- başına gelsin. -He, .ben öryettim. Va lakin tearuz bab tuttiler, koymişler burda, hefen -
ka) 'd karşılamış, yalnız Arnavud Bay- - Ben .kurtulurum. Bibere dokan - edesin deyi değiL Nefsini icabında mü- dume soyleyim .. 
ram. sağ elini 'bekta~ivari göğsüne gö- mamiŞiın. Sen kendini düşün. dafa edesin deyi. Oysa ki, sen, herif -- Biliyorlar mı niçin geldiğini? 
türüp. hafifce baş keserek: Torlk bu cevaba fena içerledi. Tak- kafasını dönderir döndermez, kaspe - - Hevet! Sormişler .. soylemişim vel-

- Tunya tiyeta! diye selam verm~ti. vorun yüzüne fena fena bakarak: annek .sıfatma biber ektin. lahi! 

- Allah akıllar versin! İşin iş, desen 
e! 

- Bilmem· Hama, ne olsan, wraca -
yim bre o koncoloz. 

- Burada olduğunu eyice biliyor 
musun? 

- Neme .. neme .. neme Hizim? Oni 
bulmasam, vuracayim başka bir tAnesi 
ca vur. 

Bu esnada kulak kabartan Takvoı 
sordu: 

-Ne deor? 
- Gözün aydın, ahpar! Kesecek ga-

vur arıyor:muş. 
-Bana ne? 
-Senin de konsolos olduğunu söy . 

!ediğim anda. işin tamamdır. 
Bayram Zola bu sözleri duymuştu 

Gözlerini devire devire: 
- Bu mi koncoloz?. dedi. Sonra d!ı 

Takvorun yakasına yapışıp: 
- Koncoloz misin, mori? diye üstü-

ne yürüdü· · 
Ermeninin yüzü sapsan kesUmişti. 

Zorla gülümsiyerek mütearrızını yu -
muşatmağa çalışıyor, bir yandan da 
Toriğe: 

- Şakanın ıkertesi değildir, zo! di -
yordu. Herif senin lafına innnır da bir 
pislik çıkarırsın. 

Torik: 
-Nasıl? dedi. Yağ gibi suynn üzeri

ne çıkar da bana: cBaşınm çareslnt 
bak!• der misin? 

- Laf deyi söylemişim .. 
- Ha şöyle .. imana gel de seni diri 

diri Arnavuda harcatmıyayım. 
Lakin Bayramm gözü dönmnş. halA 

Tak-vorun yakaS'lnı bırakmıyordu .. 
- Soyle bre, sen koncoloıı: mı? Ce

bertirtirtireyim sana!·. 
Takvor silkindi: 
- Yok be canım! Nenin konsolosu? 

Konso1os olan insanı böyle del1~e tı -
karlar? Bilakis ehtibar ederler .. saray
da otuttururlar. O ki lnanmoorsan 
Necmi beyzademizden slval et. ~yle 
değil, N ecmi beyim? 

( A rkan "ar) 



4 Biriııdfetna SON POSTA 

4 

Selanikle dağa kaldırdan Arnerikah k12 

Y cuan: Ziya Şakir 

Amerikali gazeteci genç k1z 
tert'b eden Sa-(Korşova) baskınını 1 .. . 

rafof, bu hareketin adi bir numayışten 
ibaret kalacağını biliyordu. Osm~~lı 
hükumetinin derhal oraya askeı gon
dererek komitecileri tardedeceğine ta
mamile 'kanaat besliyordu. Nitekim bu 
kanaati derhal tahakkuk etmişti. Yıl
dız sar~yından verilen emirler üzerine, 
bütün o havalideki asker kıt'aları, 
(Korşova) Uz-erine yürümüşler; çeteci
Leric kanlı müsarPlllelere girişmişler
di. 

İşte o ~ .ı Sofyadan bir feryad 
yükselnlltı. 

- Mak·~onya, ateşler içinde y~nı
yor. Hırmtlyan1al\ bo~~anııyor .. ım
dad ... 

Bu fe.T)ad, en ~vvel Londrada büyük 
bir aksi aada husule getirmişti. Meşhur 
Türk ve Müslüman düşmanı (Glads -
ton)un çıraklanndan (Mister Bokston) 
tarafından (Taymis) gazetesinde neş -
redilen bir makale, bütün dünya rnat

c- Buyurunuz madmaz el, Bizi dinliyorum! • 

- Hoş geldiniz, sa fa geldiniz ... Fa- tahkikatı kafi görrnüyorsunuz da, ka -

buatına heyecan vermi~ti. katJ bu teşrilinizden rnaksad? zalara gitmek istiyorsunuz, öyle mi?. 
- Makedonyada cereyan eden .. ve Demişti ... Mis Eston, gayet tabii bir Avrupa diplornatlan da harekete 

gelmişlerdi. Emniyet ve asayişi mu -
hafaza edemediği için Osmanlı hükiı -
metinin ve Babıalinin üzerine yüklen
mişlerdi. Babıali ise, aciz içinde idi. 
Ne, Makedonyanın hakild vaziyetini 
Izah edebilecek, ve ne de, Avrupa dip
'!omatlanna derdin& dinietecek halde 

bütün dünyaya velvele veren hadisatı şekilde cevab vermişti: 
yakından tedkik etmek. - Hatta, kazalara da değil.. bütün o 

-Pekala.. umuru hukukiye müdü- kanlı rnücadelelerin cereyan ettiği yer
rüne emir vereyim. Hergün, destelerce lere ... O vak'alan gözlerimle görmek.· 
raporlar geliyor. Onları size birer birer ve; nasıl cereyan ediyorsa, öylece tes -
göstersin... bit etmek istiyorum. 

- H. t·ır, efendim· Ben, onla n iste- Vali Tevfik bey; gayet ağır başlı, sa-
miyorurn. kin, mutedil, sözünü, sohbetini bilir bir değildi. 

Babıalinin bu şaşkın vaziyeti, Ma
kedonya kornitesine bUshütün ciir'et 
vermişti. Korşova da Türk askerler:nin 
hUcumlanna mukavemet edemiyerek 
etrafa dağılan çeteler, artık ele avuca 

-Ya, ne istiyorsunuz?. adam olmakla beraber; bu sözler kar-
- Hadisatın cereyan ettiği yerlere şısında itidalini muhafaza edernerniş .. 

kadar gitmek .. ve her şeyi bizzat gör - başını, konsolos vekili Mösyö Peıiklise 
rnek· çevirerek: 

Vali Tevfik bey, başını geri çekmiş; - Galiba, bu kızcağızm kafası biraz 
gözlilklerinin altınqa parbyan gözleri- çatlak ... Hadi ona, cAllah şifa versin» 
ni, bütün dikkatile bu dilher Amerikalı diyelim, geçelim. A, efendi!.. Sen hali 
kıza çevirmiş; ahvali biliyorsun. Bari, bunu peşine 

aığmaz b1r hale gelmişlerdi· 

* Avrupa gazeteleri, Makedonyaya 
muHbirler göndermek .. bu, kan ve ateş 
eahasmda oereyan eden korkunç ha
diseleri tesbit ettirerek bunların kari

- Affedersiniz, madmaz~l. Galiba. takıp da buraya getirmeseydin. 
fikrinizi ivice anlıyamadırn. Yani; bu- Demek rnecburiyetini hissetrnişti. 
rada, vilayet merkezinde yapacağınız (Arkası var) 

ler üzerindeki heyecanlanndan istifa- r 
de etmek istemişlerdi... Fakat, bu kor
kunç ölüm çemberi içine girrniye hiç 

kimseyi ikna edememişlerdi. Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar-
Bir kaç cür'etkar gazeteci bu teklıfi dır: 

'öbetci eczaneler 
kabul etmi~i. Fakat kendilerini çok 1 i tanbul cihethıdekile.r: 
yüksek ücretlerle .sl~rta ettirrneyi Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab -
tart ittihaz eylemişlerdi. Ancak şu var dülkadlr), Bcynzldda: (Haydar), Samat -

yada: (Erofilos), Emlnönünde: (Meh -
ki; hiç bir sigorta şirketi, bunlan si - med Kazım}, Eyübde: lHlkmct AUa -
gorta etmeye cesaret gösterememişti. maz), Fenerdc: (Hüsameddln), Şehremı-* nlnde: (Hamdl), Şehzadebaşında: ( i. 

İşte bu sırada, barikulade bir h;tdise Halil). Karagümrükte: {Arif). Küçük -
zuhur et ..... i .. ti. Ve bütün cihana, derin pazarda: <Necati Ahmed}, Bakırköyün -

.... ~ de: (Hilfil). 
bir hayret ve heyecan vermişti. Beyoflu cihethıdekiler: 

1902 senesi eylUl ayının 22 •nci çar- İstıkldl cnddeslnde: meııasuda), Ga -
§amba günQ idi. .. Amerika hükumeti- latada: (Hüseyin Hüsnü), Takstmde: 
nin Selanik konsolosı vekili, (Mösyö (Hldayetl, Kurtuluşla.: < KurtulU§ ), 
Periklis Ondaro), vali Tevfik beye ha- Maçkada: <Feyzl), B~lktaşta: (All Rıza). 
b BotazJçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 

er göndermiş; huzuruna kabulü için Üsküdarda: c İmrahor ) , Sarıyerde : 
bir randevu istemişti. Vali Tevfik bey, (Asat>, Kadıköyünde: (Buyük, Üçler), 
konsolasun bu ricasını kabul etrnis; er- Büyiikadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
tesi gün için bir saat tayin eyle~i~ti. CTana§). 

MülAkat saatinde valinin huzuruna \.._ J 
çıkan Mösyö Periklis, yalnız değildi. Ya ""i;t:;J:j""iiiri~i""ii~;;;;··Mıilik;;;;··: 
nında; uzun boylu, kuvvetli vücut1u, sinden· 
genç ve gilzel bir kız bulunmakta idi... · 
Konsol08 bu kızı şu suretle valiye tak- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

İstanbul şubesi avukatı Asım Sorgon ta-
elim etrnifti: rahmi'an Çakrnakçılarda 72 nurnarada 

-Mis, Ellen Eston ... Amerikanın en Alimzade Ziya ve Mahdıımları Şirketi a
maruf gazetelerinden bir kaçma yazı 
yazar. Ayni zamanda, misyoner cemi- leyhine 30/6/937 tarihind~ kesilen he
yetinin de ileri gelen hatiblerindendir. sabı cariden bakiye 15342,60 liranın tah
Hususi bir maksadla, Amerikadan gel- sili hakkında açılan 38/141 numaralı da
miştir. Sizden bir ,ey rica edecektir. vanın 28/9/938 tarihli muhakeme eelse-

Vali Tevfik bey, başmı dilher Arne- sinde müddeaaleyh şirket gelmediğin -
ri«alıya çevirmiş; yanındaki koltuğu den hakkında gıyab kararı ittihaz edilc
gösterrnf4; rek muhakeme 9/11/938 Çarşamba sadt 

- Buyurunuz, rnadınazel. Fransızca 14 de bırakılmıştır. Bu yolda tanzim kı-

MAFSAL AGRILARI 

Çok müdhi§ anla~ geçirtir. Fakat bir 
tek ka§e GRİPİN almakla, bütün şid· 
detine rağmen roınatizma ainsını ça-

bucak aindinnek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertilıle yapılan 
GRİPİN ka~eleri en muannid ağrılan 
kısa zamanda geçırir. 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrılan
nızı, acılarınızı defeder. İcabında gün
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
TakHdlerinden sakınınız. Ve GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse §id
detle reddediniz. 

biliyorsanız, vasıtasız konuşabilir:z. lınan gıyab kararı mahkeme divanhane-
DemiştL sine asılmış olduğundan o gün ve o saatte ---------------
Mis Eston, oldukça iyi konuştuğu mahkemeye gelmesi lüzumu ikametgahı 

Fransızca ile: meçhul olan mezkfir şirkete bu ilan tebliğ 
- Daha çok memnun olurum. olunur. (10811) 

Diye, cevab ~ş; vali Tevfik beyin 4 ~ Diş T ABlBI 
Yanındaki koltuğa yerleşrnişti. .-

0 zaman, Selanik valisi ile bu latif RA TJP TIJRKOGLV 
Amerika dHberi arasmda şöyle bir mu
bavere cereyan etmfvtt: 

- Buyurunuz, matmazel. Sizi dinli
Yonım. 

Sirkecl: Viyana oteli sırası. 
No. 26, Kat 1 de hergtln otlederı 
sonra aaat 14 den lt> ye kadar 
hastaları kabul eder. - Efenctım, ben.. mensub olduğum 

lazeteler hesabına buraya geldim. 'ı••••••••••-•r 

TURAN 

BABA 

TiYATROSU 
Halk 1an'atkAn 

Nqit okuyucu Se
miha Mitel Yarye

te.i birlikte 
llu gece 

KA TIL/ 
komedi 3 perde 

Da•a, aolo. Dletc 

Fotoğraf tahlilleri 

Zorluklara tahammül göster- ] 
masini bilen bir tip 

Heyecaniarına fazla yer 
veren bir tip 

Balıkesir· 

den Hakkı, karnk 
terini soruyol': 

Birdenbire ken
dini belli etmez, 
sessız ve sakin hal
lerile, mevcudiye
tile etrafını alAka
dar etmez. Raha
tına pek düşkünlü 
ğU yoktur. Zorluk 
lara tahanunül göstermesiıü bilir, amelt 
işlerde i§e yarıyabilir. 

~ 

lşgUzar bir tip 
Bursadan Mah. 

m1.ıd Döşer karak. 
terini soruyor: 

Yalnız işile, gü
cile meşgul olmak 
ister ve çalışmak

tan da yorulmaz. 
Tutundu~u işde 

sebat göstermesin: 
bilir. Çalışkanlığı 

na emin oldu~u i
çin, bulunduru ifde 
eder 

pervasızc~ hareket 

Zeki ve sevimli bir tip 
An~cık11CI• 

dan Hikmet Çe -
tin muvaffak olup 
olmıvacağını so 
n.ıyor: 

1 1zmirden, Şera
feddin fotograj1-
nı.ıı tahlilinı ist i
yor: 

Kendisinc> poz 
vermesim bilir ve 
ba§kaları nezdin
de ehemmiyetli 
gözükınek ister. 
His ve heyecanla
'!lna fazla yer ver-
mi§tir. Çabuk harekete gelir, lı:ararlnrını 
sık ve de~§ik verebilir. 

~ 

Ağar baş h bir tip 
Siva:ıtan Cel41 

de karakterini so 
TUJJOT: 

A~ır batlı ve 
kısmen kendi ha -
lindedir. Yuva ha
yatında intiza.m 
kayıdlarına dık -
lı:at eder, 1ık \'t 

gürültülü 1öyle · 
mezs·~ de sözlL. 
tok ve batıcı olur. Menfaatlerini israf et· 
m ez. 

Sokulgan olmayan bir tio 
Bu ı ~ııdcm Eyiib 

Yılmaz karakte"'i-
ni soruyor: 

Daha 
kendi 
dir. 

Zİ) .. 

lleminde
Gürültücü, 

kavgacı ve müna
ltaşacı değildir. 

Pek sokulma::, m~ 
denl cesaretini az 

ZekA ve sevim ~ 

lilik birleşince, 

çahşkanh~ ehem
rniyct verrnek 11 • 
zım gelir ki bun
dan sonra rnuvaf • k u ı ı a n m a k

fakiyet kolaylıkla yer bulabilir. 
~ 

Kafasm1 daha fazla işletmesi 
lAzım gelen bir tip 

Ayvalıktan Hüa
nü, nıuvafjak olup 
olmıyacağım soru
yor: 

Okuma çağında 

olanların tek endi-
fesi, kitablarile 
fazlaca başbaJa 
kalmak olmalıdır. 
Kafasını daha çok 
işletti~ı takdirde 
muvaffakiyetinder. §Übheyt yer yoktur. 

~ 

Daha dikkatli davranmasi 
llz1m gelen bir tiD 

Hangi mesiektt 

muvaffak olacağı· 

nı sor4n bir oku· 

yucumuz: 

Gözü pektir. ee. 
aarete baAlı mes
leklerden birin! 1 
tercih etmesi B.. l 
zımdır. 

Hoppahktan hoşlanm1yan tip 
tımirden tamatı 

ka"cıkterini soru -
JIOT: 

Kendi :lfleril9 
utraşmak ve ka • 
zancı dairesinde 
yaşamak ve haya
tın zevklerinden 
iatifade etmek is • 
ter. Temizlik ve 
intizam bahsinde 
müşkUlpesend davranır, bu yüzden çı -
raklarının kusurlarını bulur. Sık söyle • 
mezse de sözü batar. Hoppalıktan, aeve
zellkten çabuk sinlrlenir. 

,.,.,. 
Çekingen bir tip 

~khi8tırdan Ahmıed, fotograjının der
cini istemiyerek k4ra.ktcnni IOTUl/01': 

Sakin ve çekingen bir hali vardır. Ca
nı tatlıdır. Tehlikelere, zarariara katlan
mak Istemez. Çabuk alınır ve teesliir du
yar. Temizlik ve inUzam kayıdlarına 

baiJanır. Ba§kalarma az itimad aöster.ir. 

tadır. Etrafını için için kollar. 
,.,.,. 

Nefsine daha fazla itimad 
etmesi IAz1mgelen bir tio 

Ankaradan lh .. 
san muvaffl!k o • 
lup olmıy.acanı"'ı 

soruyor: 
Hisaine U) g. •, 

eline yatkın biı 

itde sehat ettili ve 
nefsine daha fa:Do 
la itimad göster • 
diği takdirde mu 
vaffaklyet· 
aizlik endi§eleri azalmı§ olur. 

,.,.,. 
lntizam kay1dlarma bagh 
kalmasi beklenen bir tip 

Devetide Tank, 
muvaffak olup oı

mıyaca~ı.n' sonı-

1101': 

lntizam kayıdla. 

rına ballı kalmd 

tartile muvaff'
yet yollarını i 

nitletmif olur. 

Kendisine ehemmiyet verilmesini 
Isteyen bir tip 

Ankaradan P. P. Ş., fotoğrafının der -
c:tnı Utemit~erek karakterini ıoruyor: 

Daha ziyade memuriyet hayatında 

muvaffak olur. İntizam ve temizlik kal
delerine göre giyinir ve ~lışır. Arkadaf
larile geçim hususwıda zorluklar göster
mez, kendı.ine ebemıniyet verilmesini ve 
sayılmasını Ister. Tankld ve muahaıedtn 
çekinetili kadar takdir ve teveocühten 
haz ve gurur duyar. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
l.im • • • • • • • • 

• • • • • • 

DIKKAT 
rotoırat tahlW 101D bu kuponlardaa 
G adedlnln 16nderUm.a tarım. 
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1 
Yaza : Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haztın Askeri Liseler şampiyonas a 

Cumartesi günü başlanıyor Kurtarıcılar umulmaz bir sür'at ve kolaylık1a kıyıya yaklaşınca, ihtiyar ana beline 
kadar denize dalarak kollarını açıp, sandala doğru işaretler yapmağa başladı 

Şampiyona atletizm, voleybol, basketbol, futbol 
hendbol, güreş ve boks üzerinde yapılacak Nihayet, .sandal geminin b~ına ya-ı Mösyö Anesti Karidomati merdive -

naştı. nin ilk eşiğini hürrnetle eğilip öptü. 
İki zavallıdan biri, hemen kalktı, Sonra yukan çıkıp beni kucakladı, öp

sandala atladı. Diğerini iki kürekçi a - tü, öptü ... 
yaklarından, kollarından çekerek al - Mu.maileyh ile tercüman vasıtasıle 
dılar. konuştuk. İmdada giden İtalyanlar de-

Kurtarıcılar, hiç u.mulrnaz bir sür'at nize dökülerek kurtuluş ümidi ka!ma
\'e kolaylıkla kıyıya yaklaşınca, ihtiyar yınca idrak kuvvetinin azaldıkca aza
ancı, beline kadar denize dalarak kolla- larak bir şeyi düşünernerneğe ve sahil
rını açıp, sanda1a, selamet yolunu gös- de mütemevvic renkler kütlesinden 
terrnek ister gibi işaret1er yapınağa başka ıbir şeyi görernerneğe başladığını 
başladı. Genç kadın, ellerile gözlerint söyledi: 
kapatıyordu... - O kadar yaklaşan ölüm, insanda 

Sandal yaklaşınca, yanımızda feda- akıl ve id•ak mi bırakır? Artık bir şeyi 
kar kahramanlar çoğaldı. görmüyor, bir şeyi anlamıyor, yalnız 

Arkadan görünen büyük bir dalga şuursuz hareketlerle nefsimi muha -
gelmeden Ön<'e, denize dalarak sandalı fazaya çalı.şıyordum. 
kumluğa çekip çıkardılar. Sandal, gemiye yanaşıp da içindeki 

Artık, Hüseyin ağanın, Ni.kolanın ve iılicenab adamlar kollarını bana uza -
öteki ki.irekçinin gözlerinden öpüyor - tınca bunlann benim gibi insan olduk
lardı. larını bile anlamıyarak, vaziyelin ger-

Kurtarılanlardan biri beyaz bıyıklı, çek mi, hayal mi olduğunu bilmiyerek, 
elli beş, altmış yaşlarında sevimli bir hatta 0 zamana kadar kendisini terket
adam idi. D:ğeri ancak yirmi yaşların- rnek istemediğim yeğenimi de düşüne-
'da olan güzel bir genç idi. miyerek sandala atladım· 

İhtiyarın, geminin sahib ve süvarisi o, yüzrnek bilmez, ben bilirim. Tav-
1\nesti Karidomati ve gencin de yeğe- siye ve ısrarımla gemiyi terkeden tay
ni Yorgi olduğu· anlaşıldı. falanrnla beraber ben de denize atıl -

Süvari soluk alıyordu. Fakat yeğe - sam belki kurtulurdum. Lakin böyle 
ninde bir hayat eseri görülmüyor gibi bir genci ölümün pençesine teslim ede
idi. rek aradığım hayatı bulmuş olsaydım, 
Diğer üç ıgemi, içlerinden biri kesilip, ondan ne lezzet alırdım? Bilakis her sa 

diğerleri sıralarını bekliyen bağlı kur- at benim için nedamet azabı ile daimi 
hanlar gibi, zalim lodosun ne yapaca- bir işkence olurdu. 
cağını bekliyorlardL On beş gün kadar Dedeağaçta kalan 
Yarım saat kadar sonra diğer uç ge- ve defalarla _beni ziyaret eden mösyö 

miden birinin de sahile doğru gel - Anesti Karidomati ile sokakta, çarşıda 
meğe başladığını gördük· Tayfalan de· her nerede karşılaşırsam mutlaka ko
mirıni aldılar. Yelkenlerini açtılar, başı 

şarnk gelir, beni kucaklar, öperdi. 
bizden yana döndü: Gemi, bir marti Mumaileyh İstanbulda, İzmirde ve 
sür'::ıtile mendireğe doğru yol alıyordu. Atinada intişar eden Rumca gazetelere 
Kalabalık içinde herkes bir şey söy- bu müdhiş hadiseyi ve nasıl kurtarıl _ 

lüyordu. Kimi, geminin dalga kıran 
taşlarına çarpacağını, kimisi limanın 

öte tarafındaki kumluğa düşeceğini 
tahmin ediyordu. . 

Bir kaç dakika sonra, geminin bir -
'denbire sağa ve badebu sola dönerek 
yar-!sına kadar mendireğe girdiğini ve 
haricteki kısmının da dalgalardan ma
sun kaldığını hayret ve memnuniyet ile 
gördük. 

Üçüncü gemi de ayni hareketi tek -
rar etti. Fakat muvaffak olamıyarak 

mendirekten ve sahilden otuz metre 
kadar uzakta kurnlara oturdu. 

Bu gemide, iki yaşındaki çocuğu ile 
beraber, bir de kadın vardı. Sahil ile 
kazazede gemi arasında bir halat 
Yas tasile havai bir hat yapıldı. Bu ha
l<Ha geçirilen büyiik bir sepetle _çocuk
lu kadın ve kaptan ile tayfalar kurta
rıldı. Fakat gemi, mevsimsiz yağan 

karlar içinde kalmış bir k~ yuvası gi
bi, beyaz köpüklü dalgalar arasında 

kaldı. 

Bir saat sonra, Şerif Ali efendiye ~id 
olan dördüncü gemi demir sürüyerek 
şimendifer idaresine mahsus demir is
keleye doğru geldi: Elizabet gemisi 
parçalanrnağa başladı· Bundaki kaptan 
ve tayfalar da, gene bir halat vasıtasile 
kurtarıldı. Tekne, çaresiz, yakalanan 
bir av gibi,dalgaların tahribkar arzu -
]arına bırakıldı. 

Bu gemide bulunan 50 kadar Büyük 
İnoz küplermden bir ikı$J1r, lüzumu 
kadar su alarak müvazene peyda ettik
lerinden, sahile kadar yüze yüze ve kı
rılmaksızın geldiler. Bir kısmı ise, kö
püklü dalgalar üstünde birbirlerile 
çarpışarak top sadasım andıran tarra
kalar ile parçalandılar. 

Bu küplerin müsademesi Yunus Em-
r411t'l i n şu; 

~X Yerden göğe küp ~ler 
Birbirine bergitseler, 
Altındnldni çe!tseler, 
Seyreyle sen gümbürtüyü!» 

lahayyülünü hatıra getiriyordu! 
Ertesi günü, yüzlerce kişinin önlerin

'de, başta Elizabet silvarisi mösyö Anes 
ti Karidomati ve yeğeni olmak Uzere 
bütün kazazedeler hükUmet konağına 
gelerek teşekkür ettiler. 

Bunlan, merdiven sa,hanlığmda kar
~ıladım. 

mış olduklannı anlatan uzun uzun 
~ektublar yazmıştı. Bunlardan birinın 

1 2 s 4 5 6 7 8 o 10 

SOLDAN SAÖA: 
2 - Yemek• arıısında yenilen. 
S - Blr nevi paıto. 
4 - İskambUde blrll - İsimlerden sırat 

yapmaya yarayan bir lflhika - Dahi. 
S - Habeşlstandaki ka.bUe re!slerlne ve -

rtıen 1s1m - Kızgın kömür. 
e - Postncı - Yük.seıtmek. 
'1 - Beygir - Şart l~hlkası - Ak._ 
8 - Oökyüzündekl boşluk. 
t - Kazıı ile. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
2 - Hazım cihazında mideden sonra ge

lenler. 
8 - Vakti gösteren fllet. 
4 - Kırmızıya benzlyen bir renk - Bir no

ta - Bir nota. 
5 - Ate~ kırrnızısı bir renk - Sezme'k mas

danndan emri hazır. 
8 - Ynrınltl zaman - Üye. 
7 - Uznğı Işaret için kullanılan 

Rabıt lAhlitaşı - San'at. 
1- MemiQ. 
8 - Gece klll}u. 
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Evvelki bul~anm l&alledilmif feJdi 

tercümesini (Sabah) gazetesi 2583 nu
maralı nüshasına dercetmişti. 

Hüseyin ağa ile iki kürekci ve be~ Askeri liselerimizin senelik spor mü 1 6 - Şubat - 939 Pazartesi: Boks. 
İtalyana tahlisiye madalyalan verildi. sahakaları Cumartesi gu'"nünden itiba _ <Bu müsabakalar kurban bayrıımı tatı -

İtalyaya gönderilen madalyalar, bir ren Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz lise-
harb gemisinde marşımız çalmarak leri arasmda Fenerbahçe stadında ya -
merasimle İtalyan ibalıkçılarına talik pılacaktır. 
edilmiş. Askeri liseler şampiyeması sırasile 

Mösyö Karidomati, hadiseden a1tı atletizm, voleybol, basket.bol, futbol, 
ay kadar sonra Dedeağaç bahçesi için hendbol, güreş ve boks olmak üzere 
elli kadar en iyi nevilerinden olmak ü- yedi ayrı hareketten ibarettir. 
zere limon, portakal ve mandarin fi - Futbol, hendbol, şeker bayram·nda 
danları göndermişti. Bursada, güreş ve boks ise kurban bay-

Bu müdhiş hadiseyi nasıl unutamı - ramında İstanbulda yapı1acakhr. 
yor isem. 0 gün benim insani, fakat Her sene pek büyük bir alaka ve in
kazazedeleri kurtarmak için yüzde tizam içinde cereyan eden bu müsaba
doksan tehlikeye rağmen, iki şahsı ceb- kaların daha esaslı bir şekilde cereyan 
ren göndermek gibi ağır mes'uliyetli edeceği ümid edilmektedir. 
bir teşebbüsü gören Dedeağaç naibi Muntazam bir halde çalışan genç -
(kadı)nın: }erin daha verimli neticeler elde ede -

- Yunanlılada muharebe için dev- bilmesi için askeri liselere mahsus bir 
let hududa asker sevkediyor. Bizim stadın vücude getirilmesi çok şayanı 
mutasarrıf bey de burada Yunanlıları temennidir. 
bo!tulma'ktan kurtarmak için gücü yet- Şampiyonanın programını aynen 
tiği kadar çalışıyor. neşrediyoruz: 
Demiş olmasını da unutamıyorum! 8 - ı . Teş - 938 cumartesi: Atletızm <Disk. 

tek adım, 100 M. 1500 M. 4Xot00) 
Gördüğüm yüzlerce kaza, liva, vi - 9 _ ı. Teş _ 938 Pa.ıar: Atletlzm <Yüksek, 

layet naibleri içinde hala nefretle ha- cirit, 200 M. 8ooı 
tırladığım ıbiricik naib bu mutaassıb ve 15 _ I. Teş _ 938 Cumartesi: Atletlzm (Gül-
düşüncesiz adamdır. le, sırıkla yük.sek. 400 M.> 

d 16 - I . T~ - Pazar: Atıetlzm {Bomb~. üç 
Dedeağaç bahçesine diktirdiğim e- adım. 3000, 4xıoo> 

mir fener direklerinin yukarılannda, 5 _ II Te ş _ cumartesi: Voleybol <Deniz 
merdiven dayamak için yapılmış olan r.s. ve Hb. - Maltepe Kuleli - Bursa) 
llfki kollar. direkiere az çok salih şekli 6 - II. Teş - Pazar: Voleybol (Denız Ls. 

ve Hb. - Bursa, Kuleli - Maltepe) 
verdiği için, gene bu yobazın: 19 - 11. Teş - Cumartesi: Voleybol fBursa

Maltepe, Kuleli - Deniz Ls. ve Hb.l 

linde İstanbule!a ynpılacnktır.) 

Su ~porlar1 klubu teşkilatten 
çıkartlıyor 

Modada bulunan ve iki senedenberi 
faaliyet göstermiyen İstanbul su spor
ları klübünün İstanbul bölgesinden çı
karılması için karar verilecektir. Bu 
klüp hakkında yapılan tahkikat neti -
cesinde bugünkü vaziyette ciddi bir 
faaliyet göstermesine imkan görüleme
miştir. 

10.000 metrede yeni 
bir dünya rökoru 

Helsingforsda Tampero stadında bir 
akşam yapılan müsabakada Finlandi • 
yalı Testo Maeki 10.000 metrede birln-
ci gelerek 30 d. 2 s. ile şayanı hayreı 
bir derece yapmıştır. 

Bu yeni dünya rökorudur. Eski rö • 
kor bu mevsim başında .gene Finlandi
yalı J. Salıninen tarafından 30 d. 5 1. 

6/1 O ile yapılmıştı. Eski dünya rökordf. 
meni ayni koşuda 3 1 d. 4 s. ile beşinci 
olmuştur· İkinci gelen Pekurl'nin de • 
ret-esi 30. 18 2/1 O dur. 

Romanya - Belçika 
milli takımlari maçiart 

Romanya ile Belçika millt takımları 
16 Nisancia Brükselde karşılaşacaklar
dır. ·_ Mutasarrıf bey bahçeyi, camii ~e

rifin yanına kadar haçlarla doldurdu. 
Bakalım, camii de ne zaman putlarla 

dolduracak! 

20 - n . Te~ - Pazar: Basketbol (Bursa -
Deniz Ls. ve Hb. Kulell - Maltepe.) TUy siklet dünya boks şampiyon& 

23 -n. Teş - Çarşamba: Hendbol (Knle -
ll - Maltepe, Denl7: Ls. ve Hb. - Bursa) 

Dediğini hayretle işitmiştim!. 

(Arkası var) 

Bugünkü program 
iSTANBUL 

24 - n. Teş - Perşembe: Futbol (Maltepe
Bursa. Kuleli - Deniz Ls. ve Hb.) 

25 - n. Teş - Cuma: İstırnhat. 
26 - n. Teş - Cumartesi: Hen d bol (Malte

pe - Deniz Ls. Hb. Kulell - Bursa.) 
27 - II. Teş - Pazar: Futbol (Maltepe - De

niz Ls. Hb. Kuleli - Bursa). 
28 - n . T~ - Pazartesi: İstırnhat. 
29 - II. Teş - Salı: Hendbol (Mnıtepe - Bur 

sa. Kuleli - Deniz Ls. ve Hb.) 

30 - n. Teş - Çarşamba: Futbol (Kule -
ll - Maltepe, Deniz 1.9. ve Hb. - Bursa.) 

(23 - II. Teş - 938 den 30 - n. Teş - 938 e 
4 Birinciteş-rm 938 SALI kadar oınn müsabakalar Ramazan bayra -

18,30: D:ıns muslklsl (Plfık), 19: K~mfcrııns mı tatlllnde Bursada yapılacak ve İstanbul 
~adıköy Hıılkevl na.mına, doktor Iskender As. Ls. lerinin futbol ve Hendbol takımları 
Infran (Çocuk hastalıkları ve bakımı) 10,30: Bursaya gideceklerdir ve bu müsabakaların 
Orta Anndolu halk şarkıları, All Koç Gürse.c;, sonuna kadar Bursa Ls. de m!snfir olacak -
ve Hayri Karamete, 19,55: Borsa haberleri, !ardır.) 
20: Saat Ayan, 20,05: Metharet ve arkadaş
ları tarafından Türk musiklsl ve halk şarkı
ları, 20,40 : Ajans haberleri, 20,47: Ömer Rıza 
Do~ruı tarafından arabca söylev, 21: Saat 
fıyarı, 21,05: Orkestra, 21,30: Cemal K!lmU ve 
arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve 
halk şarkıları, 22,10: Hava raporu, 22,13: 
Fa.sıl snz heyeti: İbrahim Uyğun ve arka -
da.şlan tarafından, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: Saat Ayarı, İstlk
llil marşı. 

10- I. Kdn- 938 Cumartesi: Basketbol <Dz. 
Ls. Hb. - Mal tepe. Kulell - Bursa). 

ll - I . K~n - 938 Pazar: (Maltepe - Bursa 
Dz. Ls. Hb. - Kulell.) 

30 - 2. KA.n - 939 Pazartesi: Güreş. 
31 - 2. KA.n - 939 Salı: Bob. 
ı - Şubat - 939 Çarşamba: İstlrahat. 
2 - Şubat - 939 Perşembe: Güre§. 
3 - Şubı>t- 939 Cuma: Boks. 
4 - Şubat - Cumartesi: İstlrahat. 
5 - Şubat - 939 Pazar: Güre§. 

Mike Bellaise ile Joly Archibald 17 
Teşrinievvelde Nevyorkda tUy siklet 
dünya boks şampiyonluğu için çarpı • 
şacaklardır. 

Galatasaray - Topkapi maç1 
Bu hafta yapılacak Galatasaray • 

Topkapı maçı hakemi oıarak Süleyma· 
niyeden Tarık seçilın~tir· 
····························································-

Lüleburgaz devlet üretme 
çiftliği devredildi 

Edirne (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
idare9i altmda bulunan Lüleburgas 
Devlet Üretme çiftli~ Vekiller Heyeti 
kararile devlet zirant işleri ~-urumuna 
devredilmişiir. 

Çifttik müdürü Avni Akvardar Tun~ 
celi ziraat müdürlüğüne tayin edilmi' 
ve yeni vazifesine hareket etmiştir. 

Devlet ziraat işletmeSi kurumunca 
çiftlik müdürüğüne tay'in edilen Mu
zaffer Lüleburgaza gelerek vazifesine 
başlamıştır. Çiftlik milhasibi Vehbi 
Kuran da Kayseri Yonca Tohumu is
tasyon muhasebeciliğine tayin edilmit
tir. 

ANKARA 
( 7 Birinciteşrine kadar olan progra

mın öğle ve akşam neşriyatlan tccı·Hbe 
mahiyetinde yenl stüdyocia yapılncnk
tır.) 

Bulgar konsoloshanesinde • merasim dünkü 

--o--
t . Birinclteşrfn 1938 Sa h 

ÖCiLP.: NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plak neşriyatı. ıa: Haber

ler. 1S.15: Kanşık pllik neşrlyatı. 
AKŞA:'\1 NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşrlyatı. 19.16: Türk 

muslklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza>. 20: 
Saat Ayarı ve arabca neşrlyat. 20.10: Haber
ler. 20.15: Türk muslk1sl ve halk şarkıları 

<Mustafa ÇaRlar, ve Safiye Tokay). 21: Şan 
plA.klan. 21.15: Stüdyo salon orte.strası. 23: 
Haberler ve hava raporu. 22.15: Yanntl pror-
ram . .............................................................. 

BALB OPIRBTI 
Beyoğlunda eski 
Çağlayan yeni 
Halk operet ti-
yatrosu yakında 

batlıyor 
Yeni operet • 
yeni kadro· yeni 

müzik yeni 
bale • yeni dekor 

DiLn konsoıoshanede 

Dost Bulgaristanm kralı üçüncü Bori
sin tahta çıkmasının yirminci yıldönümü 
mUnasebetile dün sabah Fenerdeki Bul
gar kilisesinde bir dini ayin 
yapılmıgtır. 

bulunanlardan bir grup 

Öğleden sonra saat 15 te, §ehrimizdetd 
Bulgar başkonsolosu Slivensky, konso ' 
loshanede koloninin tebriklerini kabul eı 
mi§tir. Kolani tarafından krala bir sa:ill' 
kat ve tebrik telgrafı çekilmi§tir. 



4 Blıiııcitepia 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahç~ fabrikasından monte edilecek bir aded 400,0~0 li.t

relik, 5 nded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 aded 50,000 litrelik 
cem'an 10 adcd ispirto tankının §artname ve resmi muclbince imali kapalı zarf 

usulile eksiltıneye konmuştur. . 
II ~ Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli sif İstanbul 32.500 lira ve mu

vakkat teminatı 2437.50 liradır. 
III - Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve mübayaat §Ubesindelu alun komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umuın 

Müdürlüğü Levnzım ve Mübayaat 1ubcsile Ankara ve İmıir Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V - Eksilımeye iştirak etmek istiye11lerin fiatsız fennt teklif mektub~u ~e~ 
rilecek malzerneye aid bütün teferr.iat ve detay resimlerile imalat resımlerını 
ve bilhnssa hava çıkış ve girişi sübaplarını detnyye planlarını ve montajdan 

sonraki vaziyet plô.nını ihale gününden en geç on gün evveline kadar İnhısarlar 
Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi müdürlüğüne verm~~en ve te~
liflerinin .kabulünü mutazammın eksiltmeye iştirak vesikalarını munakasa gu
nünden 1 gün evvel mezkur şubeden almaları lazımdır. İ§tirak vesikası almı
yanlar münakasaya kabul edilıniyeceklerdir. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci maddede yazılı müs
kirat fabrikalar §Ubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7.5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım ko-
misyonu başkanlığına makbuz mukbaıli nde verilmesi lAzımdır. c7038• 

l/ltNIIA# 

Cinsi Mikdarı Muhamrnen B. % 7,'J teminat Saati 
Lira Krş. Lira Kq. 

Matbaa levazımı 200 kilo 800 60 15.30 
(10) kalem pirinç çizgi ve 
saire) 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 16.-

I - Nülnunelik resimleri ve tartnamesi mucibince satın alınacak matbaa le
vazımı ile llstesinde cins ve mikdan ya zılı 22 kalem boya levazunı ayrı ayrı 
açık eksiltıneye konmu§tur. 

II - Mu hammen bedellerile muvakka t teminatları bizalarmda eösterilmiştir. 
III - Eksiitme 20/X/938 tarihınc rastlıyan Pazartesi günü bizalarmda yazılı 

saatlerde Ka bataşta Levazım ve mübaya t şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Boya lllalzemesine aid listeler matbaa levazımının tartnameleri para
sız olarak hergün sözü geçen §U beden alı na bilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve :ıaatlerde% 7,'J g-lvenme pa

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7138) 

Cinsi 

Bez eKartabii için• 
Me~n • :ı> 
Pirinç köşe 
eKartabii için. 

~ 

Mikd:arı Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

L.K.S. L.K. 

1000 metre -.40.- 400.-
1600 ayak -.37.50 600.-
3200 adet -.10- 320.-

Muvakkat Eksiitme 
teminatı saati 
L.K. -30.- 14.-
45.- 14.30 
24.- 15.-

I - Nümuneleri mucibince satın alına cak yukanda cins ve mikdarı yazılı 3 
kalem kartabii malzemesi ayn ayrı aç•k eksiltmeye konmuştur. 
ll- Muhammen bedelleriyle muvnl':kat teminatlan bizalarında gösterilmi~ir. 
ID - Eksiitme 19/X/938 tarihine rastlıyan Çarşamba ifintl hizalanndıı yazıu 

&aatlerde Kabataşta Levazım ve Mühayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Nümuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İ steklllerin eksiitme için tayin ed ilen gün ve saatlerde % 7,'J güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna eelmelcri ilAn olunur. 

Cinsi 

---· Masa 
Sıra 

Elbise dolabı 

Su tesisatı 
:malzemesi 
Sandık raptiyesl 

Mikdan 

-7 adet 
14 :t 

10 :. 

Muhammen be. 
beheri tutarı 
L. K. L. K. 

264 

- 307 ~ 

571 50 

12 kalem - 800 
600 kilo 1 llS 690 

750.000 adet 

c7139• 

l!uvakkat te. ~tmentn 

tekli .aati 
L. lt. 

42 86 Pazariıli 14 

60 00 Açık ebfltme 15 
151 'llS Açık ebilme 18 

I - Nümune, resim ve şartnameleri mucibinQe · satın almacak yukanda cins 
ve mikdarı yazılı 5 kalem muhtelif malzeme bizalarında yazılı usullerle eksllt
nıeye konmu§tur. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat tC1!linatları bizalarmda gösterilmiştir. 
ın - Eksiitme 6/X/938 tarihin~ rastlayan Perşembe günü yukarıda yazılı 

saatlerde Kabataşla levazım ve mübayant şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

rv - Şartnameler her gün parasız olarak sözü ıeçen tubeden alınabileceJi 
gibi resim ve nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerln eksiitme ıçin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,15 güvenma 
paralarile birlikte adı g~çcn komisyona gelmeleri ilAn olunur. c6682, 

lstan bul Jandarma Sa b nal ma Komisyonundan: 
Mikdarı C.ı.nsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

1220 Kuru pU 976 00 73 20 
1 - Cinsi, mtkdarı, tahmi!ı bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 1220 aded 

kuru pil Gedikpaşadaki İstanbul Jand:mnn Satınalına Komisyonunca 20/Birin
cite~n/938 Perşembe günU saat 15 de .açık eksiitme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görtllebilfr veya paruız oldın
labilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre i?razı icab eden vesikaları ve ilk te
nıinat mektub veya makbuzlarile yazılı gün ve aaatte komişyonda bulunmaları. 

c?llO. 

--
MantaTlı MiifambalaT, Storlcu ~ (Orland) Karyolabu, yünlü pa -

mulrla ve pike yatak örtüleri, 
kretonlar; kadileler, tüller ve 
perdelerin ungin çeJidleri <<Ho • 
roluel ve Mittern ln~li~ F abrilra
larının her enJe yatalı çarıallan, 
Beyoğlu BAKER mağazalarında 
her yeTden iyi ıartlar ve miUaid 
liatlarla bulacaksınız. 

Zayi evrak aranıyor 
Beyazıdda Bakırcılardan Davudpaşa

ya nakli hane ederken içinde, dört nü
fus tezkeresile asker tezkeresi ve verı i 
mak.buılan bulunan bir bohça kay bo·
muştur. Bulanların Cağaloğlunda Kn -
palı fırın karşısında 21 No. doktor 
Orhan bey muayenehanesinde Ceva -
bire getirdikleri takdirde kendilerin ~ 
beş lira verilecektir. ( 1162) 

Safranbolu asliye hukuk hikimli -
ğindcn: 

Safranbolu tüccarlarından Mehmed ve 
Salih SE:miz kardeşlerin ifHi.stan evvel a
lacaklılara konkordato teklifi hakkınd~ 
vukubulan taleblerine binaen itiraz mer
ciince temeliden verilen mühlet zarfında 
toplanan alacaklıların borçluların ödeme 
§artlarmı kabul ettikleri ve alacaklıların 
adedile borç mikdarının ekseriyeti bula
rak konkordatonun kabul edildi~i ve bi
naenaleyh tasdiki lAzım geldiği komiscr
likten mahkemeye tevdi edilen evrakh 
yazılı mütııleaname münderecatmdan 
anlaşılmıştır. İcra ve İflas kanununun 
(296) lllCl maddesi mucibince komiserl 
dinlemek ve icabı kanunisı iCa olunmak 
üzere celse 28/10/938 cuma günü saat 9 
da açılaca~ından konkordatoya itiraz 
etmiş bulunanların haklarını müdnfaa 
için yazılı olan gün ve saatte mahkeme
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

Hendek İcra meınurluğundan: 
Doktor operaU>r Azize borçlu Koçpaşa

zade Mahmudun Çarı~kuru köyünde 
26-27 No. lu gayri menkullerindeki his
sesi 10/10/938 de ve 25/10/938 tarihinde 
Hendek icra dairesinde paraya çevrile
ie~inden altıkadarlardan Nefiye, Cemal, 
Sami, Kemal ve Niyaziye gönderilen i
lanlar üzerine ikametgAhları meçhul ol
duğundan hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi mucibincc 
keyfiyet kendilerine imncn tebli~ olu
nur. 

İstanbul İkinci Iflas Mernıırluğundan: 
Müflis Avunduklara aid İzmtrdekı Bul 

gurca çiftliği hakkında iflas idaresince 
verilecek izahat üzerine icab eden ka -
rarlar ittihaz olunmak üzere alacaklılar 
30/9/938 tarihi için davet ed.ilml:tf; o 
gün ekseriyet olmadığından ve görüşille
cek mesele çiftliğin idare vesair işleri 

olmasına göre idare toplanınayı 7/10/938 
cuma günü saat 15e talik etmi§tir; ala
caklılarm her halde gösterilen günde 
dairede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(10818) 

Zayi : Fatihten aı"ııım ntıfll3 U.~ıdım ne 
gene FaUh ukerllll: tubeslnden aldıtım 
asker! ter~ teneremı kaybettlm. Yenneri
ni alacalımdaıı <eakllerlıılıı lıükmQ yok -
tur. (1164) 

Yordıua •Ila Petıoo Pabu~•ilu 

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

Soa Posta 
Yerebatan. Çataıçqme 101ta:t. u 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reaü:nleriıı bütWı baklan 
mahfuz ve gazeteınize aiddir. 

--··--
ABONE FIA TL ARI 

ı 8 3 
Sene .Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RKtYB 1400 750 (00 
YUNANİSTAN 2340 1200 'll O 
ECNEBl 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adrq 
dejl§tirmek 25 kurUJtıır. --

Gelen ecmıl weri oerilmez. 
lUnltırdan mu'aliyet alU~~J~ta. 

Cevab fçlıı mektublara. 10 turu,Iuk 
Pul lllveli ıtnmdır. 

L
r··M-1cutuıu : 741 tıtanbw .) 

~elgnıl : Solı POita 

2'•ı.ı-:----·-- -ss -- • 

Ne~den 
~splr;in ~ 

Çünkn '"'ASPIRIN seneler
denberi her türlü soğukal.a 

gınlıklarrna ve ağrılara ksr~r 
tesiri şaşmaz bir ilaç _oldugunu 

lsbat etmistir. 

A. S P 1 R 1 N in _tesirinden 

emin olmak için lütfen. EB 
sına dikkat ediniz. 

marka~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi 1 1888 

Se~mayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticeri her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve üıbarsız tasaiTU.t hesabiarında en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 ll 500 ll 2,000 " 
4 • 250 • 1,000 " 

40 • 100 .. 4,000 " 
100 11 50 " 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 , 
160 , 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan qağı 
dü._c;miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyldl, 1 Birinci Unun, ı Mart ve ı Baziran 
tarihlerinde çekileceldir. 

mnntnttlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllllllltllllllmmlmnltl~ 'i 
Türk Hava Kurumu .. 

ü.YU iY GOSU 
6. cı Keşide: 11 1 Birinci Te,rin /938 de dir. 

Bügillı lkramlge: 200.000 Liradır •• • 
B undu bqka: 40.000, 25.000, 20.000, 1&000, 10.000 Uralı 

ikramiyelerle ( ao.ooo ,.. 200.000 ) Uralık lld adet mGktiat Yardar ... 
Dlkkall Bilet a1aıa horku 7/Birinci Tepüa/eel gtlnG ak

pmına kadar biletini detiftirmit hal•amalıdır ••• 
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Cümhurigetin 15 inci Yıldönümünü 
-Kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 

Iablsarlu Idaresi taralıudaa satılaa 

• 
... 1 

Fiatları ( Müdafaa vergisi dahil ) 

575 karaşa . ladirllmiştir. 
Şim.diden tedarik ediniz. 

FE MIL 
FEMiL 

bir çocuk ıibi korkusuzca kotar, atlar, ata ve hisikiete binor, Kfirok 
daııa eder, GUnet banyosunu alır velhaaıl btitfin apor hareketlerinize 

rahat ve ne1' o ile devam edebilirainiz. 

ve BACI Arbk kadınlara ayın UzUntnıu günlerini tamamen unutturmuştur. 
ve BACI O kadar pratiktir ki ; en inco elbiseler ve dar mayolar altında bile sezll· 

mez, kullanan kadın mevcudiyetinf kat'lyyen anlıyamaz. 

FEMiL ve BACI Mikrob yuvası olan eski usul bez 8 pamuk tnmponlann bayanların blltün 
bayatıanna mal olan rabim, tenuOl ve sinir hastalıklarının ônUne geçmiştir. 

B~ynelmilel Kadınlar Ceıniyetl bayanların A YLlK TEMIZLIKLERINDe yalnız, FEMIL ve SACINI 
takdirle kabul etmiştir. FEMIL ve BACI her eczanede ve bUyük ticarethanelerde daima 

bayanlarımızın hizmetine hazır bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
GE V S E K LiG i,N E 

R 
Tabietleri her f\czanede arayınıL (Poata katuan 

İstikicil Lisesi Direktör lüğünden : 
1 - İlk; Orta ve Lise kısımlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstıyenlere mektebin kayıd ~artlannı bildiren tarifname parallı gönderilir. 

Adrea: Şebzadebatı Polis karakolu arkuı: Telefon: 22534 

~ ıtıııııııtlllllllllıı H 11111 n llllllllıımııııımlııınıınnııınııııınnıııııııııııııııııııııınıııınımlılf!\a - -- -= = 
1= 1 = ~ § e Her tUrlU yanıkları, kan çıbanlan, traş yaraları, meme n § 
§ çatıakl o rı, koltuk altı çıbanlan, dolama, akneler, çocuklann ve § 
~ büyUklerin her tUrlU DERI lLTlHAPLARI ~ 

1 
EN ÇABUK ·ve EN EMiN BiR ~ 

SURETTE TEDAVi EDER 1 
1 1== :::::::2 Bir gtlzelllk kremi deg-il, bir çok rennt araştırmalardım sonra mntebas-
~ sıslar tararından istibzar edilmiş sıhbt ve faydalı bir clld merbemidir. = 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIII, 
~ Cildinizin tahriş edilmemesini 

lateraenla ? 
Ofinyanm her tarafında seve aeve 
kullanılan, ve cildi bra,tan aonra 

pamuk gibi yumuıatan 

p E 
tıraş bı çaklarını kullanınız. 

sun uz 
ÇUnkU vücudunuıda 

ınzumsuz yag- topla
nıyor. Ve rahatsız 

oluyorsunuz. Munta· 
z~tman tesiri kolay 
ve tabit olan MAZON 
alınız. Aynı zaman-

da varsa 

eder", MIDE ve bar~elclan· 
nı'l:, karaciterleriıılz daha 
muataı:am iıliyecelctir. HA
ZIMSIZUK. ve EKŞILlöl 
gidererek viicuduauzda fe· 
rablık biNedecek itti haaız 
va aıhhatinit: düzelecek ve 

daima neı'eli ve ıiade 
olacabınıı. 

Almanyada yapılarak 

300 defa 
Ç~lmakla bozulmayan 

OlYDOR 
Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmışbr. 

ÜRKÜPLÜ REFİK BAŞARAN BAYAN BELKİS PLATİN 

8001 I Hacılar Tnrkusn 80271 Duy.dum kl ,auzı.nt.t prtı. 
KayserHl HAcı bey tOrko.an Yol Terin sevıtUme. 

RASİB BEŞER BAYAN HAMİYET DUYGULU 

8 O O 5 1 
Annem beni evlendir (Tirki J 

8 02 
g 

1 
Ayşem çıltmıo )'Ol1&ra. 

Al şalım (TtlrkU) 
BAYAN RUHAT IŞIK 

80091 Yeier Allabiçin olsun 
(Kürd. hicatklr) 

. Karanlık geceler 
(Hünaaı prlo) 

KÜCÜK HALİL 

Yaz 1eldi güller açılcSı. 

BAYAN NEDİME BİRSES 

8 O 3 O 1 
Bu dallar ulu dallar. 
Gülerdlm a~amazdım. 

8 O 3 3 1 
Sebeb (TUtktl) 

8 02 4 1 
Keklik olsam Köprüden geçti gelin 
Virandır bahçenin gülleri (TQrkQ) 

POLYDOft Gramofon pllklar1n1 her yerde ••rerla l•terlnlz. 

VAHE IJTIJC/YAN TOrkiye toptan satış deposu: 

1stanl•ul Sultanhamam Camcıbatı Han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 

Belediyenin daveti 
İstanbul un kurtuluş yıldönümü ku tl ulama merasimine i§tirak edecek olan 

alay Birinciteşrinin 6 mcı günü saat lO da Sultanahmed meydanında topla
nacak, saat 10.30 da hareket ederek Taksim meydanına gidecektir. 

Bu törende bulunmak üzere lstanb ulda bulunan saylavbr, Şehir Mecli&l 
üyeleri, Süel Generaller ve Ustbaylnr, 1\.dliye ve Mülkiye rüesası, Belediye 
erkanı, matbuat mümessilleri, Parti Vilayet idare heyeti azaları, Siyasal 

parti başkanları, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları, bankalar direktar
leri ve imtiyazlı ııirketler, Ticaret Odası heyetleri ve esnaf cemiyeUan re
islerinin Taksinlde hazırlanmış olan tribüne teşrifleri rica olunur. 

Elbise: Jaket atay, silindir §apka. cB,, c7144• 

Emsali arasında en gQzel ve oık 
Mobilyalar satan 

(ESKl HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK O D ASI takımlarının zen
gin çeşidleri her yerden iyi şarUar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Zayi : İstanbul Umanından aldıtım 8228 
numaralı liman cüzdanıını zayi ettlm. Yenl
sını alaca~ımdan esklslnln hUimı11 yok -
tur. (1163) 

Rlıell: All Rıza 

Uan T arifemiz 
Tek ailtun aanttmı 

Milaile 400 lıurat 
.ahüe 250 » 
.ahil• 200 • 

Dörtiiincü sahile 100 • Iç uhileler 60 • 
Son Nlaile 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
fıtifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarile derpiJ eclilm1ftlr. 

Son Posta'nın tlcad llAıılarma 

ald i§ler için fU adrele mtlracaaa 
edilmelidir: 

lılncıtık &oDeldll llrbla 
~ .... 

&Dbraeal.leıd 

GÜZEL ŞAPKA 
Meraklılarma 

VIyananin methur 

P. ve C. HABiG 

.............................................................. 
Son Poata Matbaua ................................ 

Nqriyat Müdürü: Selim R4gap .lm•t 

SAHİP• "~:"at. 3. Ragıp .EM~ 
~ A.. ftreta UŞAK.LlGlJI 


