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Daladye Frans1zlar1 
V 

fedakirliğa çag1r1yor 
• 

55 milyon Ingiliz lirasına yaklaşan 
seferberlik masrafını karşılamak 
için yeni vergiler ihdas edilecek 

Fransız Başvekili buhran hakkında izahat verirken: "Fransızların kendilerini 
barış ve yurd hizmeti için daima seferber halde teiakki etmeleri lazımdır, 

Daladyeye 532 reyle 
itimad beyan edildi 

······························································ 
_Çek kabioesi dün 

istiafa etti 
Yeni kabİneyi tekrar 
General Siravi kuracak 

Prag .f (Husust) - General Siro • 
v.in1n riyaset ettiği kabine, bu akşam 
istifa etıniştir. istifanın sebebi henüz' 
belli değildir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hitler Karlsbadda 
bir nutuk söyledi 

Macarlar dün Praga yeni 
bir nota verdiler 

Çemberlayn ·bugün 
itimad isteyecek 

Lordlar kamarasında da 
dün tenkidler yapıldı 

(. işci partisine mensub bir lord diyor ki 
S Çeınberlayn'in yerinde ben olsaydım Hitlere şöyle derdim: eBurada fazla 
~ · kalmağa vaktim yoktur, başka yerde randevum vardır·» Ve doğruca 
\ Moskovaya (iderek Stalhl'le görüşUrdüm. 

!! •..•..••••••.•••.•••••••••••••••••....••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••.•.••••••••••••.••••••••••• 

-
Tarlhl VfiSika: Yukandaki klqe HIUer n Çemberiarn a.rasr.ıda imzalanan lnıflls-Almaa 
anl~asının metnint rösterme'ktedlr. Anlaşmanın altında Hitler ile Çem'b.-l&JD'Ia 

lnıuları ıöriitmektedlr. 

Londra 4 (Husus!) - Avam kamara .. 1 Yapılan teniddiere hükdmet nam.ıııa 
smda, harici siyasete mütealllk müzake - cevab veren dahiliye nazırı Samuel Hor, 
relere bugün de devam edilmiftir. (Devamı 11 inci sayfado.) 

- Dalaaye ıon Loncıra ıcyahatinde Çemberla.un ile görü§ürken Berlin 4 (Husu.st) - Südet mıntaka- ş d 
Paris 4 (Hususi) -Bu sabah evvelilsonra bqvekilln lyiıı ve meb'usaıı mec- larının tedricf itgali ilerlemekte ve bu am a hava deg"' ı·ştı• Tu·· rk 

Daladye ve bilibare Lebrönün rlyaseti lisinde hükfunet namına yapacatı beya- mınıakalarcia normal ~ayat başlamak- t 

"2d~oG;;~ıancÖ~~;~Nü~D;~~;~~~=-~ı :J ıa;a;;;:; ç;;;;,ak dostluğu başladı 
Lo d . •1 p • 20 d b • b .. 1 Şehrimizde Şam gazeteleri artık Hatay meselesinden bahsetmiyorlar n ra 1 e ariS sene en eri oy e Ankara .. (Hususi) -Mareşal Fevzi bir kısım politikacılar bile hep Türk tarafına döndüler 

h 1 b 
• ü • • Çakmak bu akşam 19, J 5 de kalkan tren 

eyecan 1 Ir U n geçlrmemlşlerdl• le İstanbula hareket etmiştir. Şam 1 İlkteşri_n (Hus~si_ muhab~z ~~ze §Unu söyliyebilir~~ ki ş_amın her 
yazıyor:) - Surıye son ıki hafta ıçinde ruzgArla her tarafa donen sıyasetçilerl 

Siyasi buhran geç· endi§eli ve çalkantılı bir zaman geçirdi. arasında Türkiyeye ve Türklere kai'Jl bu 

H ık U d• b .., k D . InCe Avrupa vukuatının aldılı .rahim istika- son iki hafta içinde gösterilen 1eveccüh 

a yaşa, ıye agırara aladyenın tl·carl hayat ve l·hracat met, p~tla~a~ı muhtemel bir harb, lde- ve muhabbet hiç b~ ~aman gösterllmit 

Otomobilinin önüne atdıyordu . da yeniden caniandı ta Surıyelilcrın akıllarını başından aldı. (Devamı ll ıncı sayfada) 

Çemberlayn Londra hava meydanında tayyareden Alman İktısad Nazırı 
ini nce halkın tezabiirab öyle c:otkua ve miessir bir MiiJi Reasüı'ansın verdiği 

şekil aldı ki ihtiyar Başvekil atladı parlak imtihan Dr. Funk şehrimizde 
Alman Nazırı merasimle karşılandı, bu akşam saat 

18 de Ankaraya hareket ediyor 
Bu sabah saat 10,30 da konvansiyonel 

trenilc Sirkeci garınn muvasalat eden Al
man iktısad nazın doktor W. Funk ve 
zevcesi ~arda vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstündağ ve refikası, emniyet di
rektörü, Türkofis İstanbul şubesi direk
törü, mihmandarları ve Alman İstanbul 
başkonsolosu tarafından kuşılanmı§lar
dır. Bir polis müfrezesi garda selAm res
mini ifa etmiştir. Bundan sonra misafir 
nazır ve refakatindeki zevat, kendilerine 
tahsis edilen otomobillerle Perapalas o • 
teline gitmişlerdir. Nazır otelde bir müd
det istirahat ettikten sonra saat 11,30 da 
İstanbul vali ve belediye reisini ziyaret 
etmiştir. Misafir nazır saat 12 de Dolma
bahçe sarayına gidip defteri mahsusu im
za edeceklerdir. Saat 12,30 da vali ve be-

Geceleyin başvekalet binasının önünü dolduran halk bir çok defalar Çemberlavni lediye reisi tarafından iad~ı ziyaret edi -
pencereye çıkar~rck u.zun uzun alkı§ladılar Sigorta bu.hranınd.an mütevellicl imtihanı )ecektir. 

İngilterenin Avam karnarası evvelkilBununla beraber rnutedil de olsa gene muvaffakiyeıle atiatan Milli Reasüranı Nazır sa;ıt 13 de otomobille Tarabyaya 
~n toplandı. Umutniyet itibarile başve- sa~dan soldan bazı tankidierin yüksel .. . ·dirotörü Rtfi Bayar . iidecek:, eski Alman sefarethanesinde bir _ 
kil Çemberlaynin siyasetini tasvib etti. diğini işittik. (Devamı 1() ncıı ıcı~fad4) (Yuıa ıı Inci nJfacla) (Devamı 3 ncü sayfad4) 



Z Sayfa 

Hergün Resimli Makale: = Düşünmek başka, yapmak başkadır. = 
-···--

Ne konu§iular? 

Yııan: Muhittin Bfr~ 

1 N A N , 1 S T E R 1 N A N M A ! 
İstanbulcia çıkan gazetelerden biri haftalardanberi bi • lendi, di!eri ise: 

rinciteşrin bqmdsn itibaren muhtelif yenilikler yapaca • - Hayır, henüz hiç başlamamıştır, sebebi tse moydanda. 
~ını ilan edip duruyordu. Bu arkada§a göre bugün ilkte§rln aymm ilk günü delfldlr 

Nihayet birinclte§rln geldi, mesleğin verdili tecessüsle dedi. ' 
gazeteyi açtık. ilk bakışta i8zümüze yalnız 2 yeni tefıika Hepimiz arkadaşın yüzüne baırtık, 0 , bir parnn.a~ ile ga-
çnrptı.' zetenin ba§ tarafını gösterdi: 

Mecliste bir kaç arkadaş daha vardı, içlerinden biri: -Refikimizin ilkteşrin ay:ınm birinci günü çıkan iWı 
- Yenilikler tedrlooı tatb~ edilecek olmalı, diye s6y- m bagmda ı eyl1111938 tarilli yazılıydı. n am-

j S T ER 1 N AN, 1 ST E R INANMAl 

:8irinciteşrin 5 

Sözün Kısası 

Yazı _Çok_ Olduğu /çin 

Bugün Konama'ill 
-..... ._. ............................................... .... 

Hitler Karlsbadda 
bir nutuk söyledi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Dün, ~ ve Eggeri ziyaret etmi§ O• 

lan Hitler, bugün de Karlsbada git • 
miştir, Bu münasebetle şehir ba§tan • 
başa donatılmış ve kalabalık bir hali{ 
kütlesi Führeri hararetle selamlamış .. 
tır. 

Hitler, kısa bir nutuk söyliyereK, 
Karlsbadın inkişafı için hiç bir gayret 
esirgenmiyeceğini bildirmiştir. 

Bmo şehri Çekoslovakyada kalaenli 

Prag 4 (Hususi) - Resmen bildi • 
rildiğine göre Moravya bölgesindeki 
Brno şehri Çekoslovakyaya kalacak " 
tır. Godes'berg me.morandumu muci • 
bince Brnoda plebisit yapılması isten• 
mişse de, beynelmi1el komisyon bu şen 
rln bila kayıd ve şart Çekoslovakyadaı 
kalmasını kararlaştınnış'tır. 

Diğer taraftan Çeteka ajansı aşa • 
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

eBugün saat 4,1 O da Alman kıt'a .. 
lan Bohemya'nm şimali garbisindekf 
üçüncü ınıntakanın ikinci kısmını iş ... 
gale 'başlamışlardır. Bu 'kımm Joahimt ... 
hal, Karlsbad, Petşan, Tehletaat ve 
Haid'den ibarettir. 

Tahliye ve işgal ameliyatı bilA ha
dise cereyan etmiştir. 

Lehistnnm vaziyeti 

Var§OVa 4 (A.A) - Pat ajansı bil· 
dirlyor: 

Çekoslovakyadaki Polanya mınta • 
'h'"Ssının işgalini mevzuubahs eden Po-
lonya matbuatı Avrupanın tam bir sü• 
kfuıa erŞne~ için Macar ekalliyetleri 

meselesinin de halledilmesinin şari 
olduğunu yazıyor ve Macar metaliba-
td. kabul edllınedikçe Polanyanın Ç~ 

' koslovakyaya karşı olan hattı hare .. 
ketini değiştirmiyeceğlni tebarüz etti• 

riyor. 



' 

Fransa da İtalyan 
imparatorluğunu 

lı an hariciye nazırı bugün J.apo~la~. Hankeunun 
. . Id. bırınci mudafaa hattını 

tanıyor 
Pari! 4 (Hususi) - Salahiyettar 

mahfellerden alınan haberlere göre, ha 
riciye nazırı Bone bugün İtalya mas 
lahatgüzarını kabul ederek, yakında 

Sevinçten sonra 
gelen meraret şe rımıze ge ı yarm1şlar 

Fransanın Romaya bir sefir tayin 
Cenevreden memleketine dönen dost devlet hariciye 

nazırı "Son Posta,ya beyanatta bulundu 

Cenevredeki Milletler Cemiyeti top
lantısına iştirak eden ve Sadabad pak
tı Hariciye Nazırlanmn icti~aında 
hazır bulunan, dost ve kardeş Iranın 
muhterem Hariciye Nazın ekselans 
Muzaffer Alem, refakatlerinde bulu -
nan kızile birlikte bu sabahki Semplon 
ekspr(:'silc Cenevreden şehrimize gel -
mişlerdir. istasyonda kendisini general 
l«>nsolosu Bay Garip, Ankaradan ge -
len sı;>farethane katibierinden ve kon
sola .luk işlerini tedvire memur bay 
Kand mi, diğer konsolosluk erkanı ve 
İran kolonisi karşılamıştır. 

Dost ve kardeş memleketin muhte
rem Hariciye Nazırı kendisile görüşen 
bir muharririmize beyanatta buluna -
rak: 

- Son fırtınalardan sonra hamdol -
sun beynelmilel vaziyet düzelrniştir· 
Büyük devletlerin realist siyasetleri, 
bütün cihanı tehdid eden harb felake
tinin önüne g(:'çti. Ternenni edelim ki 
bir daha böyle buhranlı anlar yaşamı
yalım ve siyasi vaziyet tamamile nor
mal ve müstakar bir hal iktisap etsin, 
bu kabil düşünceler bir daha ruhları -
mzda yer bulmasın! 

- Cenevredeki intibamız, ekselans: 
- Son siyasi krizler, her yerde ol -

duğu gibi Cenevrede toplanan devlet 
mümessilleri üzerinde de müessir ol -
muştur. Hepimiz endişede idik. Nikbi
nim ve iyi bir intibala dönüyorum. 

- Sadabad paktı idimalarında ay -
rıca bir kararınız var mıdır? 

- Sadabad paktma dah il dost ve 
kardeş dört devlet mümessilleri, iki 
ictima aktettik. Her defasında noktai 
nazarlarıınızın tamamile bir oluşundan 
bahtiyarıın. Bütün arkadaşiann nutuk
ları, düşüncelerimizin vahdetini gös -
termiştil. Bu müşterek tezahürat her
kes üzerfnde büyük bir tesir bıraktı. 

- Bir sual daha ekselans, Ankaraya 
uğrayacak mısınız? 

- Maalesef .. çok isterdim, fakat 
doğruca memleketime dönrnem icab 
ediyor. 

Misafir nazır kendisine tahsis olunan 
konsolosluk otomobilile İran konsolos
hanesine gitmiş ve orada şerefine ve -
rilen çay ziyafetinde bulundUktan son
ra kısa bir müddet İran konsolosile gö
rüşmüş ve memleketine hareket etmek 
üzere Haydarpaşaya geçmiştir· 

Hatayda bu yıl yeni 
orta mektebler açıldı 

Hatay Devlet Reisi diyor ki : " Yurddaki vazifemizin 
hedefi y p makbr, yapacağız, adaleti kuracağız, 

Antakya 4 (AA.) - Antaityada ne devam etmektedir. Burayı teşrif 
Türk ve Arab enkek liseleri eskiden eden Devlet Reisi halk tarafından coş
olduğu gibi kalacaktır. Türk kız orta kun bir tezahüratla karşılaJU31ıştır. 
mektebi bulunınıyan İskenderun, Bey Buradaki kükürtlü hamamın asri bir 
lan \'e Kırıkhan'da bu ders yılından i- şekle konulması için lazım gelenlere e
tibaren birer orta mekteb açılması ka- mirler verilmiştir. 
rarlaştırılrnıştır. Beylandaki orta rnek- Hatay Anonim Şirketi 
tebe Beylan belediye meclisinin kara- Antakya 3 (AA.) - Hatay Anonim 
rile askeri mümessil albay Şükrü Ka- Şirketini kurmak üzere seçilen hey'et 
nadhnın adı verilmiştir. Devlet Reisi Tayfur Sökmen taraf:n -

Antakya 3 (A.A.) -' Hatayın kül- dan kabul edilmiştir. Devlet Reisi mem 
tür seviyesini yük ~>ltmeğe çalışmak le'ket iktısadiyatını kuracak olan bu 
için şehrimizde kurulan Yurd isimli müesseseyi candan karşılarlığını ve 
ilmi. edebi, içtimai bir mecmua neş - kendisi de hissedar yazılmak suretilc 
rine başlanmıştır Mecmuaya yazı ya- maddi yardımda bulunacağı gibi ma -
zanlar kamilen Hataylı müneverler - nevi yardımlarını da esirgemiyeceğini 
dir. • söylemiş ve buradaki işimizin hedefi 

Devlet Reisinin tcdkikleri yapmaktır, yapacağız, adaleti kuraca -
Kırıkhan 4 (A.A.) - Devlet Reisi ğız. Elhasıl her şeyi yapacağız demiş -

Tayfur Sökrnen Hataydaki tedkiklerl- tir. 

lngilterede fırtınalar 
Londrada bir ağaç otobüs üzerine devrildi, yolculardan 

beş kişi öldü, maddi hasap mühimdir 
Londra 4 (A.A.) -İngiliz adaların

da gece pek şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmüştür. Bir çok telgraf ve telefon 
kabloları kopmuş, bir çok ağaçlar kö
künden sökülmüştür. 

Maddi hasar mühimdir. Londra ile 
Paris arasındaki Feribot servisi ilga e
dilmiştir. 

Londra 4 (A.A) -Londra fırtma-

sına kurban giden beş kişi hakkında 
alınan malumata göre fırtına esnasında 
bir ağaç, Norvud varoşunda bir oto -
büs üzerine devriimiş ve bu beş kişi
den ikisi derhal telef olmuştur. Diğer 
üçü de b iraz sonra aldıkları yaraların 
tesirile ölrnüşlerdir. Yaralıları cnkaz 
altından çekip çıkarmak için itfaiye 
efradının eelbine lüzum görülmüştür. 

Alman ikilsad Naz1r1 Dr. F un k şehrimizde 

Tokyo 4 (A·A.) - Domei ajansın -
dan: Deniz tayyareleri ile kara kuv -
vetlerinin de m üzaheret etmekte oldu
ğu Japon deniz kuvvetleri Yangçe'nin 
cenub sahilinde kain Panpişan kalesi
ni işgal etmişlerdir. Bu kale, Japon -
ların perşembe günü zaptetmiş olduk
ları Rioşen'in karşısında kaindir. Bu 
iki mühim kalenin işgali ile J aponlar, 
halihazırda Yan gçe üzerindeki Hanke
unun birinci m üdafaa hattını yarmış 
öulunuyorlar. 

------------------
Belediye • • 

seçtmı 

edecE>ğini bildirmiştir. G erek İngiliz 
Fransanın bu kararı, İtalyan impa- cereyan eden müzakereler, gerek 

ratorluğunun Paris hükumeti tarafın bir kısım Avrupa matbuatının kullanmı
dan da tanılacağı manasını tazammun ya başladığı lisan gösteriyor ki ilk neş'e 
etmektedir. devresinden sonra Münih anlaşması bazı 

İngiliz - İtalyan müzakereleri memleketlerde ilk meraretini hissettiri • 
Roma 4 (Hususi) - İyi haber alan yor, mahdud olmakla beraber bazı. 

mahfeller, kond Ciano ile İngiliz sefi .~ meb'uslar ve bir kaç eskı nazır bu an -
ri Lord Pert arasında cereyan ed~n ~u taşmanın İngiltere ve Fransa için utanç 
~~e.:eıe~ esna~ınd~ •. İsp~nyadakı ski~ getirdiğini ifade ediyorlar. Bazı gazete
nuUulenn gerı çe~ılmesı .~esele. ler ise mevcud duruma bakarak yarına 
n:evzuubahs oldugunu suylemekte - ka~şı hissettikleri emniyetsizliği gizliy.e-

dır. . .. . .· . t miyorlar. Münih anlaşmasının galibsiz, 
Aynı mahfelle.re gore, ıkı dı.plo~~ ' mağltlbsuz barışı emniyet altına alan bi .. 

Çe~osl~v~kyadakı Macar ekallıy~~ınm karşılıklı taviz ahidnamesi olduğu kal>ul 

D h·ı· V k"l" d·· vazıyetinı ve Fransız - İtalyan muza - edilmediği takdirde izhar edilen bu şiip-
a 1 ıye e ı 1 un kera~.ı~~n ~rar. başlanması hususunu he ve endişeler tamamile yerindedir. Ak-

Ankarada reyini verdi da goruşmuşıerdır. . si takdirde bunların hiç bir manası oı -
Ankara 4 (Hususi) -Ankara be - Lond:,a 4 (A.A.) - Daıly .. Tele - madığı gibi az evvel yaptığından kısa za-

lediye seçiminde rey verenlerin adedi graph .. dun Rof!lad.a İtalya h.?r~~ıye n.a: man sonra cayan insanların hercailiğin-
otuz bini geçmiştir. Dahiliye Vekili zırı Cıano ile Ingıltere buyuk elçısı den başka bir manası da olamaz. 
Şükrü Kaya da bugün belediyeye ge- Lord Pert~ arası~d? yapıla~ konuş~a- Münih anlaşmasının Çekoslovakya için 
lerek reyini venniştir. .nın fevkalade muh~ oldugunu ka.~ - çok ağır şartları tahakkuk ettirdiği in -

detmekle b;.raber alakadar rneh~=ılde kar kabul etmez bir hakikattır. Fakat şu
~e:nberlayn ın hen;en Romaya g~~~e- nu da unutmamak lnzımdır ki Çekoslo -
sının elzem ve hatta şayanı arzu gorul- vakyanın bugün iade ettikleri dün almı§ 
medi.ğini yazmakt~?ır. ~ununla be~a. - olduklarından başka bir şey değildir. 
her Halyan - İngılız rnunasebetlerının Maziye aid böyle radikal bir tasfiye ya
yeni bir yolda inki~af edeceği zanne - pıldığı iddia edildiği sırada izhar oJuna-

Başvekil ve 
V ekiller Ankarada 

Ankara 4 (A.A. ) - Başvekil Celal 
Bayar beraberlerinde Dahiliye Vekili 
Parti Genel Sekreteri Şü'krü Kaya, Ha· 
riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü A -
ras olduğu halde bu sabah Anadolu 
ekspresile şehrimize gelmiş ve istas -
yonda büyük millet meclisi reisi Ab -
dülbalik Renda ile büyük erkanı har -
biye reisi mareşal Fevzi Çakmak, ve -
killer. meb'uslar, vekaletler ileri ge -
lenleri tarafından karşılanmıştır· 

Oaladye Çemberlayn'in 
mesaj1na cevab verdi 
Paris 4 (A.A.) - B. Daladye, B. Çcm -

berlayne verdiği cevabda Fransız mille
tini çek mütehassis eden mesajından do
layı kendisine teşekkür ettikten sonra be 

diliyor. cak bu nevi hissiyat mütekabil şüpheler 
• doğurabilir. Avrupayı muharebe çuku -
Iş Bankasının runun yanıbaşına getiren avamilin ise bu 

L b • nevi emniyetsizlik duygulan olduğunu 
ODdra ŞU eSJ söylemiye hacet yoktur. Kanaatimce sul-

Ankara 4 (Hususi) - Tüııkiye İş hü kurtarmak için fedakarlığa katla n
Bankasının Londrada bir şube açma - mış olanların duyabilecekleri merareti 
sına bankalar kanununun dördüncü arttırmaktan sakınmak ve içine girilen 
maddesine tevfikan Hey'eti Vekilece yapıcı yolda devarn etmekten başka bir 
müsaade edilmiştir. Banka bu şube hareket yoktur. Aksi takdirde iddiaj•ı 
müdürlüğüne Merkez Bankası şefierin mukabil iddia, şüpheyi mukabil şüphE' ta

kib eder ki bununla bütün bir milJetler den Cabiri tayin edilmiştir. · . 
1 

·· ·f d 
Ş b · k d 1 a manzumesının nası muessı uruma va -

u enın a rosu ve memur arı Y b·ı ki . . t h · ·· b. d ~·ı 
· · d t b·t dil kt· ş bel k. ra ı ece erını a ının guç ır §ey e61 • ıçın e es ı e ece • ır. u er . ıra- d. Ç" k.. kın . h .. k kt 
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Iranın yeni /zmir 
General konsolot~u 

• 
/ spanyada 
Bombardımanlar 

yan edilen hissiyatın Fransıı milletinin İzmir 4 (Husu -
hissiyatma tamamen uygun olduğunu ve si) - İran büktl
Fransanın bu bulıran esnıısında kendisi- mctinin İzmir ge-
ni İngiliz milletine bağlıyan bağların da- neral konsoloslu - Barslona 4 (AA·) - Savoi tipind; 
ha ziyade kuvvetlendiğini hissetmiş bu - ğuna maruf İran bir takım tayyareler, Barselona üze 
lunduğunu bildirmiş ve kuvvetlı bir ba-. d i p ı 0 m a t ı a - rinden uçmuşlar ve nhtımı bombardı · 
rış arzusundan ve iki memleketin ha -

1 
nndan B. Hüseyin man ederek iki İngiliz gemisini hasars 

yati menfaatlerinde olduğu gibi Fransa- ı Kuds tayin oluna- uğratm~lardır. 
nın hususi vee: beleri hakkında gösterdi-~ rak İzmire gelmiş Madrid 4 (AA.) - Deniz tayyar<~ 
ği yüksek takdirden dolayı B. Çember -1 ve yeni vazifesi - leri evvelki gece Valansiyayı bombar 
layne karşı olan hayranlık hislerini ıüıde ne başlamıştır. dırnan etmişler ve bir İngiliz gemisin 

eylemiştir. Yeni konsolos hasara uğratmışlardır. Geminin aşcıs 
Mussoliniye tf'şrkkür İranın tanınmış ağır sure'tte yaralanmıştır. 

Roma 4 (A.A.) - Stefanı ajansına Pa- bir edibidir. Ne • Ebre ımuharebeleri 
risten bildirildiğine göre, B. Daladye sirleri, muasır İ -
meclis müzakerelerinden evvel İtalya ran edebiyatının 3alamanka 4 (A.A.) - Franko ka 
maslfıhatgüzarını kabul ederek büyük ta- en güzel parçala • B. Hüseyin Kuds rargahının bir tebliğine göre, Frank 
vassut eserinden dolayı B. Mussoliniye rıdır. Kendisi Oksfurdda tahsilde bulun- kıtaatı dün de Ebre nehri cephesind 

· d v · t h taaruzuna devam ederek yeniden dlit gerek kendisinin ve gerek Fransız millt:- muş, Iranın Lon ra ve a§ıng on a -
tinin teşekkürlerini bildirmiştir. riciye meınurluklannda temayiiz etmiş - mandan 10 mühim mevzi ve 387 esi 

-----.-- tir. Yeni konsolos1 memleketimizde bu - almıştır. 

Almanyada brr kadin ve ı lunmasından istifade ederek Türk edebi- .. Hava muh.ar~~~~e:ınd.? .. düşman~. 
yııtile alakadar olmaktadır. dort tayyaresı duşuru1muştur. bir erkek idam edildiler ............................................................................................................................ . 

B ı . ,. (AA) B b h B ~ fy~l at r. ot lan : 28 er ın "' . · - u sa a er -
linde iki mahkumun kafaları balta ile 
kesilmek suretile rki idam kararı in - /sviçre 

İtalya ve Fransanın güzel Raltillerini ve şehirlerini gezdikten sonra nihayet 
isviçreye girdiğim zaman göz1erimi kamaştıran bütün güzellikler bir anda 
siHniverdi. Bir yıldızlı gecenın sabahında güneş Alpların platin yamaçla· 
rm dan sarı ş ın bir kadın gibi b<:!şını u zattı ğı dakikalarda İsviçre toprağına 
girdim. Henüz gecenin nt>mini kaybetmiyen yemyeşil kırlarda İsviçre köylüsü 

faz edilmiştir. Bunlardan birisi Sar'da 
kain Klaynb1itters kasabasından 39 ya 
şında ve Katerine Knöp adındaki evli 
kadın, diğeri de Bon kasabasından Lud 
vig Maringer adında bir erkektir. H:?r 
ikiside vatana hiyanet ve casusluk töh -
metile bu cezaya mahkum edilmişler -(Ba~ tarafı 1 inci sayfamızda) Doktor Funk Ankarada bir kaç gün 

ır dir. 
müddet kaldıktan sonra öğle yemeğini kaldıktım sonra 9 birincite~in pazar gü- =============== 

işine başlamış bile... Iztırnb verici bir hastalığımda bana dört beş ay misa· 
firpervcrlik gösteren İsviçre toprağına ikinci defa giriyorum. İnziva ve sU • 
kılnet ihtiyacı duyan yorgun im:anlara tabiatin bütün ~dkatini hissettiren 
İsviçre meı;'ud bir zenginin mıılikanesi gibi zevk ve servetle yoğurulmuı 
eskisinden daha mamur, daha müreffeh ve daha sevimli. Bu başları gökler• 
kavuşmuş hissi veren platin Alpl:ırı, meyva ağaçlarile donanmış yemyeşU 
çayırları, minimini evleri. villalarıı günE>şle gölgeyi kaynaştıran gölleri, ter· 
temız yolları ve daima nPş'eli insanları ile İsviçre adeta bütün dUnyaya 
ha~ kırıyor: 

hususi surette yemek üzere Tokatlıyan o- nü İstanbula dönecektir. tihsalatını satın ahtcak ve ona her ihti -
telinde bulunacaktır. Nazınn Yugoslavyada verdiği beyanat yacını satabilecek vaziyettedir .• 

N azır ve refakatindeki zevat saat 18 de Belgrad 4 - Almanya milli iktısad nazırı * 
Perapalas otelinden harEket edecekler, Funk, dün öğleden sonra gazetecileri ka- Almnnya İktısad Nazın Bay Dr. Val-
Galatn rıhtımında kendilerini bekliyen bul ederek Yugoslavya ile Almanya nr3 - ter Funk'un Ankarayı ziyareti münase -
vapurla Haydarpaşa geçeceklerdir Ora- betilc önümüzdeki Cumartesi günü sa-
d sındaki iktısadi münasebetlerin pek faz-

a Sirkeci garına muvasalatları zama - at on yedide Ankaradaki Almanya Bü -
n d k d·ı b ı d t t la olduğunu hatırlattıktan sonra pek ya-ın a en ı erini istik a e en zcva a- yük Elçilığinde matbuat erkanın..ı malı -
rafından teşyi olunacaklar, bir polis ih - kında iki memleket arasında uzun müd- sus olarak bir çay tertib oJunmu~tur. 
tirarn müfrezesi resmi seHimı ifa edecek- det yani bir çok seneler için yem bir ti- Bu çay Ankara'daki matbunt mümcs
tir. caret itilafı akdine matuf müzaker('lerc silleri davctli bulundukları gibi İstnı '!-ıul 

Misafir nazır Anadolu ekspresine bağ- girişilC'ceğini söylemiştir. Funk demi§tir matbuatı mümessillerimn de daveti· ol-
lanacak hususi vagonla Ankaraya hare- ki: dukları Biiyük Elç;Jikten B:ısın Kurumu 
ket <>deccktir. - Almanya Yugoslavyanın bütiin is - Başkanlığına bildirilmiştir. 

- Boğuşmayın, vuruşmaym. knn dökmeyin, ateş etmeyin! Bakın ben ne 
mes'udum. 

Avrupanın en sakin misafirhanesi olan güzel İsviçrenin bu davetini dü~U· 
nürken tren semploı,ıu gcçiJıl İ1alyn hududuna giriyor. Büyük da~ manevra• 
larından dönen alnylar, tank, mitrnlyöz fırkaları ve Major gölü üzerinde 
uçuşan harb tayyarclerı .. Şübhc )Ok ki medeniyet dünyasının manevi bır 

acısı var. Fakat buna teşhis koyacak dehii henuz görünürlerde yok! 
Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Cumhuriyet bayramı için yapılan 
tenvirat haz1rl1klar1 bitmek üzere 

Sarayburnu ve Şemsipaşadaki havuzların inşası ikmal 
edildi ve tenvirat tesisalına başlandı 

1 

SON POSTA 

ilk kadın doçenlimiz dün 
ilk deneme dersini verdi 

Sarayburnunda yap ılan 1uıV1.U Dünden itibaren üniversitede doçent~ 
Cumhuriyet bayramında yapılacak ten rm elektrik tesisatı yapılmakta, sular lerin imtihanlarına başlarunı~ ve iki do

virat hazırlıklarına devam olunmakta - idaresi denizden havuzlara alınacak au _ çent ilk deneme derslerini vermişlerdir. 
dır. Belediye, 1938 mali senesinrle bay- yun borularını döşemektedir. T'>pkapı V:niversite ~ayvanat doçenti Bayan Fa-

8irindteşrin 5 

lzmir piyasasmda büyük satış 
muamelelerine başlandı 

lhrac ~ahsulleri işleyen fabrikalar günün yirmi dört 
1aatınde çalışarak limanda bekleyP,n vapurlara 

mal yetiştirrneğe gayret ediyorlar 

.. 
1 

· d hıre Battalgıl Edebiyat f kült · b . 
ram gun erın c yapılacak tenvirat i~le- sarayı cumhuriyet bayrammda ~zli pr~ . . ' . a esı ına • 
rine harcanmak üzere büdceye yüz on ye jektörlerle tenvir edilecektir. Burada sın~akı Salih Zckı dershanesinde sabah-
di bin liralık bir tahsisat koymuştu. Ten- daimi bir transmotör binası vapılacak ley!.n 10 da rektör, fakülte dekanlan, pro- Vzüm ve incirle dolu ıat lar vapurlara yana§ırken 
virattan mühim bir kısmı daimi tesisat her tarafa projektörler yerleşti~ilı>cektir: fes~r~er, .. tale~elerden müteşe'kkil bır din- ~zmir. 3 (~ususi) - Orta Avrupa kaya taşımak üzere tütün yüklemckte! 
§e!tlinde vücude getirilecek, her beyram Beyazıd ve Galata kulelerin-le yapıla • leyıcı kü!Iesı huzurunda uzıın bir me • Mdıselerınln lzmix ticaret ôleıninde dir. ' 
gününde buraları tenvir edilecektir. cak tenviratın da kurulmasına başlan _ saı .~etıcesınde meydana getirdiği ve pr~ uyandırdığı akisler, evvela piyasada D · t' -

Sarayburnu ve Şemsipaşadaki tonviıat mıı;tır. Topkapı sarayındaki tranl'motör fosorler mecllsince kabul edilen tezini menfi bir tesir yapmak istidadını gös· &niZ ıcar&ll murahhasJarlmiZ 
havuzlarının inıaatı, belediye tarafından binasının inşası bugün fen heyeti tara • :~vaffakiyetle izah ı;tmiş ve (Moı1he - te_mı~se de ortalık yalı!jtıktan sonra bugUn Belgrada gidecekler 
tamarnlanmlş bulunmaktadır. Havuzla - fından müteahhide ihale edilı>cektir genesc bakır tenasul) mevzulu ilk de- buyuk satış muamelelerinin yapılma - Balkan Ant t k f t' 1 

=~~===========================·==n·e·~~i~w~~.K~~ş~illa 'lo1m . ~ı on~~~ ~~ 
b 

sına ves~ e uşt~· .. Pıyasamız, 48 sa- olarak bu sene Deniz Ticaretı· Komı'te-

K d 
•• •• d b" K k "1 d .suren u ders alaka ve takdirle dınlenmicı attenberi Ad ta b~ k h bd 

a In Yuzun en Ir Oca ari 1 a
A Cin an d :ı • • e uyu ar en sonra- si Belgradda toplanacaktır. Türk mu -

• ve g~nç oçent şiddetle alkışlanmı~ır. kı ış hayatının hareketi halindedir· rahhası Denizbank u ,.. M"d'' 

1 d b 
• d 

1 
d K. ımya doçenti de ilk dersini verda' ü ·· · · 'b' 'hr ahs ll mumı u ur 

Q r am 0 U niversite kimya doçentl~rinden Ba- ni işleyen fabrikalar gu"nün . . d"rt muavını Tahır Kevkeb ıle İktısad Ve· 

genç Y ra 
"n 1 1 a .. .. ü zum, ıncır gı ı ı aç m u eri - . . . . 

Evvelki akşam Şehremininde Ferid ve 
Fehmi isimli iki genç arasında kadın yü
zünden bir kavga çıkmış, Fehmi, Feridi 
ağır ve tehlikeli bir surette yaralamıştır. 
Çavuş mahallesinde Dede sokağmcia 27 

numaralı evde oturan Ferid, o Cl\'arda 
oturan genç bir kızla sevişm~ldedir. Ev
velki gün akşam üzeri Ferid yanında sev
gilisi oldu~u Ilalde Topkapı baricine doğ
ru bir gezinti yapmak üzere tramvay yo
lunu takiben ilerlerken, Maltepede otu -
ran Feluni isminde ve 20 yaşıncia hir genç 
peşlerine takılmış ve kıza sarkıntılı~a 
başlamıştır. Tab'an çok so~ukkanlı olan 
Ferid bu vaziyete tahammül etme-k is -
temi~ ve sesini çıkarmamış ise de, mü -
tecavizin gittikçe işi azıttığmı görünce 
tahammül edememit ve geri dönerek 
Fchmiyi nezaket ve terbiyeye davet et
miştir. 

ha Erde d d'' (M d ' yırmı 0 
k"l ı· kıl' t U 1\,,. .. d.. .. A 

D

.. Ş m e un o ern kimyacia Tit- saatinde çalıc:arak !imanda beklı'yen va a e ı na ıya mum mu uru yet 
un ükrü isminde bir adam znbıtaya t · 11 ) -ı Alt ğ b k romc rı usu eri mevzulu ilk deneme purlara mal yetiştirnıektedir. Limanı- u u .a ~şam ekspresle hareket e .. 

müracaat ederek çok münim ve şayanı dcrsini muvaf!akiyetle vermistir deceklerdır 
dikkat bir iddiada bulunmuştur. • mızda dokuz ecnebi vapur hareket ha-' · Şikfıyetçı Şükrü, Kuruçeşmedc Orman (;1ehlr f-ti:[P ... i.· linde beklemektedir. Kordonboyu ve halyan ticaret heyeti Ankaraya 
sokağında 12 numaralı evde otıırmakta _ Y ~ ı denizin üzerindeki şatlar mallar'la do- gitti 
dır. Şükrünün iddiasına göre bundan bir p ludur. Bir taraftan üç dört vapur dolu-
kaç gün evvel ölen kardeşi Hamza Şenol, azarlık yasagının kontrolüne su mal sevkedilirken, öte taraftan bir 

On beş gündenberi İstanbulda bu -
lunan ve Tophane köşkünde müzake • 
relere i§tirak eden üç ki~iden mürck ~ 
keb İtalyan hey'eti, dün a~am ekspre· 
se bağlanan hususi vagonla Ankaraya 
hareket etmişlerdir. Türk - İtalyan 
ticruret konuşmalanna Ankarada de • 
vam edilecektir· Komisyonlar heme11 
toplantılarına tekrar başlayacaklardıl\ 
Bir müddet sonra da umurnt toplantı 
olacaktır. 

tabii bir ölümle ölmemiş, Ortakôyde sey- devam ediliyor çok §İ1ep ve vapurlar limana ge1mek -
yar şekereilik yapan Cemal isminde bir Pazatlık yasağı hakkındaki takibata, ti- tedir. şahsın verdiği bir kocakarı ilacı ile ze _ carethanelerin tekasüf ettiği Eminönü ve Dün İzmir borsasında 28,900 çuval 

Takas tedkik komisyonu toplan d 

hirlenmiştir. Zührevi bir hcıstal!kla ma _ Beyoğlu kazalarında şiddetle devam olun- üzüm satılmıştır ki bu, on senede bir 
lul bulunan Hamza Şenol, bir gün bir maktadır. Bu mıntakalar<ia pazarlıksız defa rastlanmıyan bir rökor teşkil e -
kahvede otururken alıbabları ona şeker- satış yapma~a mecbur olan diıkkan ve der. Alıiıanyadan a'l.ınan yiyecek road
ci Cemalden ilaç almasını tavsiye etmiş- mağazaların eşyaları üzeriııde etiket bu- deleri siparişleri pek fazladır. Belçi -
ler, o da Cemali Ortaköydeki evinde bu- lundurmıyanlar hakkında zabıt varnkası ka, Fransa, ve İngiltere mühim mik -
larak ondan derdine derman istemiş, Ce- tanzim edilmektedir. Kazalarda tanzim darda yiyecek maddesi çekmektedir. 
mal de kendi icadgerdesi olan afyonlu bir edilen zabıt varnkaları bugünden itibaren Bu vaziyet karŞL<>ında üzüm rekol
ilacı Hamznya vermiştir. o gün eve ge- belediye ik.tısad müdürlüğüne gönderil _ tesinin İlkteşrin ayında tükenınesi 
lcn Hamza ililcı içtikten bir kaç saat son- rneğe başlanacaktır. Ceza görenler hak _ mümkün olacaktır. 
ra ölmüştür. kında belediye iktısad müdürlüğünde iki Her maddenin fiatlannda artma Takas tedkik komisyonu dün öğle • 

Cemal dün zabıta tarafından yakal:ın- fiş doldurulacak, bu fişlerden bir tanesi vardır. Avrupa memleketleri memle - den sonra Türkofisde, Ofis Müdürü 
mış ve tnhkikata başlanmıştır. iktısad müdürlüğünde, diğeri ceza gören ketimizden yiyecek maddeleri çeker - Cemal "Ziyanın başkanlığında bir top~ 

esnafta duracaktır. Mükerrfr ceza gö _ ken İzmir limanında bekleyen iki A - lantı yapmış ve bir haftalık takas mu· 
renlerin zabıt varnkaları iktısad müd~r- merikan Eksport Layn vapuru Amerl- arnelelerini tedkik etmiştir. 
~oop~~~a~~hlk~u-:~;;;;;;;;:;;;;;:;;;=;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~;~;;~~~~;;;;;;;~ Killtilr işleri: 

Fehmi bu vaziyet karşısıntia hrakıp 

gidecek yerde Feride küfür etmeğe baş
lamı~tır. Bu suretle başlıyan kavga bir 
kaç dakika içinde büyümüş ve bir bo -
juşına halini almıştır. Fehmi hasmına nis 
betle çelimsiz bir genç olduğundan Fe - Muallimlerin mesken bedelleri 

rnek suretile bu ticarethanenin evvelce 1 

-de ceza görmüş olduğu meydana çıkacak 
dükkanı kapatılacak, ismi teşhir edile ~ Yar1n akşam SARAY Sinemasinda 

ridden mükemmel bir dayak yiyeceğini gelecek ay verilecek 
anlayınca bıçağını çekmiş ve olanca kuv- İstanbul lliml · · ti ·ı h x. mua erının mesken be :,e Fı e 'dasmldın~n sa6 omuzun.a. saplamı~- delleri gelecek aydan itibaren verilme : 
ur. erı a ı6ı yaranın tes•r•le derhal ğ b 
kanlar içinde yere düşm~ . Fe h m. d .e aşlanacaktır. Büdceye konan 84 bin 
kaçınağa başlamıştır. Fakat' valc'a ~a ~ lıralık t~sis~t ile yeni senenin mesken 

. bedellerı verılecektir 
halimden daha henüz 30-40 adım ayrıldı- . . · .. • 
ğı bir sırada polisler tarafındım yakalan- tOO mualhmın terfıı gerı kaldı 
mıştır. Yaralı Gureba hastanec;in~e teda- Maarif Vekalcti ilk manrif müdürlüğü 
vi altına alınmış, tahkikata başlanmıştır. tarafından ta~zim .edilip gönderilen ilk 

Deniz işleri: 
Dün 2 1 O seyyah geldi 

mekteb muallımlennden yüz kadarının 
terfiini tasdik etmemiştir. On yedi mual
limin fişleri de eksik görüldüğünden, ta
mamlanması için Maarif Vekaleti tara -
tından maarif müdürlüğüne iade edil _ 
miştir. 

30 talebeyi ticaret odası himaye 
edecek 

cektir. 

Atatürk köprüsü ağustostaJ bitecek 

Atatürk köprüsünün müteharrik du • 
balarından Unkapanı ellietine konncak 
on duba birbirine eklenmi§tir. Dört mü -
teharrik duba kanunusaruye kadar yer
lerine takılmış olacak, köprü ağustos a -
yında merasimle açılacaktır. .............................................................. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugtln 14 de : Çocuk kısmı 

Bu akşam 20,30 da 

Yanhşhklar Komedisi 
3 Perde 

Yazan : Şekspir 

Bat rollerde: 

Jean Gabln 

Büyük bir teknik taheseri ••• 

Fevkal•de bir temsil 1aheseri ••• 

Hakikati be1eriye 1aheseri ••• 

YANIK GÖNÜLLER 
Senenin ilk bUyük aşk filmi şerefine 

GALA MüSAMERESi 

ve Mtreıııe Balln 
~----. Fiatlarda zam yoktur. Biletler oi.mdiden satılıyor. 

Dün sabah İngiliz bandıralı Arandora 
Stor vapuru 210 seyyahla İstanbula gel~ 
miştir. Vapurda seyahat eden beş yüz ka
dar yolcu mevcudken birdenbire siyast 
vaziyetin bozulması üzerine harb endi • 
,esile 270 kişi Fire ve Maltada vapuru 
terketmişlerdir. Vapur dün gece İzmire 
hareket etmiştir. 

İstanbul ticaret ve sanayi odası, her yıl 
oldu~u gibi bu yıl da yüksek ticaret ve Sinemasııi.ın 
iktısad mektebinde okumakta olan fakir ~-----~ Buakşam SUMER 

Vasi salonunu doldurmak için yalnız bir isim kafi gelecektir: 

( lğnace) 
Balat Türk kültür ve yardım 

birliğinin toplı n hsı 

ve çalışkan talebeler<len 30 kişiyi daha 
himayesi altına almağa karar vermiştir. 
Bu talebeler mekteblerini bitirinciye ka
dar odada stajyer olarak maaşla çalıştı
nlacaklardır. 

PERNANDEL 
Yalnız ve tek bir defaya mahsus olarak kızı JOZETTE ile beraber son yarattığı 

Basm kurumunun kongresi s o K A K Toplantıdn yurdu kurtaran Büyük ön - İstanbul Basın Kurumundan teblii e - Ş A R K I C I S I 
dere Birıttin sonsuz bir aşk ve tnanla ba~- dildiğine göre Basın Kurumunun mutad . • •. 

Balat Türk Kültür ve Yardım Blrlllti 9 
Bl.rlnclteşrtn pazar günü bir toplantı yapa
caktır. 

lılığı ve onun pren.slblerlnden alman nu rk • h 
run Izlerinde ilerlend® tebarüz ettlrllece; sene 1 um~.~ eyet toplantısı 6.10.1938 ve bu Birlik ntzamnanıe.ıne lllve olunacak· Perşembe gunu saat 13,30 da Kurum mer- filmmdo gor6necok •• bütün Poria halkını l[üldürdüğü l[lbi bütün latonbul halkmı da kahkaholara 
tır. Bu müruıscbctle Birlik Azalarının top _ kezinde yapılacaktır. Sayın üyelerin teş- garkedecektir. lılveten EKLER JURNAL: A·nupa buhranı. Sulh için müllkatlar • Çekoslovakyada 

lantıya gelmeleri l.stenmekted1r. rifleri nca olunmaktadır. ...-----------------------------~----------------' 



izmirde belediye seçimi bitti 

Yeni meclis verimli 
çalışmalarına başlıyor 

Bu yıl 13 milyon lira sarfile lzmirde belediye &arayı, 
garaj ve hll santral, çocuk hastanesi, ekmek fabri

kası , şehir stadyomu ve şehir oteli yapılacak 
İzmir (Hususi) - Belediye intiha

batı büyük bir intizam içinde devam e
derek pazar gecesi tasnifin neticesi a -
lınmış ve C. H. parti namzedleri şehir 
halkının tam itimadile seçilmişlerdir. 
Şehır meclisine seçilen 68 azanın otuz 
~iClrdü yedektir. Ayrıca Karşıyaka na -
hiyesi de dört aza seçmiştir. 

Yeni mecliste 5 doktor, 5 avukat, 2 
eczacı, 4 kadın üye, 1 matbaacı, 6 tüc
car, 2 san'atkar ve 8 serbest meslek er
babı vardır. Yeni meclis azalanndan 
Yirmisl veni on dördü sabık meclis 
.. .J ' 
aza larıdır. 

Meclis, bu suretle iltihak eden genç 
ve müncvver uzuvlarla takviye edil -
miştir. İzmir belediye meclisi, daha ilk 
adunda çok mühirn kararlar almak 
mevkiinde kalacaktır· Malum olduğu 
üzere sabık meclis, belediye elile ~ehrin 
yapılması icab eden işleri tesbit ede -
rek bir program hazırlamış, ancak bun
ların tahakkukunu yeni meclise terk 
etmişti. On üç milyon lira sarfile İz -
mirde belediye sarayı, hal santral, ~a
raj santral. çocuk hastanesi, ekmek 
fabrikası, şelr.r stadyomu, asfalt yollar, 
şehir oteli inşa olunacaktır. Bu porg
ram Başvckflletin tasvibine arzolun -
mustur. 
İ~mir belediyesi, bu işleri başarmak 

üzere, kanunlarla kendisine verilen 
hakların hepsini kullanrq.ak kararın -

Jzmir belediıle reisi Dr. Behçct Uz 
dadır. Şehrin otobüs servislerini bele -
dıiye işletrneğe başlamı~ır. Şimdi de 
Vezir ve Osman ağa suları, Halkapmar 
sulan, İzmir tramvay ve elektrik te -
sislerini belediye işletrneğe karar ver -
miş ve hükılmete müracaatte bulun -
muştur. İzmir belediyesi Karşıyaka 
tarmvaylarile İZ!Jlir hava gazı tesısatı
nı da işietmekte ve mezbahayı modern 
bir hale getirerek varidat kaynağı ha
line getirmektedir. 

zmirde bütün mektebler tedrisata başladılar "" J 

s.ıyfa s 

C Vurdda spor hareketleri ~, 

Bir köy düğününde 
bir jandarmamiz 

şehid edildi 
Bursa, (Husu -

si) - ' Evvelki 
gün Demircidc fe 
ci bir cinayet iş -
lenrn~. Dura ka -
rakolu mürelle • 
batından Antal -
yalı Hakkı Y1l -
maz adında bir 
jandarmamız bir
şcririn attığı kur-

/ 

şunla şehid edil -
miştir. Hakk' Yılmaz 

f 
Demirci köyünde yapılmakta olan 

bir düğün münasebetile köylüler ara
sında çıkan kavga üzerine silahlar a -
t:l.mı.ş, .. Hakkı Yıhnaz va.zifesi dolayı -
sıle mudahale mecburiyelinde kalmış- . Çanakkale, (Hususi) - Çanakkalede 
br. Azgın bir halde elinde taşıdığı Ne- lıg maçları ba§l:ıdı. Geçen hafta ıçinde 
gad marka taban~a ile düğünün ve Çanakkale Türkgücli spor takımı ile Bi
köyün inzibatını bozmak isteyen Ka _ ga İdmanyurd~ futbol takımları arasın
ya Ali oğlu Ahmed, jandanna Hakkı da heyecanlı .?ır maç yapıldı. Her iki ta
Yılmaz tarafından yakalanmışsa da k.ım da çok guzel bir oyun çıkardılar. Ne
şeıir kaçıp kurtulmak istemiş, bu yiiz- tı!d.~ (2:1) Ça~akkal ~ Türkgücü spor 
den ateşiediği tabancasmın kurşun - klubu ~alıb __ g:ı~ı. Paza_: ~nü de Çanak
lan ile Hakkıvı kanlar içinde yere ser- kale Turkgucu lle Eceabaa. İdmanyurdu 
miştir. • karşılaştı. Bu kar~tlaşm:ı neticesinde de 

Yakalanan katil Alımedin babası (6-0) Çanakkale Türkgücü spor klübü 
Ka a Al . d k k.. k kazandı. Y ı e gere oy ve gere zabı -
taca mazbut sabıkalılardan olduğu gi-. Resimler her iki maç oyuncularını bir 
bi vazife şehidi Hakkı Yılmaz da em - arada göstermektedir. 
sali arasında dürüstlüğü, çok temiz ah- Kocaeli lig maçlan 
lakı ve vazifeşinaslığı ile temayüz et- İzmit, (Hususi) - Kocaeli mıntakasın-
mi!$ cir asker idi. On beş gün sonra da da lig maçiarına başlanmış bulunulmak
askerlikten terhis edilmesi icab edi _ tadır. İlk maç, Akyeşilsporlıt, İdmanyur
yordu. du arasında olacaktı. Çıkan bir ihtilAl 

Memleket hastanesine kaldırılan ce neticesinde maç yapılamadı. Akyeşil 
sedi bugün öğleden sonra yapılan bir hükmen mağlub sayıldı. • 
cenaze merasimile defnedilmiştir. Adapazarı Gençay ile, Gölcük takım-

ları arasındaki maç 1-1 beraberlikle ni
hayet buldu. Kastamonuda şifa veren 

bir kaphca: Çavundur 
Kastamonu (Hususi) - Karacaviranın 

Çavundur kaplıcru;ın:ı Kastamonu, Çan
kırı, Zonguldak vilfiyet ve kazalanndarı; 
hatta köylerden yüzlerc!' halk gelmekte
dirler. 

Adapazarısporla Kağıdspor arasındaki 

maç ta yapılamadı. Bu yüzden KAgıdspor 
da bükmen mağliib sayıldı. 

Lüleburgaz Y ~ilova - Tekirdai maçı 
Lüleburgaz Yeşilova spor klübü paz3r 

günü Tekirdağına küçük bir seyahat yap
mıştır. 

Lüleburgaz takımile - Tekirda~ ta -
kımları arasında yapılan maç son derece 
heyecanlı geçmiş ve neticede Lüleburgaz 
Yeşilova spor klübü 5-0 galib gelmiştir. 

dört hayvan iştirak etti. Bursalı bay 
Necmeddin Eke'nin «Güzeh adındaki 
tayı birinci, bay Hüseyin Işlak'ın cDe
mir~i ikinci~ Karacabeyli bay Hüseyin 
Yılmaz'ın clcbanı da üçüncü oldular. 

İkinci koşu handikapkoşusu idi. Bu 
koşuya 6 hayvan katıldı. Sinoh valisi 
bay Fehmi Vural'ın cAl Derviş»ı ü -
çüncü koşuya iştirak eden yedi :\ttan 
binbaşı bay Tahirin cHilahi, dördün
cü Jroşuya iştirak eden 6 hayvandan 
Karacabeyli bay Fahıi Atlının cAn -
drabadin•i birinci olmuşlardır. 

Türkiye ağır sıklet birincisi 
Murad Merd 

Kaplıca, Çavun-lur tepesinin eteğinrle 

ve Kurşunlu nahiyesine giden Fily<-s 
demir hattının altındadır. Çeliği ve sod
yomu fazla sular tept.•nin yer yer üstün
den fışkırmaktadır. 

Yeni teşekkül eden bu klüb yeni mev- K t (H . A k d 

sım ıçm uyu ir faaliyet programı ha- pılan serbest güreş birinciliklerine bir 
· · · b .. ··k b ı as amonu, ususıı - n ara aya-

Buraya romatizah erkekıer, kötür.im 
kadınlar her taraftan kamyon kamy<'n 
gelirler, iki üç gün kalarak sapasağlam 
memleketlerine dönerlec. 
Kaplıcanın etrafında oyma yerlerden 

sekiz pı.nar çıkmaktadır ki, mide hasta
lan içinde: Almanyanın Vittel tuzlası ke
dar şifai tesiri olduğundan buray.ı ecnt>
bilerden bile hasblar gelmektedir. 

zırlamaktadır. k b··ı ·· ·ı · · ı· k · B . ço o ge gureşcı crı ı~ •ra ettı. u 3ra-
Bursa ve İstanbul lpekiş takımları da Kastamonu güteşeıleri de kuvvetlcri-

ma~ı ni ve oyunlarını gösterdiler. K:ıstam~nu-
..Bursa. (Hususi) - Geçen pazar gü - nun en kuvvetli ad:ınu olan gürcşcı Mu

nu, Merınos sahasında İsta~bul İpekiş rad Merd bu karşılaşrr.alard:ı çok muvaf
spor takımile şehrimiz İpekiş sporcu- fak oldu ve Türklye birinciliğini kazan::ıı. 
ları .arasında bir futbol maçı yapılmış- Resimde bu de~erl~ pehlivan görülm~k-
tır. Istanbullular bire karşı üç sayı i~ tedir. · 
Bursaltiara galib gelmişlerdir. Çorluda güreşler 

Ne yazık ki, sular fenni usullerle ha· 
İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki !lk 1 Kız enstitüsünde talebenin artış nis- vuzlara alınmamıştır ve çayırlığa boşala-

ve orta okullada liseler, muallim ınek- beti yüzde • 8 dir. ı:ak boşuna akınaktadu-. 
Bursada at yarışlan Çorlu, (Hususi) - Çorlu panayırının 

Bursa (Hususi) - Sonbahar at ya- kapanışı münasenetile Cun•huriyet Halk 
rışlarının evvelki pazar günü birincisi, Partisinin tertib etti~i ve Tekırda~lı fHı
geçen pazar günü de ikincisi yapılmış- seyinin de dahil olduğu dört bin kadar 
tır. Dünkü pazar günü belediye seçimi seyircinin huzurunda yap;!<l-ı biiyük gü
gibi ~ehirde mühim bir meşgale ol - reşe memleketimn·n tanınmı-ş ve amatör 
masına rağmen Atıcılar meydanı ol - güre§cllerinden 32 pehlıvan iştirak et
dukça kalabalıkıtı. Müsabaka saat miştir. Güreşleri hal~ derin bir aliıka ıle 
14 de başladı· Birinci tay koşusuna takib etti. 

tebi ve kız san'at okulu dün açılarak ~iseden ziyade birer üniversite k:lla- Bu iptid'ai dekorlu kapl:caya tedavive 
?erslere başlanmıştır. Bu sene İzmirde b~l~ğını hatırlatan kız ve er.kek lisele- gelenler otel bulamadıklarından bath~i-
ılk okullardan mezun olan dört bin ta- rının, dolgun sınıf kadrolarıle normal yeler sererek ..mrı d k 
ı d · f ı· · "~ er e ve amyonlar 

e. benin hepsi de orta okullara yerleşti- surette te rıs aa ıyetıne devamı biraz içinde yatmaktadır} 
rılmiştir. Tek talebe bile açıkta bırakıl- müşkülcedi.r. ar. 
maınış, ancak bazı mekteblerde çifıt İzmirde orta tahsil müesseselerinin Kozanda bir ö:u mezarmdan 
tedrisat yapılmasL zarureti hasıl ol _ azlığı naziırı itibara alınarak Göztepede k l k ll d" l . 

hususi bir orta mekteb açılmıştır. T:1rk ÇI ari ara a ID IŞ er1 söküldU 
muştur. • 

maarif cemiyeti de Karantinede hususi 
İzmir erkek lisesinin talebe sayısı bir orta mekteb açmağa teşebbüs etmiş 

2500, kız lisesinin talebe sayısı 1850, ve müsaadesi alınmıştır. Son hazırhk -
kız akşam okulunun talebe sayısı 1345 lan tamamlanmaktadır. Bucada da hu
olmuştur.Me\'Cud dört resmi, iki husu- susi bir kız lisesi açılmasına teşebbüs 
si orta mcktebinden her biri asgari bi- edilmiştir. Resim kız enstitüsü talebe-
ner talehe kabul etmişlerdir . lerini gösteriyor. 

Kozandan yazılıyor: Bundan 3 yıl ön
ce ölen İmmiş hatun isminde bir kadınm 
mezarı meçhul kimseler tarafından açı
larak altın olım bütün dişleri sökülmü~ 
ve ölü öylece bırakıimıştır. Mezar bekci
si hadiseyi zabıtaya haber vermi§tir. Mü
tecavizler aranmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey i§ittiğime 
IÖre ..• 

... Bu sene rnekteb ki -
tablarının hepsi evvelin -
den basılmıf, tamamlan -
mı§ ••• 

. . . Yalnız coğrafya ki -
tabları henüz tamam ol -
rnamış ... Neden acaba! .• 

Hasan Bey - Daha bir 
kaç gün evveline kadar 
Avrupa haritasının ne ŞP.k

. le girecefi belli mi idi be 
birader._ Ondandır_ 

Kozanda bir köyiU kadıni J Kırklarali öğretmenler sand1ğmm 
yaraleldiiar çalışmaları 

Kozandan yıazılıyor. Geçen pazarteri Kırklareli (Huc;:.ısi) - Kırklareli ö~-

Saimbeylinin Çerçilı köyünden kasahaya retmenler yardım sandı~ı senelik koı~

gelmekte olan Hüsnüye kızı 21 yaşmda gresini yapmıştır. Sandı~ı:ı sermayesi 3 
Fatmanın Kurudered2 önlerint köyün bin liraya yakındır. 40-45 ortatı vardır. 
ihtiyar heyeti azasında:ı Ali oğlu Hamza Geçen sene ortakların odun ihtiyacım 

ile Mehmed oAlu Köse Mehmed çıkrnı~- temin eden san-dık 300 lira kar temin et
lar, Fatmayı tabanca ile kalçasından ya- miştir. Bu sene de faaliyetini gcnişletı.!
ralıyarak kaçmışl!l.I'dır. Yaralı Fatma 
Saimbeyliye getirilerek dispansere yatl- rek zeytinyağı, :iabun, odur., kömür, pi-
rılmıştır. Hadisenin bir ihbar yüzünden rinç almı§ ve ortaklara dağıtmıştır. Top
çıktığı anla§ılmı§tı!'. lantıda nizamnam~ tadilitı y:ıpılmı~. se

Amasyada bir otomohil yolu 
yapll1yor 

Amasya, (Hususi) - Bir müddetten
beri tasavvur halinde bulunan Vcrmi§, 
Saz, Kale, Saracık, Moramo~. Ebemi ve 
buralara giden Çakc:ıllar sayfiye yolumın 
mükenunel bir surett~ bir otomobil yolu 
haline ifrağı karar altına alınmış ve inşa 
merasimi yapılnnştrr. Bu muazzam yolu'l 
bu sureUe yapılması iktısaden büy'.ik 
faydalar temin edeceli de umulmaktadu. 

çimde de başkanlıga Kazını Konuralp, 
muhasihliğe İlhan Berkmen, veznedarlı
ğa da Tevfik Koçnard getirilmışlerdir. 

Trakyada yeni kurulan bir köy 
Muradlı (Hususi) - Muradlır.ın Bala

banlı çiftliğinde iki yü:: haneye yakın 

göçmenin iskanile !~urulan köyde büyük 
bir ilerleyiş ve inkişaf vardu. Güzel bir 
Cumhuriyet planı meydana getirildiji 
gibi, okuma odası ile okul binaları invaa
tına bqlanmak üzerecıir. 



[_H_a_d_i•_e ... ıe_r __ K_•_rtu_m_d_'• __ l 
lçkili lokantada 

Belediye: sılı, okuyamıyorum aa .. 

SON ~t)S!fA 

~ 
Yeni 

bir 
ve çok şık 

Birineitetrin 5 

cHer istediğiniz zaman belediyece 
tasdildi listeleri isteyiniz.• 

Yazılı levhalar hazırlatmış, bu lev
haları bütün içkili lokantalara dağıta
cak, göze gorUnür yerlere astıracak ~ 
mış. 

garnitür 
En son ve en yüksek modellerde garni! 

tür olarak bazan neye rasttanıyor b!lir 

- Ha, ben okuyayım: cBele<iiye - • 
nin.·» ötesini sökemedim. 

- Birer .kadeh daha içelim. • - Bitmiş, sık sık suyu çıkmıyor. 

Bir kadın eski sevgilisi 
ile karısına hücum etti 

Ben bu havadisi gazetede okudu • 
ğum zaman, levhalann dağıtılıp lo
kantalann göze görünür yerlerine asıl
dığı günlerde olacaklam dfujündüm. 

* İki arkadaş içkill lokantaya girdi -
ler. Levhayı gördüler: 

-Mükemmel! 
- Garson elli kurwjluk bir içki için 

iki lira istemiyecek. 
- Doğrusu beğendim. 
Bir masaya oturdular: 

- Garson! 
-Efendim. 
-Bize rakı! 
Rakı geldi: 

- Buyur dostum! 
-Buyur, §erefine. 
- Şerefine! 
- Ha biliyorsun ya? 
- Evet belediyenin tasdikli listesini 

isteyeceğiz, ona göre parayı verece -
ğiz .. 

- Ha.· unutma sakın. 
- Nasıl unuturuın, levha karşımız-

da. 
- Haydi birer tek daha. 
- Şerefinel 
- Şeref"ıne! 

- İşte bu işi beğendim, hele bir da-
ha okuyalım. 

cBclediyenin tasdikliı.. 
-Birer tane daha atalım yahu! 
- Atalım. .. Oh ... 
- Cam kırığı gibi amma, hani insa-

na ferah da veriyor· 
- Açıyor, iki kadeh üç kadeh dün

ya gözümün önünde.· 
- Dur birader Dünya .•• Dünya de -

din de hatlrladım. 
- Kanşık.. 
- Dünya mı karışık? 
-Yok yahu, hani hani bak. 
-Nereye bakayım? 
- Hani baksana şurada bir levha a-

- Bir ~e daha. 
- Garson bir şişe daha getir. 
tkinci şişe geldi: 

- Koy yahu kbrkma, elin titreme -
sin. 

-Yok titremlyor. Yani. pek de de
ğil! 

- Alışık değilsin galiba! 
-Ben mi? Valiahi kardeşim, sen 

benim kard~imsin diye söylüyorum. 
Hani bir okka olsa alimallah bana mı
sm demem·. içerim... İşte bak içiyo -
rum.. içiyorum .. 

- Ot bir şeyler oldu. SarhQş deği -
lim amma, bira:z gözüm dalıyor. Şura
da asılı bir şey var. 

- Taştahtaya benziyor, bizim rnek -
tebde vardı. 

- O ne olsa gerek? 
-Bilmem .. 
- Bana da öyle geliyor; ne derler·. 

pervane .. şey canım, şey ... 
- Vanb1atör demek istiyorsun. 
-Gözünü seveyim .. Arif, işte böy-

tesine derler. Leb derken; leblebiyi an 
laywe.nneli! 

- Şu kadehleri de yuvarlayalırn.· 
- Bir ~ey de kalın~. 
- Garson. 
- Bir daha mı? 
- Bilmem, yeter gibi geliyor. 
-Bana da öyle geliyor amma sen 

bilirsin. 
-Dur parayı vereyim. 
- Yak, rica ederim, ben vereyim? 

Ayağının altını lSpeyim .. 
- Estağfurullah, estağfuru1lah; am-

ma vallahi olmaz ben vereceğim. 
- Al garson ~ lirayı! 
- Ben mahcub oldum. 
- Böyle söyleme danluum· 

* Ayağa kalktılar. Kolkola girdiler, 
sağa sola yalpaladılar. Mahud levha -
nın altından geçiyorlardı: 

-Bu §eyi de buraya neye asmışlar?. 
İnsanın başına düşecek. 

İsmet Hulusi 

misiniz? Elde Ö· 

rülrnüş bandlara ... 
Bu pek yeni ve 
pek §lk gamitür 
§U sıradil belki her 
zamandan ziyade 
i§inize yanyabilır 
Y azlıklarmızı, ba
harlıklarmızı son
balıara uydurmak 
vakti geldi, çattı. 

Onlann yalnız bi
çimlerin~ de~i~tir
mek kafi gelmez. 
Ne de olsa ince ku-
maşlarda.-ı yapıl~ 

ml§tır. Biraz da ı
sıtıcı bir hnlc gir .. 
neleri lazım. İster 
istemez bir §Cyler 
ilave etmek mec-
buriyetindesiniz • 
En ısıbcı süs, kürk 
tür. Fakat daha kürk zamanı gelmedi. 
Hem de kürk bu ince yünlülere pek ya
ra~maz. Üstelik pahalıdır da... Biçimi 
deği§tirilen elbiseye bu kadar masrai 

·etmek manasız olur. 
: İşte yün örgü bandlar kürkün - bu 
mahzurlar yüzünden - göremediji işi gö
rebilirse baharlık., yazlık ince yünlüleri· 
nizi yeni mevsim elbisesi hali.le koyabi
lirler. 

Bu bandiara en iyi giden örgü: Pirinç 
iğnedir. Sıkı, tok ba~ka bir örgü de kul~ 
lanılabilir. Yerine göre Iastik örgü de fe
na olmaz. 
Yalnız yünden örütmüş bandlar gibi 

yün - floş kanşık olanlar da şık oluyor. 
Yüne nisbetle parlak göründüğü için floş
lu bandlar bazı kumaşıara daha iyi gi
diyor. Maamafih mevsime uygunluk ba
kımından sade yünü. tercıh etmek la
zımdır. 

Bandları ördük-
ten sonra geriy9 
mühim bir mescle 
kalıyor, elbisenin 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ı 
neresine koy:nalı? 

a. En şık bir mo
delde şunlan gor-

--- dük: Yünden örül-
Valantinonun müş dört ubk 

Bundan bir ay kadar evı.·el Bollvudda doldurulmıunnı tuleb etm1Jtlr. Atm doldu - cep (ikisi göğüste, 
Valanı.lno'nun ölümünün on lldncl yılı mü- rulduktan sonra Hollvuddak.l Binema müze- ikisi etekte), kal
naııebetUe mera.slm yapılml§tır. slne nakli de ayrıca ıstenUmiştır. çalarla göğsü ara-

Bu mera.simde bulunan blr zat Valantı -

ati 

no'nun tumlerinde kullandı~ ve c;ok sev _ Valantıno'cular bu teklife revkalAde bir sını saran pek ge• 
di~ Jadaan adındaki atın artık çok Jhtl _ surette hlddetlenmlşlerdir. Atın sevglll san- niş b!r sentür, he· 
yarladı~ı, yalonda ölmesi melhuz bulun - atU.rlarlle blr lyarda tutulmilSlnı oflddetle men hemen dirsekıere ulaşan uzun kol 
dutunu llerl sUrerek bunun göz önünde bu- protesto etmlflerdlr. Bu hususta henüz b1r bilezi.kleri ... Değeri ve emeği biç dcne
lundonılma.s:ını ve öldüğü takdirde hemen karar aıı~anuştır. cek bu basit süs, mesela beyaz pikeden 
............................................................................................................................... cepleri, yakası, k.ol kapak1ar-.. sentürü çı-

L SLER 
Yıkılmış yuvanın 
Enkazile ev yapılmaz 

Bana sarih adresini ve ismini bil
diren bir okuyucum, sorduğu suale 
münasib gördüğüm takdirde gazet~ 
de, münasib görmezsem hususi bir 
mektubla cevab yazrnamı istiyor: 

Ben okuyucumun mektubuna ga
zetede cevab vermeyi bu vaziyette 
olabilecek insanlarm da okumalan 
için daha münasib gördüm. 

düşündürüyor ... Şimdi bütün vazi -
yeti burada okuyucumla münakaşa 
etmek isterim. 

Evli bir kadını sevme~ bu sev .. 
giyi öldürmek çarelerini aramak vaıı 
ken körüklemek doğru mudur? 

Bir çocuklu kadının çocuklan ü
çe çıkıyor. V e bu çocuklar çok kü -
çü~ kadın bunlan bırakır kocasın -
dan ay.n.lırsa bu annesiz büyüyecek 
çocukların ne büyük ıztırab içinde 
büyüyeceklerini hiç aklına getirdin 
mi? 

karılmış yazlık bir robu son derece {lk 

bir mevsimlik elbise şekline koyabil"r. 
Yünün rengi robun rengine zıd bir renk
ten seçilir. Laciverde kırmızı, yeşile 

krem, koyu maviye turuncu iyi gider. 

b. Başka bir modelde (kap) ın bi..ttin 
omuzları örülmüştiir. Bu kostümün sen
türü de yün örgüdür. Yünün rengi ta
mamen kostüme uyrlurulmu~tur. · 

c. (Manto - etek) ten ibaret üçüncü, 
şık bir takımın da şal yakasil<! cepleri 
yünden örülmüştür. Cepler yakanın bit
ti~ yerden başlıyor. 

d. Raglan kol'ıu bir yünlü robun yah
sına l~ikten devrik bir yaka konulmuş, 
kol yerlerinin diklşL-ıe örgü bandlar ge
çirilmiş. Kol bllezikleri örgüden. Hatta 
ayni takımla giyilecek vapkaya bile kor
dela yerine yün band konulmu~. 

Çarşıkapıyı velveleye veren, sevgilisini ve bekçiyi 
yaralıyan kadın mahkeme kararile tevkif edildi 

Çarşıkapıyı altüst eden ve suç üs -
tüne suç işleyen zorlu bir kadın yaka
lanarak, dün adliyeye teslim edilmiş -
tir. 

Zeyneb ismindeki bu kadın, Refik 
isminde 'biriyle e<zyelce 5 ay kadar bir
lik--te yaşamış, bilAhare a~lardır. 
Refik, Zeynebden ayrılınca, Hanım is
minde birile evlenmiş, eski sevaıili -
si se, buna fena halde Uzülmilf ve ka
n kocaya muğber olınU§tur. 

Refikle karısı evvelki akşam Çarşı
kapıda lbir gazinoya glrerlerken, Zey
neb birdenbire karşılarına çıkarak, ha 
karet etme~e ve üzerlerine tqla hü -
cuma ba.§lam.ı§tır. Kan koca bu vazi -
yet karşısında karakola doğru koşma -
ğa, Zeyneb de arkalarından takibe baş: 
1amıştır. Kalabalık bir meraklı kafllesı 
de peşlerine takılarak, cadde bir daki
ka içerisinde karmakanşık olmuştur. 

Nihayet p>lisler vak'aya müdahale 
ederek, davacıla.n ~ suçluyu karako -
la almışlar ve tahki'kata başlamışlar -
dır· 

Fakat, Zeyneb karakolda da feve -
ran etmiş, Hanımla Refiğin üzerlerine 
hücum ederek, eline geçirdiği tampon
la Refiğin kafasını yarmıştır. Bundan 
sonra bekçinin üstüne atılan azılı ka -
dın, onun da üç dişini kırdıktan .sonra, 
sükfınete avdet edebilmiştir, 

Dün, adliyeye sevkedilen Zeyneb, 
Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mah -
kemesinin kararile tevkü edilmiştir. 

Bir emniyeti su·istimal davasma 
devam edildi 

Bayan Nuran ile öğretmen Selma 
arasındaki emniyeti suiistimal davası
na Asliye 3 üncü cezada dün de de -
vam edilmiştir. 

Dünkü celsede dinlenflen bazı §a -
hidler ihtilM mevzuu olan ve Selına -

da ağır surette yaralamışlardır. Şahid .. 
lerin ifadesine göre, hadiseye kim ol ~ 
duğu be11i olmıyan biri daha müdaha· 
le etmiş, o da hafifçe yaralamnca, vak'&. 
mahallinden savuşmuştur. 

Derhal hastaneye kaldınlan yaralı• 
lann hayatı güçlükle kurtulabilmiştit\ 

!Bu sebebsiz cinayetin suçluları, ya .. 
pı~an sorgulannda, vak'aya inkar et "' 
mişlerdir. 

Müddeiumumilik suçlular hakkın < 

da ilk tahkikat açılmasına lüzum gö < 

rerek, dosyayı 2 inci sorgu hakimliği c 

ne tevdi ebmiştir. Bu tah'kikatın neti ... 
cesine göre, hAdise Ağırcezaya intika~ 
edecektir. 

Ag1rcezada bir k1z kaç1rma 
davasma bak1ld1 

Çatalcanın Anarşe köyünden Rabi~ 
isminde bir kızı kaçırmak-tan suçlu Ra~ 
miz ile, suç ortakları Rabianın üvey 
babası Yusuf, Hasan ve Nazminin mu'<\ 
hakemelerine, Ağırcezada, devam e • 
dilmiştir. 

Dünkü ce'lsede, dinlerıilen Rabia} 
üvey babasının bu işe müzaheret et .. 
tiğini, Ramizin kendisine silAh çekti "' 
ğini, iddia etmiştr. 

Muhakeme, bazı şahdlerin celbi i ~ 
çin, talik edilmiştir. · 

Paras1z otomobile binen biri 
tevkif edildi 

Cerman isminde bi ~oförün taksi .ı 
sine binerek, para vermeden kaçma~ 
isteyen ve Pangaltı merkezinde de belq 
çi Örneri tahkir eden Sırrı isminde bb 
ri, adliyeye verilmiştir. 

Asliye 4 üncü cezada muhakemesi-, 
ne başlanan suçlu, neticede tevkif e ~ 
dilııiliitir. 

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

Pollate: 
nın kendine aid ol.duğunda ısrar ettiği . 

Bir amelenin fiatünekapı devrildi mücevberatın, Nuranın oldu~u söy-
lemişler, Nuran da buna dair bazı ve
saik ibraz etmi!itir. 

Fakat, Selma şahidierin lfadelerini 
reddetm~, duruşma, diğer ~dlerin 
celbi için, talik edilmiştir. 

Bir hiç yDzUnden Uç kişi 
yaralandi 

Hiç bir sebebe :istinad etmiyen, fa
kat, üç adamın yaralanmasile netice -
lenen gari bbir vak'anın tahkikatma 
müddiumumtlikçe başlanmıştır. 

Yapılan tablOkata ve tahkikat sl!a

Kartaıda c;lmento fabrlka.cıında çaıııatt, 
Hüsefin, evvelki at.p.m fabrikanın dı~ ka. ~ 
pwndan dı,ta.n çıkarken kapı Hü.seyinln ü~ 
zerine yılolmıştır. Vücudünfln muhtelif yer-ı 
lerinden alu surette yaralanan Hüseyin; 
Alman ha..staneslnde tedavi altına alınmı~ 
ve kaza hakkında tabkikata başlanm~tır. 

Şakalaşırken iki kiP yaralundı 
Fatlhte Ebe soka~da oturan 20 ya~nda; 

İbrahim lle arkad~ Gazi §akalaşırlarke~ 
aralannda bir kavga c;ıkm~ ve Gazi İbrahl1 
mı çatı ue ya.ralamıftlr. Yaralı tedavi a1t.ı1 
na alın~. tahklkata başlanm~tır. 

* 
sında dinlenen şahidierin anlattıkları· Kadıköyde Kuyu soka~ında oturan 18 y~ 
na göre, hooise şöyle cereyan etmi~tir: tmda Bati, zabıtaya müracaat ed7rek, düll 

Galatada Voyvoda caddesinde Si - sabah içine giderken 15 ya§lnda Ibrahlnılq 
· · b' · lık a n Jtenclis1le şaka etmeğe başlayıp nihayet çak1 

mon ısmmde ın, yaramaz Y pa lle sol kürdinln aıtmclan yararadığını Jddiı1 
küçük kardeşlerini dövdüğü sırada, etmiş, suçlu yakalanarak tabkikata baıılan • 
Topal Fethi ile arkadaşı İzzet geçer - mıştır. 
ken, bu hali görmüşlerdir. Iki yangın başlangıcı oldu 

Bu, ikisinin de sinirine dokunmuş, Heybelladada Nevicad soka~ında Kalyö· 
Simonun yanma yaklaşmı.şllar, fzzet: pl ne Slrkeclde Aletoya ald 9 

-Vay! Sen, bu çocukları niçin dö - numaralı evıde iki yangın .. baıı • 
vüyorsun, hangi bakla? diyerek, bıça- l~ngdıg.ıülol~uşsat·· da iklsl de ateş büyumedeQ 

. son ur muş ur. 
ğını çekm~ ve derhal Sımona daldırıp . • 
çıkarınağa başlamıştır· Bir otomobıl bır kadına aarptı 

Civarda bulunan Panayot isminde Şoför Kozm.anın idaresindeki 1293 numa~ 
ralı otomobil, Beyazıdda Çadırcılar cadde .. 

biri vaziyeti görünce, derhal yet~e - sinden geçerten Nlhal isminde btr kadın~ 
rek, önlemek istemiş, suçlular; c- Sen c;arparak kolundan yaralamış, toför yaka-0 
ne karışıyorsun ?ıt diyerek, Panayotu ıanmıştır. 

Bacaks1z1n maskaralıkları : 

Okuyucum bir çocuğu olan evli 
bir kadını sevmiştir, fakat seneler 
ge9ffiiş kadının çocuklan üçe çık .. 
mıştır· Şimdi kadın, kocasının içki 
iptilasıru bahane ederek evinden kaç 
mış annesinin yanına gitmiştir. 

Kadının kocasından ayrılmak is -
ternesinin sebebi acaba erkeğin işret 
ip tilası mı? Yoksa seni sevmesi mi
dir? 

Beli lastik/i panta/on f .____ _________ _ 
Kadın ayrılmak için mahkemeye 

müracaat etmişse de, kocası ayrıl -
mak arzusunda değildir. Okuyucu - · 
mun söylediğine göre ayrılmak is -
terneyişinin sebebi karısını sevdiği 

içindir. 
Okuyucum mektubunun sonunda 

roruyor: • 
- Kocasından boşantfı~IJ takdirde 

bu kadınla evlenmek istiyorum. A -
caba yedi senedir çılgınca karşı!ıklı 
olan aşkıınız idame edilebilir :ni? 

Mes'ud olur muyuz? 
Okuyucumun mektubu beni çok 

Yıkılan bir yuva, annesiz kalmış 
çocuklar, istemiye istemiye kansın• 
dan aynlm~ bir erkek bir yanda du 
rurken öbür yanda kurulacak yuva
dan saadet umulur mu? 

Aşk çılgınca da olsa idamesi müm 
kün olabilir mi? 

Bu suatleri sorduğum okuyucuma 
vereceğim nasihat da şudur: 

Kadını kocasının evine dönmeye 
teşvik etmesi, ilma etmesi bir insan
lık vazifesidir. Bunu bir an evvel 
yapmalıdır. 

IJ'EYZE 
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SON POSIJI& 

Tiyatro ve Sinema 

Şehir tiyatrosunda 
yanlışlıklar komedisi 

Şehir tiyatro.5unun dram kısmı, ye~i 
yapılan sahne hen1z tamamlanamndı~ı 
için bundan cv•Jelkı senelerde olduğu gı
bi bir birincitcŞ!"mde perdeyı açam:ıdı. 
Eğer orada perde açılsaydı, muhokka~ 
karşımızda her sene mevsımiıı ılk temsı-

ksp. - ecek•,k lin{fe karşılaştı~ımı.z Şe ın gor • •. · 
ŞeM.r tiyatrosunıı ~dare> Edcn.l(.'l'J? 

~cTürk Tiyatroc;u~ mecrr.unsmda Şehir Ti
.. leyatrosu imzosile yazdıklan yazlda soy 

diklerı gibi· Sehir tıyatrosunun teınsll 
' ~ k · •· b'r es"rile mevsimine daırna Şe spır ın ı -

başlaması an'ane halın:: gelmi~tir. Dram 
kısmının henii:! açılmnmış olması gene 
bu nn'aneyi bozmndı. Dram kıs.mında 
kendini göstermekte geeikecek olan Şeks
piri komedi klsmında gördük 

* 
Şu birkaç sene zarfmda Şeh!r tiyatro

su en çok Şekspırin escilerini oy~amış
tır. Bir mevsimde Şekspirdcn t~rcumc e
dilmiş iki cser:n sahneye konulduğunu 
Ve bunlardan iyi temsı1 edileninin hemen 
ilemE>n altı ay sürer tiyatro mevsimm:~ 
iki ayında oynandığını gördük. Derler kı: 

Ve bir gün kardeşlerdE'.n biri kölesile 
birlikte öbür karde~inın bulunduğu §Ph
re gelmiştir. 

İşte yanlışlıkların amili: 
Bu mevzu esası Şekspirden evvel d~ 

vardı. Şekspirden sonra da işlendi. Bunu 

andıran tiyatrolar, sinema filmleri sey
rettik. Mevzu işlendi. Fakat işliyii tarz
ıarına göre birbirinden çok aynldılar . 

Şekspirin eseri, bu me.vzuda yazılmıJ 
ve elde bulunan sahneye konulabilen e

serlerin en eskısi olduğu gib: muhakkak 
ki çok ta güzeldir. Yanlışlıklar birbiri 
ardına güzel bir s:!sile takib ederler ve 
eser biter. 

* Yanlışlıklar komedisini Şehir tiyatro
sunun dram ve komedi kısmında oynıyan 
artistler birlikte oynadılar. 

İki ikiz kardeş rollerini Hüseyin Ke
malle Talat ve onların uşakları rollerini 
de Vasfi ile Hazım yapıyorlardı. 

1 Holivudda yeni ve büyük 
bir ylld1z doğdu 

Giizel Macar aan'atkarı 
llona yıldızlık merhalesine 

pek çabuk erişti 

tlona Masey 

Deniz ve denizcilik: 

Dünya deniz ticaret 
filosuna bir bakış 

Büyük harbden evvel olduğu gibi bugün de en büyük 
ticaret filosuna malik bulunan lngilteredir. Ingiltere 

harb filosunda olduğu gibi ticaret filosunda da 
yeniliği ihmal etmemiştir 

MaTsil ya limanını doldu ran ticaTet gemileri 

Dünya Uzerind~ deniz ticaretinin hf'r bu devleti ~en~ gemiler Y~~~.nğa Ic -
hangi bir memlekete temin edece~i isti- bar etmektedir. Italy~da n·.! kornur vardır, 
f d · · k. den hemen hemen kalma- ne de petrol ... Bu yuzden İtalyanlar da-

- Bir tiyatNnu;ı olgun bir hP.le gel
miş olabilmesi için Şekspirin bütün eser
lerini oynrunası lfızımdıi ve o1g;m 
tiyatro seyircisı Şekspirin b:.itün eM•rle
rini seyretmi~ seyircidir. 

Vasfi ile Hazun, eş elbise giymişlerdi, 
Efendilerine nisbctl~ d~ha komik §ahsı

yetler olduklan için, burunlm·ına şekil 

vermek suretile simnca birbirlerine ben
zemişlerdi. Jestleri ve konuşmaları da 

a eyı m ar e .. 
1
.. ·ı · t ı t k 

G k uzl k gerek sür'at - az ha ziyade motor u gemı erı "rcı ı e mc -mıştır. ere uc u , . . .. 
_ Benimle alay etmeyiniz. Büyiiı bir zamanda çok mal taşımak _ ve gereks~ te ve bu sure~le ticaret :ıloln~mı en mu· 

sinema yıldızı olacağıma o kadar en.inim emniyet bakımından deniz ticaretl ha,•a kcmmel gem~lerle z~~ınle'§tırm~1ktedır. ayni olsaydı daha çok muvaffak olurıar· 
dı. Bunun içtn temsil ve taklid kaoiliycıi 
çok kuvvetli olnn Hazımın, Vac:finin ibda 
ettiği tipe intiba!.t etme<;i icab ederdi. 

k . k 11 a nazaran çok üstün bu- ler. Bakınız ıtalyan tıcaret gemı erı ne ı... ve ara yo arın , 
Bunu söyliycn Peştede moda mağaza- lunmakta olup daha binlerce sene de bu kadar<lı~.: .. . . . 

Gene dcrler ki: 
larından birinde satıcılık yapan güzf'l ·· t•• ı·· y •• m hafaza edecektır Bizi ou 778 kornur yakan (cskı makmeh), 4l 

us un ugu u .. b' 152 r· r· 29~ bir Macar kızıydı. Fakir bir i~çi olan bn- hakikntc irca eden herhangi bir fikir de- kömür yakan tur m.. mo or u, . ı 
-Şckspir oy!lanmalıdır. Fakat Şckspi

rin birkaç eserini oynamak kafidir. Bu 
eserlf'r zaml\11 zaman tckrarlanab.mr .. 
Şcksp rin bütıln eserlerin! ıoynaır.aya 

Efendiler rolün d~ Hüseyin KcmaHc 
Talôt, makyajlan fazla ekzajcre olma
makla beraber birbirlerbi çok andırı

yorlardı. Muvaffak oldular. 

bası ilc annesi onunla daima alay ederler- ğildir. Son senelerde dünya ticaret filo- yelken, 72 tank gcmisı, 50 balıkçı gcmıs. 
di... sunun inkişafını gösteren rakamlara bir olmak üzere 1392 parçadır. 

hiç h mann yol{tur. 

Halbuki İlona Hajmasy bugün Holly- bakacak olursak deniz ticaretinin bug:in
woodda büyük bir şöhret kazanmak üze- kü hali hakkında en iyi fikirlere snhib 
redir. Muvaffakiyetinin sırrını şöylece nn oluruz. 

Burada ne birinciler tarafı11dan çıka
cağım, ne de ikinci!crle hemfikir oldu~u
mu söyliyeceğim. Çünkü oynanan eser 
bir Otcllo, bir Hamlet, yanı bizim salı

nemizde sık sık görülen Şckspir trajedi
lerinin bir baş'ıt:ı nümunesı değildir. 

Yanlışlıklar komedynsı onlardan çok 
&)Tıdır. Bu cihetten; tercüme edilmiş ol
ması kütübhanemiz için, temsili sahne
miz için çok faydalı olmuştur. 

* 
Şckspirin yanl•şhklar komedisine işle

diği mcvzuun esası şudur: 
cBir tüccarın bırbirine ço1t benziyE'n 

iki oğlu vardır. Bu iki oğul için tüccar, 
biroirine çok ' benziyen iki kardeşi köle 

almıştır. Bir tesadüf1e tüccarın bir o~
lu ile kölesi ayrı bir yerd~, bir oğlu ile 

kölesi de ayrı bir yerde büyümüşler, ya
latnışlardır. 

• 

Bunların haricinde piyeste rol alanlar: 
Neyirc, ŞaziyE>, Cahi:ie, Said, Mnhml'd, 
Reşid, Sami, Hadi, Necdet, Müfid, P~ı·ı-

han, Şevkiye, Zihni, Kani güzel bir :iP

kor içinde temsil edilen, iyi tercüme e
dilmiş, güzel bir eserin muvaffakiyeUn
de iyi çalışmtş, rollerini iyi benimsenıı~ 
olmaları itibarile büyiik hisseleri vardır. 

* 
Bu vesile ile §Unu da yazmak istE'ri:n 

ki: Bu seneye kadar Şehır tiyatrosunun 
komedi kısmına çok aı ehemmiyet verıl
mişti. 

Dram kısmı öz evJAd muamelesi göriir
ken komedi kısma üvey evUdmış gibi ba
kılıyordu. Tek tiyatro olunca vaziyet de-

ğişti. Fakat yann dram tiyatrosu açılın

ca komedi tiyatrosu gene üvey evlad gi
bi ortada kalmasa çok iyi olur. 

lsmct: Hulusi 

• Halk opareti yen1 mevs1m için haz1rlan1yor 

latmnktadır: 

- Ben zerre kadar kendimden şüphe 
etmedim. Muvaffak olacağıma çok emi
nim dediğim vakit benimle alay ederler
di. Dediğim çıktı, kendi irademe güven -
dim. Hayatta iradeye malik olmak gibi 
kuvvetli bir şey yoktur. 

İlona, orta tahsilini bitirdikten Sl)nra 
on altı yaşında Peştede bir mağazaya 
yerleştirilmiştir. Fakat az sonra ortaya 
çıkan buhran neticesinde mağaza ka -
pandığından İlona işsiz kalmıştır. Bu sı
rada Peşte müzikbollerinde h11r gün iş a
rıyan yüzlerce güzel Macar kıziarına rast
gcliniyordu. İlona da bir gün ayni yolu 
tutmuş ve akabinde dansöz olarak kabul 
edilmiştir. İki gün sonra Peştenin b€.iyük 
operet tiyatrosu olan Kiraly Szinhagda o
yunlarına başlamıştır. 

Aradan iki ay kadar geçtikten s'>nra 
Avrupada bir tedkik seyahatine çıkmış o
lan meşhur Amerikan pro düktörlerindcn 
ve aslen Macar olan Cukor bir gece Ki -
raly Szinhag tiyatrosunda İlonanın oyun
larını temaşa etmiş, çok beğenmiştir. Er
tesi günü genç kızı çağırtmış, Holly,.,·ood
daki film kumpanyası için bir mul~avclc
name imzalatmıştır. Bu suretle genç lnz 
emeline kavuşmuştur. 

Hollywooda varır varmaz ilk iş olarak 
bermutad ismi değiştirilmiştir. İlona 
Hajmasy ismi İlona Masey olmuştur. 

Hollywooda gelen sinema yıldız ları -
nın ekserisi hemen film çevirmeğc baş -
lamazlar. Uzun müddet Hollywoodda 
kalırlar. Stüdyolara devam ederler. O -
ranın yaşayış tarzlarmı, usullerini Ci~c
nirler. Bu usde şimdiye kadar iki yıl -
dız riayet eylememiştir: 

Biri Fransız sinema yıldızı Damelle 
Darrieux, ikincisi Macar yıldızı İlona 
Masey. 

Hollywooda vardığının beşinci günün
de film çevirmeğe başlıyan İlona derhal 
bütün sinema prodüktör ve şahsiyetleri
nin dikkat nazariarını üzerine çekmeğe 
muvaffak olmuştur. 
Meşhur san'alkarlardan Eleano Pow.cll 

Kına gecesi prova1a nnda alınml§ bir Tesim ilc Nelson Eddy'nin çevirmektc oldukları 
dilmi§tir M"zik 'd · · (Roznli) filminde bUyük §antöz rolü İlo-Şehrimizde bir opcret tiyatrosu eksik- Kadro takviye e. . ·, u ı aresını naya tevdi edilmiştir. İlona bu filmde iki 

liği bilhassa geçen tiyatro mevsiminde tanınmış musıki san atkflrlanmızdan 
şarkı söylemiştir. Filmin piyasaya çıkı -

Çok goze çarpmıştı Bir kaç senedenben Seyfeddin Asaf üzerine almıştır. şında o derece büyük bir muvaffakıyct 
faaliyette bulunan Halk opereti bina - İlk temsil edecekleri operet çok güzel ile kar_şılanmıştır ki derhal bir üçüncü 
sızlık yüzünden muntazam temsiller ve- tiyatro eserlerini seyretti~imiz ve bilhas- film çevirmeğe başlamıştır. Ona bu ü -
rcmıyordu. Fakat öğrendiğimize göre bu sa son senelerde yazdığı Bay Bayan öpe- çüncü filmde baş rol verilmiştir. 
opc.ret trupunun artistlerı Beyoğlundaki retile operet sahnemize bir canlılık veren Şimdl bona Masey Hollywoodda rneş
eÇaglaya.n. binasını üç s?ne için kirala- Mahmud Yesarinin (Kına Gecesi) opcre- hur sinema yıldızı Jeanette Mac Donal
nuşlar ve binada büyük tadiUit ynpmıya tidir. dın en ciddt; en tehlikeli rakibesi telakkı 
başlamı§lardır. Opereti Seyfeddin Asaf besteleınİitir. edilmektedir. Üçünc(l fllmin afişlerinde 
Yakında temsillerine başlıyaca.klaııciır. Halk Operetın. e muvafiakiyet dileriz. yalnız tıona Maseyin ismi görülecektir. 

İNGİLTERE 
Büyük harbden evvelk:: senPlerde en 

muazzam ticaret filosuua malik olan bu 
memleket bugün bile üstün mevkii:ıi 

muhafaza etmektedir. Lakin harb sene
lerinde pek çok ticaret gemisi kaybetmış 
olması dola'yısile üstünlük nisb•!ti 1913 
senesine nazaran çok azalmıştır. 

Buna rağmen İngiUere, harb filosunriR 
olduğu gibi, ticaret filo.sunda da yenilif{i 
ihmal etmemiştir. Bu suretle o, halı ha
zırda, en çok motörlü ticaret gemisıııe 

malik bulunmaktadır. Yalnız İngiltere, 
son zamanlarda kömürle müteharrik ge
miler de yapmaktadır. İngiltere domm
yonları ve müste.mlekeleri dahilinde pet
roldan başka kömüdin de mevcud olması 
dolayısile İngilterenin yaptığı yeni gemi
ler arasında kömür yakanlara da tesaJüf 
ediyoruz. 1938 c;enesinde İngilterenin şu 
kadar gemisi vardır: 
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Kömür yalcan (türbin) 338 16 6 1 
Motörlü ıemi 810 1S6 69 126 
Y~llcen gemia: 43Q 127 46 198 
Petıol taşıynı gemi 394 ~7 33 
BaJ.kçı gemi•i 169o 31 ti6 

Petrol taşıyan gemilerin; kataloklarda, 
diğerlerinden ayrı bir yer aldığımı görüyo 
ruz. Bunun sebebi devJetler arasında se
zilen bir petrol rekabetidir. Modern haro 
gemilerinin petrJl ile müteharrık olması 
bu sınıf ticaret gemilerine hususi bir e
hem.miyet atfını icao ettirir. Harb zama
nında düşmanın göLlinden petrol kaçıra
bilmek için tank gemilerı denilen, bu ge
miler hususi şartlar altında inşa ed:l
mckte ve bu yüzden devletler arasında 
bir rekabet do~urmaktadır. 

~ 
İTALYA 

İtalya ticaret filosu, 1918 den sonra ka
fileye ilave edilen, Avusturya - Macı::ris· 

tan ticaret gemilerile, pek ziyade artmı~
tır. Büyük harbden 20 sene gibı uzun bir 
zaman geçti~ halde bugün bile !imanı
mıza gelen eberi İtalyan gemilerirun, 
eski Avusturya bahriyesine aid oldukla
rını görüyoruz. Bı.eıunla beraber · Akde
niz ticaretinin İtalya elinde bulunuşu, 

ALMANYA 
Malüm olduğu üzere, harbden evvelki 

senelerde, İngiltf;I'~ ticaretinin yegane 
rakibi olan Alman ticaret filosu 1918 de 
itiUif devletlerine büyük cüzütamlar ver
miştir. Bu itibarla bugünku Alman tica
ret gemilerine yenı bir teşekkü! nazarı!e 
bakmalıdır. Almanya, büyiik harbde öl
dürülemiyen sanayiinL-ı kuvvetı sayesin
de, gene eski mevkiini almak üzeredir. 
Almanyanın mevcud ticaret gemileri de 
1466 kömür, 397 motör, 328 yelken, 27 
tank ve 533 balıkçı olmak ÜZ'!re 2751 se
midir. Bu suretle Almanya dünyanır. en 
çok balıkçı gemisine maliktir Şu halde 
Almanları, dünyanın en muazzam balık 
sanayiine sahib olarnk görmek Uizımdır. 

Buna rağmen dünyanm en talihsiz ti
caret filosu, barb filosunda oldu~u gibi, 
Almanlardadır. İngiltere adalannın, Al
man topraklarını abluka etmiş olması Al
manları sıkı bir kontrola tabi tutar. Bu 
memleket coğrafi durumunu tashlh et
medikçe bu tabii kontroldan kurtula!7!J· 
yacakbr. 

DiGER MEMLEKETLER 

Diğer memleketlerde ticaret filolan 
normal inkişafı takib etmektedir. Bun
dan dolayı onla:-a aid faz.Ja malümat ver
meksizin yalnız rakamları kaydetmekle 
iktifa edeceğim. Cedve! deniz. ticaretinde 
hatırı sayılan memleketlerin gemi mev
cudunu göstermektedir. 
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Belçika 133 
Brezilya 257 
Danimarka 435 
Halanda 660 
Fransız 1100 
Japon 1930 
Norveç 1347 
Rusya 536 
İspanya 632 
Amerika 2643 
Diğer bilumum 
devletler 2056 
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103 14 44 
141 33 56 
104 40 429 
630 28 50 
62 250 155 
15 17 1\4 

125 17 24 
472 39~ 175 

383 120 159 
----

~ccrnu 22677 4793 3713 1558 4267 
Bu suretle, 1938 senesinde:, dünyada 

72111 ticaret gemisı bulunmaktadır. Bu 
gemileri cesametlerine göre sınıflarıns 

ayırırsak: 
{Devamı 10 ncu ıtıyfadlı) 
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TARiHTEN SAYFALAR 

Sahte buselere neden 
"Yu da busesi,, derler? 

Avrupa Muharrirleri 
NE DiYORLAR 

Avrupanın idare 
meclisi kuruldu 

Mektebliler arasında 
yapılan bir röportaj 

ortamekteblerde ve liselerde yeni lıkmekteblerde, 
dera yılının Yazan: Ka dircan Kafi ı 

/
................... YAZAN ••••••••••••••••• 

ilk günü nasıl geçti? 
Bir okuyucum soruyor: c Yuda busesi Dedi. Hepsi de: \ Evvelki gün mektebler açıldı. Çocuk-

- Ben miyim? Ben miyim? :1 Saint • Brice 1 ıara ve gençlere, kendi çocuklu~um1an nedir?. 
İçinden pazarlıklı bir adam, ihanet e

dece~ veya hiç sevmcdiği kimseyi, sevi
yor görünerek öperse bunun içyüzünü bi
lenler hemen hükümlerini verirler: eBu 
bir Yuda Öpücüğü:. dür. 

Bu tabir şarktan ziyade garba, daha 
doğrusu hıristiyanlara mahsustur. Çünkü 
onların peygamberlerinder. kalmıştır. 

Bizde de ancak garb kültürile yetişmi~ 
olanlar kullanırlar. Bununla beraber ta
rih ve san'atla uğraşanlarca bilinmesi de 
tabiidir. Bu tilbirin edebiyatta ve bilhas
sa resimde geçtiğini görürüz. Me§hur 
garb ressamları (Yudanın Öpöcüğü) adı 
altında çok güzel tablolar yapmışlardır. 

Bu tabirin nereden çıktığını anlatalım: 
Filistinde peygamber eksik olmazdı . 

Bunların sonuncusu İsa yeni bir felsefe 
ile ortaya çıkmı§tı. 

Sosyolojinin çok isabetli bir buluşu 

vardır: İktısadi hayatı ~uvvetli olan ce
miyetlerin reisieri iktısadc1 yani tacir 
veya zengin adamıare •:1; sık sık harb ve 
akınlar yapan cemiyetlerin reisieri de 
harbde ustalık gösterenlerden olur. Fi
listin Yahudileri arasında dinin otoritesi 
bütün diğer içtimai mcfhumlardan daha 
kunetliydi. Bunun için o memleketi din 
adamları, bilhassa kahinler idare ediyor
lardı. 

lsa gittikçe arkasına aaha büyük bir 
kalabalık topluyordu. Hastaları iyi etti
~i, cüzzamlılarla d~üp kalktığı, en gü
nahkAr olanlardan bile ~efkat ve merha
metini esirgemediği .;öyleniyordu. Bu 
hal halkı ezmekte olan reisin hoşuna git
miyordu. 
KMıin Kayafa Akdenizin heı tarafı gi

bi Filistine de hakim olan Romalılara şi
kayet etti. İsanın öldürülmesini istedi. 
Fakat Roma imparatorluğu, idarcsındeki 
kırk elli milletin muhtelif dinlerile ala
kadar değildi. Onları bu hususta serbest 
bırakıyordu. 

Romanın hakimiyeti, bütün mahkum 
milletiere cKuvvetli ve müsavi hukulo 
veriyordu. Hala dünya üniversitelerinde 
cRoma hukuku• derslerinin bulunuşu bu 
hukuk ilminin kemal dereecsini isbata 
kafidir. 
Romalılar kendilerine silAhla karşı 

gelmiyene bir şey yapmıyorlard.ı. Vali 
Platus İsayı cezalandırmak için bir se
beb göre.medi. 

Bunun üzerine cKavmin ihtiyarları 

Kayafa denilen ba§k8.hinin avlusunda 
toplandılar ve İsayı hile ile tutup öldür
meyi aralarında müşavere ettiler. Fakat 
bayramda olmasın, tA ki kavmin arasınıia 
bir ka.n§ıklık çıkmasın, derlerdi:.. (Mat
ta ineili 26 ncı fasıl 5-1 inci ayetler.) 

İsa o sırada cüzzamlı Simonun evinde 
yemek yiyordu. Yanında arkada§ları da 
vardı. Bir kadın elinde beyaz mermer
den bir kap içinde zeytinyağı ile onun 
yanına geldi ve başına döktü. 

İsanın arkadaşları kızdılar: Bu israf 
neden? Ya~ satılarak fakiriere verilebi
lirdi, dediler. Çünkü zeytinyağı halk ara
sında çok az ve bunun için ~k kıymetli 
idi. 

Fakat İsa onlara şöyle dedi: 
c- Niçin kadını incitiyorsunuz~ Zira 

o bana iyi bir iş yaptı. Çünkü fakirler 
daima sizinledir, fakat ben daima sizinle 
değilim. Zira kadın o kıymetli yalı be
nim bedenim üzerine dökmekle gömül
meğe beni hazırlamak için bunu yaptı. 
Doğrusu size derim, bu incil bütün dün
yanın her neresinde vazedilirse bu kadı
nın yaptığı da onun anılması için söyle
necektir.• 

Takdislerde başa zeytinyağı serpilme
si buradan do~uştur. 

Ayni faslın 14 üncü ayetinden başlıya
rak okumaya devam edelim: 

cO zaman on ikilerden Yahuda fska
riot denilen biri, başkahinlerin yanına 

gidip dedi: Bana ne verirsiniz, onu size 
teslim edeyim? Onlar da (Yahuda Yeyu
da) ya otuz gümüş tarttılar. O vakitten 
itibaren İsayı onlara teslim etm~k için 
fırsat aradı.~ 

HamuPSuz bayramının birinci günü 
idi. Akşam olduğu zaman İsa on iki ar· 
kadaşile birlikte yeme~e oturdu. Bir ara
lık onlara: 

c- Doğrusu size derim, sizden biri be
ni ele verecektir.• 

Diye merakla soruyorlardı. Yuda aor- \ Frannz muhaniri 1 baha biçerek pek cgözünüz aydın!• de -
duğu zaman ona fU cevabı verdi: .................................................. ,/ meğe dilim varmıyor ama, gene kendi 

- Söylediğin gi.bluir. hesabıma şehrin asık suratma bir avt:, 
cOnlar yemek yerlerken İsa ekmek al- neş'e serpen ve ~ehrin kendini bırakın· 

dı. Bereketleyip parçaladı ve taltirdlerc sünepe ve hareketsiz sokaklarında bh· 
verip: Alın, yiyin, bu benim bedenim- kımıldanış hasıl eden bu yenı tedris yı-
dir, dedi ve bir kase alıp şükretti, ve on- lına cHoş geldin!. demekten kendimi ala-
lara vererek dedi: Bundan hepiniz için. mıyaca~ım. 
Zira bu benim kanım, günahların balı~- Evvelki gün mekteble: açıldı. Sabahle-
lanması için birçokları u~urunda dökü- yin ve Ö~İleden sonra 15,30 da şehrin so -
len ahdfn kanıdır. Fakat ben size derim, kaklarında pek kolay farkedilir bir ço -
babamın melekutunda sizinle tazt! ola- cuk ve gençlik kalabau~ı vardı. Vapurlar, 
rak onu içineiye kadar ben asmanın bu trenler, tramvayl.ıl', otobüsler onlarla 
mahsulünden artık içmfyeceğim.:t dolu idi. İstaııhulun bir Ç')k 

c Ve onlar bir ilAhi okuyup zeytinlik sokaklannın mngmurn çehresi de-
dağına çıktılar.:~~ ği§mişti. Siyah ve gri göğüslükleri, be-
Başklliin Kayafa fsamn tutulması için yaz yakaları içind.? genç kızlar, ve neş'c-

bütün hazırlıklarını yapmıştı. tsayı ya- li delikanlı grupl.in şehır sokaklarını bir 
kalıyacak olanlar arasında onu tanımı- parça makyajlamı~lardı. 
yanlar da bulunmu~ olacak ki Yudaya Bu sene tedris yılm.l kültür çağım!zda 

1 
sordular: • pek az tesadüf ettiğimiz bir hazırlıkla ve 

- Onu nasıl tanıyalım? derli toplu girdik. Yemek ısınmadan C\" .,ütün yaz aylarını yaramazlıkla, oyun.-
- Ben aralarına girerim. Siz uzaktan halkını sofraya davet edip dakiknlarca la, eğlence ile geçiren küçükler, her şeyi 

bakarsınız. O sırada kimi öpersem odur, bekleten tez canlı bir ev sahibi gibi, her sınıf kapısında bırakarak sıralarında ho• 
onu tutun! sene kitabiarı ve muallim kadrosunu yo- calarının kendilerile yaptığı ilk hasbıhali 

Dedi. luna koymadan mekteb kabların\ ardına alaka ile dinliyorlar. 
İsa Cetsemani denilen dağlık yerde du- dayayan maarif, bu sene kitabiann ba- İlkmektebden sonra yeni açılan oıta 

a ediyordu. İki kişiyi biraz ileride nöbet- sım işi ilanal edilmiş, hiçbir mekteb mu- okullardan birine u.xradık. Henüz tcsisa• 
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çi bırakmış ve uyumamalarını tembih et- allimsiz kalmamış olarak tebaasmı: tını tamamlama~a çalışan mekteb dar 
30 Eyl1il 1938 tarihi, Münih itilif- 6 

mişti. Fakat onlar uyumuşlardı. İsa dö- - Buyurun! dersanelerine ra~men hiçbir müraca&tı 
nüp te bunu görünce üzüldü. Tekrar du- ııamesile birlikte tarihe girdi. Fakat Etti. geri çevirmemiş. Bu kalabalık talebe 
aya gitti. Arkadaşları gene uyudular. fsa mesele yalnız bundan ibaret değil, ay- Yeni açılan orta mekteb ve liselerle İs- karşısında dersleri takib etmenin muş .. 
bunu da gördü. Üçüncü defa duasını yap- ni gün Avrupa idare meclisinin kuru - tanbulun orta mekteb ihtiyacı kar§ılan- kül olup olınıyaclğını sorduk. 
tığı sırada uzaktan bir gürültü duyuldu. luşunu da gördü. mış, gerek ilk, orta ve gerek lisede hiçbir Müdür dedi ki: 
Başkabinler ve Yahudilerin ileri gelen- Şüphe etmeğe imkan yoktur. Mü - müracaat cyr:r yok!:. cevabile yüz geri - Belli olmaz, belki de çiftr: tedrisat 

lerile büyük bir kalabalık !sayı tutma~İa nih itilafnamesini rnüteakib Çember • edilmemiştir. yaparız. Henüz tarnarnEm yer~ı:şmiş va· 
geliyorlardı. El1erinde kılıçlar ve sopa- layn ile Hitler arasında imzalanan mü'ş Mektebler açıldı ve çocuklarımız neş'e ziyette almadığımız için şimdiden bir şey, 
lar vardı. Patikalardan, a~açlar altından terek deklarasyonun ifade ettiği tam ve hevesle sıralarına oturdular. Onlar söylenemez. Bu sene mekteblere rağbet 
yukarı doğru azgın bir sürü halinde sal- ın3na budur. birbirlerine tatil!n hikayelerini anlata, her senekinden fazladır. 
dırıyordu. Bu deklarasyon sadece İngi'liz - Al- yeni arkadaşlarile tanışadursunlar, biz de Bunu memnuniyetle kaydetmek Uzun 

Yuda İsaya yaklaştı: man dostluğunu ilan etmiyor, sadece onları kaynaştıkları kablar içinde gör- gelir. Gençlikte okumak arzusu olsun da. 
- Selam, Rabbi! bütün ihtilalların silaba müracaat et - mek ve kendilerine aid meseleler hakkın- ziyanı yok sıkışık ve gayri müsaH şart-
Dedi. Sessiz duran İsanın sol yanaAma meden halli azınini bildirmiyor. Ayni da mekteb müdürlerHe, muallimlerile larla okusun. İki gön;.il birleşince saman-

do~ru uzandı. Dudaklarını dokundurdu. zamanda da hükfımet reisieri arasında konuşmak istedik. lık seyran olur dedikleı-ı gibi okumak nr· 
İsa gayet yorgun ve ümidsiz, hayatm ö- -eir istişare !istemi tesis ediyor ki, bu Kapısının ipinı ilk çektiğimiz bir ilk zusile okutmak birleşince şu harab ko-
tesinden gelir gibi bir sesle sordu: sistem diğer devletlerin de iltihaklarile mekteb oldu. Tıpası açılmış bir şampan- nak saray gözükür. 

- Arkadaş, bunun için mi geldin? istikbalde daha ziyade genişlerneğe ya şişesi gibi taşım kahkahalar, şen ve Orta okullu talebeler de mektt!b!edn 
Bunu gören silahlı veya sopalı adamlar namzeddir. şakrak sesler binanın içine sığmıyor, ta- açılışından memn:ınlar: 

İsanın üstüne yürüdüler. Onu yakala- Uluslar Kurwnunun gömülmesi pyordu. Küçükleı· daha ilk günden bir- - Aman diyorlar, yazınız, bızc de ü:u-
dılar. Uluslar arası hayatın hakiki bir dö- birlerile kayna~ışlar, oynuyorlar, ko- versiteli ağabeylerimiz gibi tramvay pa• 
İsanın yanında olanlardan biri elini nüm noktasındayız. Nizamnamesinin şuyorlar, şarkı söylüyorlardi. Bjr tane- sosu versinler. Biz de talebe değil miyiı. 

kılıcına attı. Kımndan çekerek başkahi- 19 uncu maddesinde derpiş edilen u - ,sini yakalad.rm: Biz daha ziyade talebeyiz. . 
nin yakın adamlarından birinin üstüne yuşturma tedbirlerini almaktan dahi - Nasıl küçük dedim. Mektebin açıl- Bir de liseye u~rıyalım dedik. Hem kıı, 
saldırdı. Keskin kılıç havada bir an par- aciz izhar etmiş olan Uluslar Kuru - dığma memnun musun?.. hem erkek muhtelit tedrisat yapan )ıse-
ladı. Aşa~ indi~i zaman kesilmiş bir ku- munun yerine yeni bir teşekkül koy - Başını salladı: lerden birini tercih ettik. Ayni zamanda 
lak yere düştü. Kulaksız kalan adamın mak artık bahis mevzuudur. Öyle bir - Çok .. artık canım sıkılınağa başla- hususi liselere fazh olduğunu öğrendiği· 
yarasından kan fışkırıyordu. teşekkül ki, bütün diğer usullerin a - mıştı. Ne iyi oldu. Bütün arkadaşlarım miz tehacümün ı:.ebeblerini de sor3cak-

- Gömleğini isterlerse abanı da ver! ciz ve sulhün bir kıla bağlı göründü - burada!.. tık. Şehzadeba~ındaki fstiklal lisesine 
Diyen İsa bu hareketi hiç beğenmedi. ğü bir zamanda semeresini vermiştir. - Derslerine çok çalışacak mısın'!.. uğradık. Mektebin değerı~ direktörü A-

Kılıçlı arkadaşına döndü: Bu teşekküle tam kıymetini ver - - Elbette .. ben doktor olacağım. A: gah Sırrı Levend mekteblerin açılışı mü-
c- Kılıcını tekrar yerine koy, zira kı- rnek istenilirse sükunu temin için hal- partıman yaptıracajım. Anneme, baba- nasebetile diyor ki: 

lıç tutanların hepsi kılıçla helak olacak- !edilmesi icab eden 'bütün siyasi ve ik- ma bakacağım. Bu>ıun için çok çalışmak -İlk günden itibaren gerek öğretmen 
lardır. Yahud ben babama (Allaha, de- tısadi muadelelerin halledilmeleri yo- lazım!.. ve idare vaziyetiuin, gerek ders progrn-
rnek istiyor!) rica edemez miyim tanır· lunu hazırlıyarak Münih anlaşmasını Yanımıza yaklaşan bir küçüğe daha mınm talebe haleti ruhıyesi üzerinde na
sm? O da bana on iki lejiyon (Romalı- tamamıayacağını göz önüne almak la- sordum: sıl bir tesir yapacağı malumdur. İşte bll 
larda aşağı yukarı 6000 kişi tutan bir fır- ·zımdı.r. Mister Çemberlayn ile Her - Ya sen mektebin açıldı~ına sevini- sene tam bir kadro ile ve daha evveldcıı 
ka asker) den fazla melekleri şu anda Hitler bu meselelerin hepsini de göz - yor musun?.. düzenlenmiş bir programla faaliyet senc
eriştirlr. Böyle olması gerektir, diyen den gcçirmişlerdir. - Sevinmez -Jluı.· muyum. Annemin e- mize başlamış olmakl!l çok memnununı. 
yazılar o zaman nasıl tamam olurdu?. İşte Münih anlaşmasının ehemmi - linden kurtuldum. Hiç beni sokağa bı- Bu sene her senekinden daha fazla bir 

Yuda öpücüfii i§te budur ve buna ben- yetini fevkalade genişleten bir mesele. rakmaz ki.. burada hep oyun oynıyaca- talebe tehacümü karş!Sındayız. İşte gör
ziyen haller için söylendf~ gibi tuzak 0 _ İtk bakışda bu anlaşma yalnız Al - ğım. Arkadaşlarımla hep beraber olaca- düğünüz veçhile birçok sınıfiara talebc 
larak kullanılan komplimanlar için de manlar ile Çekler arasındaki ihtilafı ğıın. alamamak zarureti karşı:>ında bulunuy.ı-
hatırlanır veya hatırlatılır. halletmeğe maksür görünüyor. - Ya dersler?.. ruz. Bu hal tahsile karşı memlekette n-

••·""En-ğülefSüiCifkiii- m~~~~:~n;ı,;~ks:!ı:ı7.,~~~~:!:t tiyor;;~•ı•ca~m. Ben başvekil olmak is- ~:"~n;;:·~~ ~:.~~~~~::~. ı:;::~:.~~ 

Resmini gördüğünüz genç kız İn -
gilterenin sütçü kızı ~ampiyonluğu •• a 
seçilm~tir. Elma gibi yanakları, pem -
be beyaz yüzile etrafının em~in sem -
ge tisini kazan:mıftU'. 

lazımdı ve o da kurbanın çok tabii o - - Aferin .. amma çok çalışmak lazım! Kültür Bakanlı~ı vaktinde tedbir at~ı~ 
lan şikAyetini vakar ile dolu bir pro - Başvekil olunca ne yappcaksın!.. olduğu için mektebledmizde yer bulr·-
testoya hasret112ek dirayetini gösterdi. Küçük ve sevimli başını önüne elip bir mıyan talebe şiibhesiz yeni açılan rnek-

Umumi tasfiye iki saniye düşündü: teblere kabul edilerektir ve açıkta kal· 
Anlaşma sadece Südet meseles:ni - Çok şey.. mış olınıyacaktır. 

tanzim etmediği için Prag hükumeti - - Mesela.. - Bu seneki tedrisat programında c-
nin muvafakati daha manalıdır. Mü - - Harbi kaldınıca~tm! hemmiyetli bir de~i~iklik veya ilave var 
nih anlaşması bütün diğer ekalliyetle - - Başvekil olunca insan harbi kaldı- mı?. 
rin taleblerini halletmenin esaslarını rabilir mi? .. Peki niçin harb istemiyor- - Bu sene Kültür Bakanlı~ı bccı. . .r:ı 
da koymuştur. Filhakika anlaşmaya ek sun! terbiyesi ve gençlik tcşkilfıt! haklnn,.n 
Ienen ikinci protokol Çekoslovakyaya Gözleri dolu dolu oldu: çok ehemmiyetli ve isabetlı kararlar :ıl-
Lehistan ve Macaristan ile serbest bir - Çünkü babam harbde ölmüş! mıştır. Bunların sırasile tatbıki gençle-
anlaşma yapması için üç aylık bir müh Biraz sonra miniminiler derse girdıler. rin muhakkak ki daha disiplinli olarak 
let vermiştir· Eğer bu anlaşma yapıla- yetişmelerinde amil olacaktır. 
maz.sa dörtler meclisi hakemlik yapa - kUmetinin tavır ve hareketinden çı - Agah Sırrı Levcndin izahatını mute· 
caktır. Zat'en birinci protokol da yeni kan bir anlaşma münasebetile, hem akib mektebi gezdk İlk gün olmas:ııtı 
hudurllar için Uluslar arası garantiyi de ihtiyat tavsiye etmek üzere Lehis - rağmen hocalar derse başlamışlardı· 
bu tasfiye muamelesinin bitmesine ta- tan sefiri ile uzun uzadıya konuşmuş- Kimya hocası tahtava kimyevi cisimle-
lik etmiştir. tur. rin rümuzlannı bile yazmıştı. Çocukları-

İşte gayet ustaca yapılmış bir kom- Önümüzde bir çok ayları doldura - mız, genç nam.zedleri ve gençlerı:n1ıı 
binezon daha. Bununla beraber Buda - cak iş hazırdır. Teslihat bahsi gibi da - 1938-1939 tedrisat yılının besınelesini 
peştede, hele Varşovada gayet makul ha büyük dikkati istilzam eden mese - çekmiş bulunuyorlar. Onlara hocaiarıPa 
davranılması lAzımdır. Jelerin tedkikine sıra biraz sonra gele- ve bize hayırlı seneler temenni ecieliJl'l· 

Fransa Hariciye Naz.ın hem Çek hü ce'ktir. Nu.. - Sa. - Co. 



S Birinciteplb SON POSTA 

1 " Son Posta , mn zabıta hikayeleri 1 25 sene sonraki Türkiye 

Çal1nan Heykel 
Çeviren : ihrahim Hogi 

• nasıl olacak? 
RiyaziJe Profesöril Şükrü Sayan ve Müzeler Direktörü 
Aziz Oıan "Son Posta" nın· anketine cevab veriyorlar 

Sir H. Marlo koltutundan dolruldu, yü
zü gülerek: 

- Vay Hornley ..• Görüfi!llyeli asırlar 
oldu. Gel bakalım. Nicesin?... İ§ ler yo
lunda mı?... diye seslendi 
Skotlandyardın uata detektiflerin -

den cinayet masası mnfetüşi Hornley, 
keyifli keyifii gö:~ kn·ptı. İhtiyar kurdia 
Marlo eskidenberi dosttular. Her ne za
man birbirlerine rastlasalar, Marlo cevab 
alamıyacatım bile bile her seferinde: 
cİşler yolunda mıh diye sorardı. 
İki eski dost el sıln§tılar, ve koltukla

rına çöktüler. Hornley konuşmaya ba§
ladı: 

- Son günlerde o kadar meşguldüm 
ki, ba§ımı kaşıyacak vaktim yoktu. Haf
talardır yüzüne hasret kaldım, dostum. 

Marlo cevab verdi: 

Riyaiye prolaörü Boy Şülrrü 3 - Vilayet ve kaza merkezleri de • 
&yan 2S ••n• aonralıi TiiTiıiyeyi miryollarile olmazsa şoselerle birbirl
nad taavvrır ettiiini pı aözlerle ne bağlanacak... Bir çok yollar asfalt 
anlattı: olacak. 

-Bu öyle bir 4- Bir çok madenler yeniden işlet• 
mevzu ki riyazt miye başlanacak. 
fikirlerlt auali - 5 - Memleketin çıplak yerlerini or• 
niz arasmda da~ manlar kaplıyacak. 
lar kadar fark 6 - Toprak mahsultıtı, istihsal vası• 
var. Benim gt - talannın modernize edilmesinden do• 
bi, rnüccrred layı köylülerirnize refah getirecek. 

7 - Deniz nakil vasitalan artacaK• mefhumlar ile ul 
HattA ıbüyük vapurlarımız Arnerikaya 

raşrna~ meslek sefer yapacak ve bu rnünasebetle Bal• 
ve It1yad odin • kan yolcular, İstanbul yolu ile ve ge • 
miş bulunan in · milerirnizle seyahati tercih edecek • 
sanlar, derin \'( ı er. 
mütekblf bir 8 - İstanbUl, bütün memlel{etin 
kaynaşmanın ifadesi demek olan inkılA- sayfiyesi olmak için konfor noksanla• 
bınuzm yarını hakkında ne söyllyebilir- rını tamamlıyacak. Bilhassa Bosforwı 
ler? gllzel noktalannda teessüs edecek bü • 

- Ben de burada yoktum. Zavallı Ru
pertin ölümündenberi, qalı yukarı on 
be§ gündür başka yerde idim. Bilirsin ki 
mahud yakın 1ark işindenberi, pek sık 
görü§lllezdik amma, ölümüne ne kadar 
acıdım tasavvur edemezsin. 

- İyi bir adarndL Onunla biı· kere ko
nuştum. Hatırlaram ya, hani üçümüz bir
likte öğle yemeği yemiştik. Çok acıdım. 
Fevkalide bir insandı o. 

- Bir şey demedim. Bittabi bu benim
le beykel arasında kalan bır sır, fa1ôr 
dü§lllÜŞ akrabalarımın, ilallenin sırtından 
geçinmelerini istemedim. 

Yalnız, her Türk vatandaşı gibi, ben yük oteller, bir kaç haftalarıru, halay • 
de bütün Osmanlı imparatx>rluğunun larını geçirmek üzere yabancı rnemle• 
kurulWj ve inkırazına kadar devnın e- ketlerden gelecek seyyahla:rUa dolup 

fini bulunuz, bulamazsanız, hikayeyi o- den müddet içinde; cumhuriyet rejim~- boşalacak. 
kumaya devam ediniZ.j nin b~lanSıcından bugüne kadar vü - 9 - Gar;Pta inikadı mutad olan kon .. * cuda getirilen inkılAb eserlerinin bir greledn bir çoklan Ankar:1 ve İstan • 

O gün Öğleden sonra, Hornley, arka- nebzesine olsun tesadüf edemediğimi- bulda yapılacak. 
daşı Marloyu bulmak üzere klübe koşar- zi kat'iyetle söyliyebilirim. 1 O - Alnka.Jfll-iİstanbul fiınendlfeıı Hornley söze karıştı: 

- Bazı halleri ne garibdi delil mi? .. 
AdetA çocuk.. fU mefhur Cava heyketini 
herhalde bileceksin. Allahırn, ne iptila 
idi o? ... 

- Arncanız bu heykeli nasıl bağışlıya
bikli, hayret do~rusuı 

ken, yolda ona rastladı ve: Bu iki devri tedkik edecek olursak, yolculuğu 8 saate kadar inecek. 
- Size geliyorum dostum, yeğeninizle bir yanda asırlaca devam eden ihmal 11 -Türkiyede müzeler bir kat da· 

hafifçe bir dalaştık. Mahud.Cavalı ilAhe ve hatalara; diğer yanda da asırları ha zenginleşecek. Anadoludaki kadim 
yüzünden, dedi. seneye sığdıran geniş hamieli ve za - medeniyet eserlerini taşıyan Bergama, 

Sir Marlo bir otomobil çağırd1. Şa~kın man mefiıurnunu yok eden idealin hay- Efez, Piriyen, Didim, Sart, Laodise, 

Tomas biraz şaşırır gibi oldu, vf!: 

Hornley güldü: 
- Amcaını tanıyor muydunuz, diye 

sordu. 
şaşkın sordu: ret verici realitesine şahid oluruz. Heraklea gibi büyük harabeler, İtal • - Ne olacak, dedi. Kardeşint>, yani sa

na benzemif, evet.. o heykeli biliyorum. 
Cavalı illhe heykeli .. o giln yemekte vir:ı 
eSat bunu, sat bunu. diye zavallıyı kız
dırınıf, dunmqtun. O da seni öldürürüm 
de heykellmden aynlmam demişti.. her 
ne hal {ae.. peki aonunda heykel kime 
kaldı? .. 

- Evet, her ne kadar Cavalı ilahe ile 
şerefyab olmamış isem de, o kadar çok 
mehdini işittim ki, Sir RupE'rtin bunu ba
ğışladığını duyunca şaştım. 

- Ne diyorsun yahu'? .. Yoltsa bizim İşte, inkılabın bu seyri, atinin, ati - yanın Pompei ve Hergülanomu kadaw 
oilana bir şeyler mi oldu?.. deki inkişafın ~ekli hakkında tam ve geziciler celbedebilecek bir hale geti• 

- Evet dostum. Tomas şu dakikada kat'i bir fikir serdetrneınize, bir mü • rilmiş olacak. 
tevkif edilmiş bulunuyor. O bahsettiği tearife kadar müsbet olan tahminlerde 12 - Avrupa yolcuları vagonların• 
rnektub baştanbaşa uydurma. Hem ken· bulunmamıza minidir. Çünkü, .gerek dan inmeden feribotla1'1la Sirkecideıı 
disi de hepsini itiraf ettı. Ders oldu ken· memleketin umumi yükselme seviyesi rahatca Asya sahiline geçecekler. 
disine, bundan böyle politika ile daha ve gerek cemiyetin bünyesin - 13- 25 seneye vannadan halkın gÜ• 
yakından alakadar olacağına bahse giri- deki tahavvüller 0 kadar çabuk ve ve- zel san'atlara ka11ı meclubiyeti arta • 
şirirn. Şimdi dinle beni .. Tomasın iddiası- lud bir seyir takib ediyor ki. bugüne na- cak. Ressam ve heykeltraşlar, musiki• 
na göre bu me!itub 12 matta, Rupert Vi- zaran yapılacak olan tahının ve t.~s~v- şinaslar çoğalacak 

- Sahi, o zamandanberi seninle bu
lu~ak nasib olmadı. Heyket için ne pa
tırdılar koptu. Şu yegenler kusuru, bizim 
Toması görmü~tün değil mi .. Ba§ıboş, 

aylak heritin biri. Ham fU kumral, göz
lüklü delikanlı .. her nedense Rupert onu 
aeverdl. Her türlü densiiliklerinc eyval
lah derdi. Ona para verir, borçlarını ö
der, onu hep temize çıkarmak için çaba
lar, dururdu. Bütün bunlar yetişınıyar
muş gibi, canım heykeli de Tornasın eli
ne geçti. 

- Mükemmel bir miras .. 
- Bırak Allahını aeversen.. ne mirası 

dCDstum.. Rupert, ölmcjen evvel canı gil:ıi 
sevdiği heykeli o~lana verdi. Sonraları, 
mirascılar i§i kurcaladılar. Ne saklıyn
yım, ben de işin içinde bir dalavere ol
duJunu sanmıştım. Terekeyi sayan me
murlar, heykeliu aırra kadem bastığım 
cörünce feryadlanm ayuka çıkardılar. 

Bu sıralarda Monte Karloda bulunan bi
ılın Tomas cenablan, amcasının heykeli 
kendisine hibe etti~, hatta başkasına 
satmak haklruu verdi~ni bildirdi. Fakat 
fU Rosenberg, Petersdia sibi kurd antika
cılar, nasıl oldu da bu antikayı avlıya

ınadılar da, Tomas delibnlısma kaotır
dılar, daha hAli §8flyoııım. 

Hornley kısaca: 
- Şu yeleninizle gö~ek isterdim .. 

bir mini yoksa e~er .. dedi. 
Marlo alaycı bir tavırla söylendi: 
- Yaşlandıkça i§tihan kabarıyor Horn

ley, esrarlı bir şey duyar duymaz., burun 
delikierin pırpır ediyor, kulaklarm diki
liyor, aizın sulanıyor doetum.. 

Hornley: 

- Yok canım o kadar da değil! diye ce
va b verdi. Bütün anlamak istediğim şey 
Tomasın, hangi oyun, hang! dolabla Ru
pertin kanına girdiğini, daha doğrusu ke
sesine ortak çıktı~m meydana koymak
tır. 

* İki gün sonra detektif Horııley, Mnı1o 
ve yeğeni ile birltkte ö~le yemeği yiyor
du. Sofrada söz döndü dolaştı, Cavalı ila
he heykeline dayandı. 

Tomas, şımarık b\r tavırla: 
- Hayatımda rsstladıtım kadınlar be

ni az kalsın iflao;a sürüklüyorlardı. Amma 
Cavalı llihe zengin etti!. dedi. 
Aıncası sordu: 
- Rosenberg, kaç para verdi, demlı

tin. 

Tonıaa &§ırı dereceda hürmetle konuı
tu: 

Hornley öyle mana!ı bır şekilde sustu 
ki, delikanlı gözlerini detektife dikti, son
ra sanki bir şeyden hoşanmış gibi g1le
rek: 

- Ne kadar da ciddisini~. Tıpkı vazife 
başında bulunan bir detektiie benziyor
sunuz! dedi. 

Hornley delikanlının taşını duyma
mazlıktan geldi; ve sordu: 

- Amcanız Sir Rupertin bu hayrete 
şayan hediyeyi size nns!l verdiğıni söy1e!' 

• •. ? 
mısınız .... 

- Ne söyliyeyim bilmem kı .. size acı 
rnaziyi anlatırsam ne kazanırsınız, hiç. 
Hakikaten arncam Rupert Cavalı i 15he 
hey k elini neden bana verdn.. Doğrusu
nu isterseniz, bunu ben de kestiremiyo
rum. Zavallı beni çnk severdi. Neden, 
nasıl oldu bu? .. Gene bilmem. Birçok ke
reler borçlarımı ödiye:rek hızır gibı, im
dadıma yetişti ve beni büyük vartalar
dan kurtardı. Her ne zaman borç istesem, 
beni boş çevirrnezdi. Son mektubum Tri
esteye hareket etmeden eline geçmi§. o
radan vapura binecekmiş. Trende ölmü~ .. 

Delikanlı bir lfıhza sustu. Sonra sö:~il
ne devarn etti: 

- Arncam bana Viyanadan yazarak, 
hayatımı ve ailemizin namusunu kurtar
dı. Mektubunda, pa a göndererniyece~i
ni, zira Londradan ayrılma<ian evv~l bU
tün paralarını bağladığım, fakat artık 

haylazlık etmerneğ-e söz verirsem, Cavalı 
ilahe heykelini alabileceğimt, ve Nev
yorklu antikacı Rosenberg.-: dilediğim fi
ata satınama izin verdiğim bildirmişti. 

Işte bu kadar! 
Hornley kuru bir sesle: 
- Arncanızın rnektub:. yanınızda mı? .. 

dedi. 
Tomas cevab verdi: 
- Hayır değil, amma apartımandaki 

odamda olacak. Neye sordunuz? Görrnek 
ister misiniz?. Saklaciırn. Zira Rupert arn
cam bu mektubu Almanlarm Viyanaya 
girdiği gün yazmıştı. Politikayı dair ya
zılar yazmayı severdi. Bunda da o gün o
lup bitenleri çok güzel anlatıyordu. 

- Hemen şimdi apartımana girlebilir 
.. ? 

rnıyız ... 

* On dakika sonra Hornley, Tornasm 
mükellef dairesinde bulunuyor, ve dik
katle mektubu okuyordu. Fakat onun 
dikkatini çeken şey mektubun zarfı oldu. 

Biraz sonra da: 
- Şayanı hayret.. 1ay~nı hayret dos

turn... Mister Tomas, sizi tevkif ediyo
rum, dedi. 

[Şimdi zarfın resmıne balonız. ve de
tektifin neden dolayı Toması tevkif etti-

yanadan Triesteye giderken ölümündan vurlar, yarının inkişafı yanında sonük,_ 14 - Ankara ve İstanbul başta ol • 
birkaç saat evvel yazılmı~tı gfiya .. bildi- hatta geri kalacaktır. . .. mak üzere tiyatro ve operalar tesis e-
ğin gibi Alman askerleri 12 rnartta Vi- Yalnız, her şeye tercıhan şunu zsoy - dilecek· 
yanaya girdiler ve bu harikuHide mektu- lemek isterim: 15 - Üniversite adedi dördü bula • 
bun zarfının 5stünde ise ne vardı bilir Bence, 1963 senesine kadar,yerleşti- cak. Ankara bilhassa muazzam bir 
misin? .. 25 feniklik bir Alman pulu. Hin- rilen ~e ~üst.a~il bi~ hale .~ok.ulan kültür şehri ~lacak. 
denburg resimli bir Alman pulu. Viyana muh~cır:lenn .. ınzım~ıle de, Türkiye ' İşte 25 sene sonra Türkiyenin alaca• 
postanesinin Avusturyanın Almanyaya 40 mılyon n~uslu b~r meml~ket ola - ğ~ şekil hakkında düşüncelerim .. 
ilhakından 15 gıJ.n sonr::,. Alman pulları caktır. Bu yuzden sıyaset, zıraat, ti - - Üniversite adedinin dördü bula • 
satmaya başladığın! bütün cihan biliyor. caret ve sanayi sahalarındaki muvaf- cağını söylediniz. Bu hususta biraz iza .. 
Fakat tam işgal gününde, böyle bir şe~· fakiyetlerirniz kat kat artacaktır· Onun hat vermenizi rica edeceğim. 
yapılmasına imkan yok değil mi?.. için bütün gücümüzle, Türkiye nüfu- - Hay hay, Şimd1, biri İstanbulda, 

Yani senin anlıyacağm dostum, Tomas, sunun artmasına hadim olma~a çalış- diğeri Ankarada olmak üzere iki üni• 
Viyanadan kendisine 12 eylulden çok son- malıyız. versitemiz var. 
ragönderilen bir mektubun zarfındakı Zira, bütün ilerleme ve yükselme Üçüncüsil Doğu mıntakasında, 
tarihi tahrif etmiş. Bl! rnektubur. amca- hareketlerinin başlangıç merkezi sikle- zurumda açılacak. 
sından değil, bir arkadaşından geldi~ini tini, nüfusumuzun çoğalması teşkil e- - Ya dördüncüsü? 
ve zarfı gibi içinin de Tomas cenablan decektir. - Ege ınıntakasında .. MeselA A) d:n, 
tarafından değiştirildiğini söylerneğe hi- Bu itibarla, bugünün 18 milyonluk Muğla, İzmir gibi §ehirlerden birinde 
zurn yok zannedE'r\rn. Tomas mektubu Türkiyesi, 1963 ün .fO milyonluk Tür- kurulacaktır kanaatindeyim. Fakat, 
aldı, içini atıp yerine kendi yazdığı ka- kiyesi oldu~ zaman; umuınt refah se- zannırna kalırsa, idareciler İzmiri ter• 
ğıdı koydu. Zarfı da tahrif etti ve tarH1i viyesi fazlaşmış, yolları yapılmış, zira- cih edeceklerdir. 
Rupertin Viyanadan geçtiğ! tarihe ıeta- ati modemize edilmiş, deniz ticareti in- Sabih Alaçam 
buk ettirdi. kişaf etmiş, sınai kalkınması gayesine ••••• .. ·-····················-················-··· .. •• .. ·-

Bu suretle çaldıgı heykeli kendisine varmış bir memleket halini alacaktır. Hatay menşali eşya serbest 
hediye edilmiş gibi göstE'rdi, gösterdi am- vm olarak idhal edilecek 
ma işin sonunu getirenıech. MiDeler Genel Direlıtörii ve ••m 
..pöi"ö"iija···röiiien"J:aii···.nüsaaiiasf" eanleri korama c:emiyeti IHqluutr 

Aziz Oıon, beni güler yüzle luırplA-
artlrlll~lk Jı. Satalimi dnin bir alaluı ile din • 

Evvelce Polonyaya kontenjan nıüsa- leJi. Sonra: 
adesi 500 tondu. Fakat son zamanlar - Sorgunuru 
da bu memleketler aramızda iktısadi çok şümullü ve 
münasebetin artması, ve bilhassa tü - geniş buluyorum, 
tün üzerinden fazla muamele yapılma- cevabını verdi 
sı üzerine beş yüz tonluk kontenjan ve sözlerine töy
müsaadesi kafi gelmerneğe başlamış - lece devam etti: 
tır. Bir ço'k tüccarlarımız Türkofise - Her rnemle
müracaat ederek ticari münasebatın kette ve hattA i -
artması için yardım istemektedirler. lim ve san'at ~U· 
Bu sebeble Polonya kontenjan müsa- besinde terakki 
adesi iki bin tona çıkarılacaktır. ve inkişaf hig 

Ankara, lzmir ve Samsunda da 
toprak mahsulleri ofisi kurulacak 

şüphesizdir ki ci· 
handa aranılan 

huzur ve istikrara tabidir. 
Ternenni edelim lri bu istikrar iyi bir 

Müstakil Hatay devleti teşekkül et• 
tilden sonra ilk defa olarak dün lima• 
nmuza Erzurum vapurile Hatay men• 
şe şahadetnameli 112 sandık limon gel 
miştir. 

Çok nefts olan Hatay limonları he .. 
men piyasaya arzedilmiş ve derhal sa• 
t.ılmıştır. Bunu g6z önünde tutan biJI 
kısım ticaret finnalan memleketimize 
Hataydan mühim mikdarda limon ge
tirtmej'e karar vermi~er ve bu husus• 
ta muhaberata başlaml§lardır· Şimdi:te 
kadar Hataydan gelen limonlar Suriye 
malı olarak memleketimize giriyordu, 
hükfunet, bundan sonra Hatay men~cli 
olarak gelecek eşy:ı.nın 1/ 7005 saylll 
genel idhal~t rejimi karamamesin~n 
birinci maddesine göre serbest olnraH 
idhal edilmesini kararlaştınnış ve kcy 
fiyeti alAkadarıara tebliğ etmiştir. 

İstanbulda olduğu gibi İzmir, An -
kara, ve Samsunda da Uç toprak mah
sulleri ofisi ihdas edilmektedir. Bu su
retle dörde ibUğ olunan ofislerden 
mada yurdumuzun muhtelif tarafla -
ııında 56 ajanlık açılacakt1r. 

İzmir toprak mahsulleri ' ofisinin 
devir, teslim muamelesi hitama er -
miştir. 

şekilde payidar olsun. 
25 sene sonra Türkiyenin iktisap e- Yunanhlarla ticari görüşmeler 

deceği tektı.mülü - biraz da his.42iyatıına İki gün evıvel Ankaraya giden Tür
kapılarak ve şu son senelerde yapılan kofis Reisi Bürhan Zihni bir haftaya 
işleri göz önünP. getirerek - şöyle tah- kadar tekrar İstanbula gelecek ve doğ· 
min etmek istiyonun: ruca Yunanisıana gdderekj<>rada ticari 

1 - Memleketin nüfusu otuz milyo- konuşmalar yapacaktır. Bu müzakere-
nu bulacak. ler TUrk - Yunan klerini anlaşmalan 

2 - Fabrikalar çoğalacak. üzerinde olacaktır. 



10 Sayfa 

Münih dönüşünün int1balan 

';emberıayn, kral, kraliçe ve zevcesile beraber sarayın balkonunda halkın teza
hüratma muka bele ediyor 

(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) Çan sesi kesilince: 
Fran anın meb'us ve ayan meclisleri de - O, iyi, şen, ihtiyar bt: aaamaı, şar-

dün toplandılar. Orada da başvekil Da • kısı başladı. Onu da kralın rnarşl takit 
ladyen ıı siyaseti umumiyet itibarile tas- etti. 
vib edılecek, fakat orad.ı da tıpkı İngil - * 
terede olduğu gibi sağdan soldan bazı Başvekil akşam başvekalet dairesine 
tenkidlerin yükseldiği işitilecektir. . döndüğü zaman sokağı geçilmez bır halde 

Fakat tenkidi yapan politikacının his- buldu. Herkes birden: 
si, acaba harbi bizzat yapacak olan hal· - Allah seni takdis etsin, diye bağırı-
kın hıssine uygun mudur? yordu. · 

İşte size bizzat İngiliz ve Fransız ga • * 
zetelennden alınmış bir kaç satar ki, bu • Paris 30 (Eyltll) - Paris büyük muha
sualin cevabını vermenize yardım ede - rebenin bitti~ gündenben görmediği bir 
cektir. saat yaşadı, sevinçten sarhoş, sar'alı, he-

Londra 30 (Eylul) - Mister Çembcr- yecandan bitkin bir saat .. 
laynin zevcesi mutadı veçhıle sabahleyin Başvekil Daladye tayyareden indıği 
erkenden parkta gezinmiye çıktığı za - zaman eski muhariblerm hazırladıkları 
rn:ın orada bulunanlardan kendisini ta -

1 
kırmızı güllerden yapılmış bukctlerle 

nıyan erkekler derhal hürmet ve taziınle karşılandı. 
şapkalarını çıkardılar, kadınlar iki elinf: 1 Tayyare sahasını ayıran parmaklıkla -
sarıld ılar. 1 rm arkasında halk titriyordu. Bütün gö-

Bayan Çemberlayn bir kaç dakika için ğüsler birden şişti. Bir kurtuluş esiyor • 
de kcsıf bir halk tabaka.,, tarafından sa _1 muş gibi, büyüklüğü ölçülmez bır alkı~ 
rıldı. Bu halk tabakası o kadar heye - ı yükseldi. Herkeste derddcıı yeni kurtu -
canlıydı, öyle titr yordu ki. Bayan Çem- larak nekahat devresine girmiş bir hasta
herlaynin gözleri yaşardı, bir kaç defa: nın meserreti vardı. 

- Teşekkür ederim, teşekkür ederim, Başvckilin otomobili sahadan çıktığı 

dı) e söylendi. zaman halk kendini tekerleklerin altına 
Derken bütün halk hep bir ağızdan İn- attı, erkeklerin başlan ç.plak, kadınla -

gilizl rin cO, neş'eli, çok iyi bir adarndb rm saçları rüzgardan dalgalı ve b:itün 
mısraıle başlıyan meşhur şarkılarını söy- yüzler kıpkırmız.ı .. 
lerniye koyuldular. İki saat evvel tek bir bayrak taşımı -

Bu, başvekilin niyetineydı, Bayan yan bu Flandr sokağı birdenbirt! bay~a • 
Çembcrlayn: Gözyaşı içinde kalmıştı: ma girmişti. Bütün pencereler bayrak, 

- Kendisine söyliyeceğim, kendisine dal ve çiçckti. 
söyliycceğiın, dedi. Ve bütün şehir: 
İhtiyar yüzünü memnun bir tebessüm - Yaşasın sulh! sesleri ile inliyordu. 

süslüyordu, artık gezintidc~ vazgeçti, Bir mucize oldu: 
halk arasından güç halle açılan bir yol- Sulh Parisin üzerinden bir meş'ale gi-
dan başvekalet dairesine döndü. bl geçti. Her Fransızın kalbinde öteki 

Londrada havayı bu derece hafif, yüz- Fransızlar için sevgi tutuşturarak. 

leri bu derece memnun, rludakları bu * 
kadar tebessümlü görmek için ta büyük. Ve evvelki gün Avam karnarasında 
mütarekenin aktedildiği gı.ine kadar dön- tenkid yapanlar oldu, dün de Fransız 
rnek lazımdır. meclislerinde itiraz edenler görüldü. 

Londra 30 (Eylul) - Başvekili Mü -
nihten getiren tayyare tılukta gö~ildüğü 
zaman saha halkla simsiyah kesilmişti. 

Denilebilir ki meydan, vücude getırildi
ği gündenberi hiç bir zaman bu dPrece 
tehacum görmemiştir. 
Yağmur da sağanak halinde yağmıya 

başlamıştı. Fakat bugün gökten gelen her 
şey gl.ıya bir ilahi Iutüftür be her şey 
gCıya ortalık günlük gün~likmi:; gibi ce
rcyan etti. 

Tayyare henüz yere konmuştu ki, bü
tün halk kütlesinin elleri yukarıya kalktı 
ve İngiliz sükunu hakkınd:ı asırlardanbc
ri yerleşen kananti sarsahilecek bir şid -
detle sonu gelmiyen bir alkış koptu. 

Mister Çemberlayn nihayet tayyare -
nin kapısın~a göründü, horra seslerinin 
azameti kendisini ağlıyacak kadar müte
heyyiç etmişti. 

Bu anda kral narnma kendisine bir 
mektub verildi. Çcmberlayn onu okudu, 
sonra cebinden Hitlere imzaladı~ı kağıaı 
çıkararak: 

- Size sulh getirdim, diye haykırdı ve 
dekliırasyonu okumıya başladı. 

Fakat asıl heyecanı biraz sonra sara -
yın önünde gördük. 

Çemberlayn tayyare mcydanından do~ 
ruca saraya gitmişti. Kral ve kraliçe ta
rafından kabul edilmişti, zevcesi de o ,. 
radayıd ı. 

.............................................................. 
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Aşa~ıda sayısız bir halk kütlesı top - releton b 2:i 
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Kral, kialiçe, Bayan Çembcrlayn baş- 1---ı_s_T_l_K_B-r-A-Z_L-=-A-B __ _. 
vekilı aralanna alarak halkona çıktılar, 

kral başvekilini hafifçe ileriy~ sevkede -
rek halkın alkışianna arzettı. Tam bu sı
rada Vestmenster kilisesinin çanları çaJ
mıya başlanu§tı. 

Türlı: borcu I peJlD 
• • m • 
• • 1 vadeli 

SON POSTA Birlneiteşrin 5 

cSoa Poda• aa Wrlkul: 37 

Mari Valevska 
Na lyonun aşk roman& 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

İmparatoriçeye yapılan teklif 
- Buyurunuz, şöyle oturunuz. im • 

parator ne emretti ise lütfen anlatınız. 
dedL • 

Son derece sıkılan Mare, etrafına ba-
kındı ve usulce: 

- Majestenizin arzularını hemen 
yerine getirece~im. Yalnız Un.parato
run, bendenize vermiş olduklan vazife 
son derece mahremdir de ... 
Yanaklarının allıldı olmasına rağmen 

bu başlangıcın ciddiyeti ile, sapsarı ke-
.silen J ozefin: • 

- Tamamen yalnızız. Rica ederim ne 
söyliyecekseniz söyleyiniz. Ne kadar 
sabırsızlandığımı görüyorsunuz dedi. 

Mare, Almanyadan gelinceye kadar, 
yolda ezberlediği dersi tekrarlıyarak 
şöyle başladı: 

- Madam, zatıalinize bildireceğim 
mesele, son derece naziktir. Elçiye ze
val yoktur derler. Bu işde de impara
torun, sadece elçiliğini yapmakta ol -
duğumu, hatırı alinizden çıkarınama • 
nızı bilhassa istirham ederim. 

- Rica ederim ... Buyurun, sizi din· 
liyorum. 

- İmparatorla, Polonyalı bir kadın 
arasındaki rabıta ve rnünasebetlerden 
bilmem ki.;- majestclerinin haberleri 
var mıdır?. 

- Madam Valevska mı? Evet ha • 
berim var, ve içini çekerek ilave etti: 

- Ne yapayım mösyö Lö Dük! Za
ten benim üstüme Banapartın bu birin
ci macerası değil ki.. '. Ben onun, gelip 
geçici çapkınlıklarına daima göz yurn
muşumdur· O gönlünde benim için bir 
dostluk ve muhabbet hissi saklasın da, 
bu bile beni mes'ud etmeğe kAfi gelir .. 

- 1mparator, zatı alilerine ka~ı bes
ledikleri mulıabbete tamamen güvene
bilirsiniz ... Bu sarsılmıyacak bir . .. 

Sözünü kesti: 
- Evet anladım, rica ederim esas 

meseleye geliniz ... 
- Efendimiz, bahsetmiş olduğum 

münasebet ve ırabıtaya... Hususi bir 
mahiyet veren ... Bir şey ... Bir hadise 
oldu! İmparatorumuz, bu vaziyet hak
kında, zatı alilerine bildirmemi emret
tikleri bazı kararlar aldılar ... Çünkü ... 
Şey ... Madam Lakontes Valevska ha
miledirler ... 

Jozefin elini göğsüne götürerek, ka
napenin arkasma, bayılır gibi yaslanı· 
verdi. Demek ki işte, için için hisset • 
tiklerinde, yanılmamıştı. İşte daima 
kdrkusunu çektiği aynlık, boşanma 

saati gelip çatmıştı. 
İmparatoriçe, dantellerle süslü, ya

şına pek uymıyan eflatun organdi elbi
sesi içinde o derece eli ayağı buz ke • 
silmiş, gözleri büyümüş, ölüye dön • 
müştü ki, Mare yerinden fırladı, çın • 
gırağa koştu. 

Fakat kadın, büyük bir gayret sarfe
derek doğruldu, tamamen değişmiş bir 
sesle: 

- Haydi Mare, haydi. Tamamlayın, 
Banapartın verdiği karan bildirin, de
di. 

- Doğacak çocuk eğer erkek olursa, 
imparator tae ve tahtının hakkını ona 
bırakmak i~iyor· 

Jozefin titredi: 
- Ne suretle? Çocuğu evladlığa ka

bul etmekle mi? 
- Hayır. imparatorumuz efendimiz, 

bu çareyi de düşündüler ama, muvafık 
bulmadılar. 
-Şu halde? 
- Zatı alilerinin, imparatorumuzun 

menfaati için her fedakarlığa arnade 
olduğunuzu .düşündüler ve bugünden 
tezi yok, hemen herkese, hamile imiş 
gibi görünüp o yolda davranmanızı. 

zira doğacak çocuğu sizinle kendileri
nin meşru eV'lndları olarak tanıtmak 
kararını verdiklerini bildirdiler. 

Bütün bunları, gözlerini Jozefine 
'kaldmnadan, aoele acele söylemişti. 
Dük lafını !bitirince, imparatoriçe de
rin bir nefes aldı. Sade bu mu idi söyli
yeceği? Korktuğu başına gelmemişti 
ya! Boşanmıyacak, mevkiinden atılmı
yacaktı ya! Kendisinden beklenilen §ey 

M ~ri Vakı:ska 

her ne kadar güçse de, izzeti nefsi, ka
dınlık gururu ayaklar altına alıruyarsa 
da bu onu, pek o kadar sarsmıyordu. 

Hatta dahası var. Bunu hemen düşü • 
nüverdi:. Üstelik bu vaziyet onun mev
kiini sağlamlamış olacaktı. 

Evet, gerçi o~u Öjen, böylelikle, 
tahttan uza'klaştınlmış oluyordu, ama, 
onunla beraber düşmanları, bütün Bo
napartlar da birlikte ortadan kalkıyor
du . 

Napolyonun istediği ve kendisinden 
bekledi~i fedakarlığı yapabilirdi. .. Ya
pacaktı. 

Sesini çıkarmadan bunları düşündü
ğü için Mare bir kaçamak yolu aradı· 

- Bu kadar ehemmiyetli bir mesele 
hakkında kararlarınızı vermeden evvel 
herhalde uzun, uzun d~ünmeğe muh -
tacsınızdır. Müsaadenizle bendeniz çe -

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Eminönü yabancı askerlik şubeslnden: 
ı - Eminönü, Fatih ve Eyüb kazaları 

mıntakalarında oturan ve 938 Teşrin eel -
binde sevke tabi bulunan aşa~ıda doğum ve 
sınıfları yazılı ve şubemlzde kayıdlı ve ka· 
yıdsız yabancı şubelere mensub, mükellef -
lerin nüfus cüzdanı ve ikametgahlarile şube
ye müracaat etmeleri llft.n olunur. 

2 - Bu celbde henuz askere ça~ırılma -
mış ve ça~ırıldı~ı halde sıhhl vesair kanuni 
mazereUerle geriye kalmış olanlar . 

3 - Vaktinde yaşıUarlle yoklamaya gel
mlyerek yoklama kaça~ı vaziyetinde ks.ılmı" 
ve bilahare muayeneleri yapılarak sınıfları 

ayrılmış ve henüz sevkedilmemiş sa~lam e
rattan: 

316 • 330 dahU dogumlulardan piyade, 
Lotihklm sınıfları. 

316 - 331 dahil sağlam gayri islftmlar. 
316 - 332 dahil süvarı, topçu, lstihkfun, 

muhabere, demiryolu, müzika, nakliye. 
316 - 333 dahil hava, deniz, jandarma, 

harb sanayii, tank, gümrük muhafaza, or
man koruma, sınınarına ayrılanlar şubeye 

başvuracaklardır. 

4 - Bunlardan başka üç ay ve daha zi
yade hava tebdill almış ve şubelerı emrine 
girmiş ve havntebdUleri bitmiş olanlar. 

5 - Jandarma ve deniz sınınarına men
su,p olanların bedelleri 13/1. Te.,rin/938, di
~er sınıfların bedelleri de 24/ ı. Teşrln/938 
aqamına kadar kabul edilecektir. Bu tarih
lerden sonra bedel kabul edlldmez. 

6 - Jandarma ve deniz eratı 14/1. Te§ -

<t,Uari YaJew:..: .... tllıfı.lı..d..eno 

Parise dönmü~tiL. 

kileyim ve akşam üstü tekrar gelip e 
mirlerinizi alayım ... Olmaz mı efendi . 
miz? Böyle bir mesele hakkında ne de· 
rece ketumiyetle davranmak icab etti· 
ğini zatı alilerine tekrar batırlatmağı 1{\ 
zumsuz sayıyorum. Şunu da müsaade-
lerile ilave edeyim: Şayed imparatorun 
kararını muvafık görecek olursanız, bu 
meselenin teferrüatını beraberce tesbit 
etmek için hemen kendilerine müJa.ki 
olmanızı dilediler. Bu takdirde de ma· 
jestenize bendeniz refakat edeceğim. 

Emirleri bu yoldadır, efendimiz. 
Ayağa kalkmıştı. İmparatoriçe onu 

tekrar yerine oturttu: 
- Buyurunuz, gitmeyiniz aziz Dük. 

İmparatorun isteğ'ini yerine getirmek. 
için fazla düşünrneğe ihtiyacım yok • 
tur. 

(Arkası var) .. 

Deniz ve denizcilik 
(Baş tarafı 7 inci saı;fada ) 

100 ila 500 ton cesametinde: 12807 
500 - 1000 » 2834 

1000 - 2000 • 3671 
2000 - 5000 J 5264 
5000 - 10000 • 4434 

10000 - 25000 • • 487 
25000 - daha büyük • 27 

Geminin mevcud oldu~u neticesine va-
rırız. 

A. T. 

Gaziantepde Türkofis açıhyor 
Suriye, Filistin ve Mısırla son za -

manlarda artan iktısadi münasebetleri 
idare etmek ve Şar.k ınıntakasında ti
cari inkişafı temin etmek üzere Gazi· 
antepde bir Türkofis açılacaktır. 

Bir ihtiyar kadının hacağı kırıldı 
Kurtuluşta Derieller soka~ında oturan 70 

yaşında Marsa Isminde bir kadın dün Pnn· 
galtıda Ergenekon caddesinden geçerken a
yağı kayarak düşmüş ve sa~ bacağı kırıldı
~~ gibi vücudünün muhtelU yerlerinden dl!l 
yaralanmıştır. Yaralı Beyo~Iu hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

rin/938 ve diğer sınıfların da 25/ ı. Te~rln/ 
938 den ltibaren sevklerine başlanacaktır. 

7 - İşbu llA.n mucibince aJA.kadar mü • 
kelleflerin nüfus cüzdanı ve 1kametgA.h1ar1-
le şubemize başvurmaları UA.n olunur. 



e:-
S Birincitepiu · 

Daladye F ransıziarı 
fedakirlığa çağırıyor 

(Baştarafı 1 inci say.facla) sıl hazırlandığını anlattıktan son-
natı tasvib ctmi§lerdir. ra kendisinin Hitler tarafından 
Nazırlar son seferberlik dolayısile ya- yapılan içtimaa davetini kabul 

pılan mas~afları kar§ılamak üzere, par- ettiğini ve artık mevzuu bahsolan §eyin 
lamentodan :fevkaltıde salahiyct istenil - usul değil, barışı kurtarrnclt olduğunu 
ınesine de ittifakla karar vermişlerdir. 'bildirmiş ve demiştir ki: 

Seferberlik ka maloldu ? cBütün alakadar devletlerin bu top -
ça . lantıda hazır bulunmasını tercih eder -

Bazı tahminlere göre 13 ile .. 55 mılyon dim, fakat çok çabuk hareket etmek icab 
İngiliz lirası arasında ~a?avvul . eden ~u ediyordu. Zira en küçük bir gecikme 
masrafları karşılamak ı~ın, yenı vergı - meş'um olabilecekti. 
ler~ ilidası muhtemeld~. . • Daladye, buhran günleri zarfında 

Hukumet tarafından ıstenılen fevkala- Fransanın hattı hareketini tazimle an -
de salahiyetin verileceği muhakkak sa - mış ve bu hattı hareketin komşu mil -

Yilmaktadır. letlerin mücadele ettiği veya müttefik 
Daladyenin ıautku bulunduğu komşu milletlerin takdir ve 

Başvekil Daladye, öğleden sonra top - hürmetine layik olduğunu kaydettikten 
lanmı§ olan meb'usan meclisinde, son haf sonra demiştir ki: 
talar zarfında cereyan eden siyasi hadi - cKeza bizim de eski muhasımımız olan 
seler ve büktimetin ittihaz ettiği hattı ve kendisile devamlı barış tesisini te -
hareket hakkında beyanatta bulunmu~- menni ettiğimiz büyük kO.lll§U millet için 
tur. ayni mreUe hürmet ve takdir hissi taşı-
Kalabalık bir dinleyici kütlesı tarafın- mak vazifemiııdir. Hlç §iibhesiz hayat 

dan şiddetle alkışianan başvekil, demiş- hakkındaki tı>lfıkkilerimiz bugünkü Al -
tir ki: manya ve İtalyanın tel.Rkkilerinden çok 

Faica başlamıştı farklıdır. Fakat tel~kkileri ayni suretle 
Son haftalar zarfında, dünya bir har- farklı olan di~er memleketler de bizimle 

be doğru gitmekte olup olmadığını en- iyi münasebetler içinde yaşamaktadır. 
dişe ilc merak ediyordu. 'Bugün size ic- Milletler, kabul ettikleri rE>jim 1ekilleri 
raatunız hakkında hesab verirken, bu ne olursa olsun, barışı ayni derecede sev-
buhrandan barışı kurtardığımızı söyllye- mektedirler., 
biliriın. Banşı idame için 

Hükllmetim, teşekkül ettiği zaman, Sü Daladye Fransız enerjilerinin birlllini 
det meselesi ortaya çıkmı§, facla başla - istiyerek ezcümle d~ir ki: 
nııştı. o zaman şu iki histen mülhem 0 - c- Şimdi hepsi Fransanın selAmetini 
larak hükfunetin vaziyetini tesbit etmiş- istiyen büti.fn Fransızların kendilerini 
tim: barış ve yurd hizmeti için daima aefer -

Askeri bir harekete mecbur kalma - ber halde teHikki etmeleri lhıındır., 
nıak, sözümüzü hiç bir zaman inkfır et - Fedakarlığa davet 
memek kararı. - Fransa, ancak sağlam bir maliyesi 

Nisan sonunda, Londrada, Bone ve ve tevzin edilmiş bir büdcesi oldu§u za -
ben, İngiliz hükümetinin bu meselelerin man barışı idame edebilir. Nihayet urou
heyeti umumiyesine asla laknyd olmadı- mt bir tarzı tesviyenin temellerini hazır
ğını görerek memnun olduk. Bu suret - larsak, Avrupayı ve dünyayı yeni pren
ledir ki, 21,5 tarihinde buhran esnnsın- sipler üzerine organize edersek ve, Av -
d.a derhal müwtcrek bir surette hareket rupanın ortasında harbe mAni olduldan 
edeblldik. Bu buhranın bUtün alakadar sonra, onu baş gösterdi~i her yerden de
devletlerin muslihnne arzulan sayesinde !edersek barış idame edilbiUr. Bu mem
izale edilmiş oldu~nu kayde llizum gB- lekete moral bir tahavvül l~dır. Bu 
rürüm. büyük khlkınma vazifesi muvaffakiyetle 

Alman metalibatı kartısında neticelendirmek için, hüktlınetin hareke-

E ı.tu bld ı· d · t ilk d f te geçebilecek vaziyette olması lAzımdır. y w aye ın e, vazıye e a o- B . . . 
larak . bir kil d ah. .. .. dü u ıcraat i çın icab eden vasıtaları sızden 

çaresız . §e • ~ v ım gorun · istemiye karar verdik. B~lan bize ver-
Alman metalibatı şıdde~le ortaya kon - mek veya reddetmek size aid bir iftir. Fa 
muştu. Hatb Iruvvetlen barı§!. ma~ltlb kat b"lin. ki d , ti h tt~ 

d
. ı ız , yur un men.ı.aa ve a u 

edecek mı idi? Hiç bir zaman ne ken ı- hayatı mevzuubahstir 
nıi, ne de memleketimi hMıselerin sey- .:.. 
rini insanların iradesinden alacak olan Kabioeye itimad 
k~r bir faaliyete kaptınnayı aklıma ge - Başvekilln bu izahatı şiddetle alkı§lan-
tirmedim. mıştır. Müteakibenl hükfımet meclisten 

tık te,ebbfis itamnd istemiştir. Bu taleb reye konmu§ 

13/14 eylf11 gecesi Çemberlaynle te - ve 75 muhalif ve 3 müstenkü reye kartı 
nıas k k d=~ d tırı::1arın ve 532 reyle kabineye itimad beyan edU _ 

a geçere en ~ne em~,.. m·şı· 
ta ml 

ı ır. 
no ların yerine mes'ul ada ar arasın - ükü . 
da doğrudan dowuya mültıkntlar yapıl- H . metın, malt ievkalade salabiyet 
ınas d f d 

1 
~ b.ldlrdiın Ayni talebı de maliye komisyonun~ havale 1 _ 

ın a ay a o aca6ını ı · dil · tir 
SUretle d~nen Çeınberlavn Berchtes - Aı§ · . .. 
gadene gitti. Çcınberlayn bu cesaretli tc- !an ~eclisind: hukllmetin beyanna
§ebbtlsUe barışn çok hizmet etti. Açık blr :sı, eskı başvekıl Şotan tarafından o -

SUrette ve milletierin kontrolü. altında nmuştur. 
hareket ettik ve burada bütün milletle- Hatibierin sözleri 
riıı barış istedi~ni teyid edebilirim. Paris 4 (A.A.) - Hükllmetin beyanna-

Londra j\ ti naı 
Çenıberlayn _ Hitler görü§melerinden 
SOnra, Londrnda toplandık. Orada hükCı
ınet bize Lord Rancimanın fikrini tebli~ 
etti. Bizim gay.retlerimiz, Çekoslovakyayı 
toprak bütünlüğünü temin edecek bir f.e 
derasyona doğru istihale ettirilmıye ma
tuf oldulttı halde, Rüncimanın Çeklerle 
SOdttlerin artık uzun muddet bir arada 
fkametıerine imkftn olmadı~ı bildiren 
raporundan heyecanla maltlmat aldık. 
Fransızlnrla İngilizlerin karşısında §U 

lUreti hal vardı: 
c- Ya Pra.gı itilfıfgirizliğe sevkederek 

Çokoslovakyayı tnhrib edecek olan si -
lAhh bir ilitilata liebeb olmak ve yahu<i 
:• bir komprami bulmak. Biz bunlardan 
&njı. tercih ettik., 

Buhran 1iddetlenince 

Daladye Londradan sonra bulıranın 
tlddetlendiğfı11 kaydetmiş ve 24,9 daki 
Vaıiyeti anlatarak devam etmiştir: 
t ... :. Bu~a "blnaen, Alman hazırlıklarının 
--uugafı onunde bir kuvvet darbesile em-
ri Vaki karşısında kahnamolq için, bir 

~eVi tahrik ~a.~adile değil, fakat mem-
eketi her turlu hadiseleri karşılıyabile
~k hale koymak maksadile bazı askeri 

mesi okunduktan sonra, B. Daladye, is -
tizah takrirlerinin müzakeresinin tehi -
rini istemiş ve itimad meselesini ortaya 
koymll§tur. 

Bunun .üzerine meclis reisi Heryo, bu 
şerait altında yalnız grup şeflerinin par
tilerinin vereceldcıi kararlar hakkında 
izahatı verebileceklerini tasrili e~ -
tir. 

O zaman sırasile söz alan Valter Alsas 
ve Lorenlerin Daladyeye mıin.nettarlık
larını bildirmiş, komünist peri cMünih 
dikta:.. sını tenkid eyleıniş, cumhuriyet 
federasyonundan B. Louis Marin lehde 
rey verc~eğini söylemi§ ve söz aıraaı 
Leon Bluma gelnıi~. 

Sosyalist şefi, flartisinin barıg arzusu -
nun hürriyet ve mukavelelerim mer'iye
ti için mücadele arzusunu iptal edemiye
ceğini söylemi§tJr. 

Almanya aual 10racak 
Paris 4 - Figaro gazetesi, yazı;roı: 
Şimdi Almanya aeksen milyona ya -

kın yani bizim nüfusumuzun iki mWI -
ne bali~, nüfusa malik bulunmaktadır. 
Almanya, ötedenberi berri Avrupanın en 
büyük sanayici devleti fdi. Almanya, 
pratik bakımdan merkezi Avrupanın bü
tün münnkalat yollarına lıAkimclir. Al _ 

tedbirler almıya karar verdfk. 
Daladye MUnih mülakatının 

manyanın kuvvet ve menfaat temin --;ı_ 
na- mek için kendi hududları dahilinde ve 

SON POSTA 
) 

Siyasi buhran geçince 
ticari hayat ve ihracat da 

yeniden_ caniandı 
Dünya siyasetindeki gerginliğin tama

men zail olması, bir aralık bundan mü -
teessir olan iktısadt münasebatta da hali 
tabiinin avdetini icab ettirıniştir. Daha 
bulıranın başlangıcında tabit bir çe'kin -
genlikle durmuş olan ticaı1 hayat, bir -
denberi canlanmış ve dı§ ticarette ha -
raretli muameleler ba~lamı~br. Bu mc -
yanda hükllmetin siyasi münasebatm en 
hAd devirlerinde Türk dıf ticaretinin ııar
sılmaması için aldı~ tedbirler piyasada 
çok müsaid akisler bırakmış ve bl.Ihassa 
dış piyasalara sevkedilecek emtianın 

Çemberlayn bugün itimad isteyecek 
(&§tarafı 1 inci sayfada) 

Çekoslovakyaya indirilmiş olan darbeye 
teesstU etmi§ ve §U sözleri ilAve oyle -
miştir: 

c- Şuna kat'iyyen eminim ki eğer da
ha ileri gitmiş olsaydık şimdi bir cihan 
harbine dalmı~ bulunacaktık Biz, itti -
bazı mümkün olan yegane hattı hareke
ti kabul ettik. Bu hattı hareketin ittiha
zı, gerek cihan ıulhü ve gerek Çekoslovak 
cumhuriyeti için elzem idi. Bizim bu 
hattı hareketimiz, Çekoslovak cumhu -
riyetinin berhayat kalmasına medar ol -
mu§tur.:.. 

Tedbirler deTa.m edecek 

Çemberlayn ise bu tehlikeli yola gir 4.. 

rnekten imtina etti. Bir harbe mfıni olda 
ve bütün İngiliz milleti onun bu hareke
tini tasvib ettb 

Beriiner Tageblatt gazetesi de iÖyle ya.. 
zıyor: 

cİngiltere kralı ve milletinin Çember
layne gösterdikleri lümadın bir eşine !n .. 
giliz tarihinde tesadüf edilemez., · 

İ§çi muhalefet partisi bile bagvekiliD 
sulhe yaptığı hizmeti alkışladı ve bazı 
Alman dü§IIUUllarını.n ileri Bü.rdüAa 
cHitlerin hAkimiyetine boyun eğmek:.. id· 
diasını reddetti.» 

Ingiliz hav~ kuvvetleri arbrılıyor 

harb sigorta Rizikolan üzerinde g5ste _ Haüb, netice olarak, hükfunetin asla 
rilen hassasiyet ve alınan Acil tedbirler ıniill müdafaa sahasında ittihaz edilmi§ 
büyük bir memnuniyet uyandırmı§tır. olan tedbirlerin ahengini bozup gevıet-

Londra 4 (A.A.) - Dally Man ve DailJ. 
Expresıı gazeteleri İngiliz hava kuvvet .. 
lerinin aı:im derecede arttırılaca~nı yazı. 
yorlar. Bundan ba§ka en son siste;m ol .. 
mıyan tayyarelerin yerine saatte 400 mt1 
sür'atle giden yeni tayyareler ikame edi
lecektir. 

Filhakika devlet neşretti~i kararname mek niyetinde olmadığını beyan etmiş -
ile harb rizikosuna karşı mallarımızın si- tir. 
gortasız kalmaması için sigorta şirketle- Bundan sonra, Sir Con Sayınon ile Mak 
rine yalnız yüzde 20 hir mali mes'uliyet donald, başvekil naınına meclise bir tak-

bırakarak yüzde 80 riziko priminin hükü- rir tevdi etmişlerdir. Bu takrirde şöyle larnda hava deg"'·IŞtl• ,· 
met tarafından ödenmesini kabul etmiş- denilmektedir: cAvam kamarası, hükü -

ti. meti kraliyenin geçen buhrP.n esnasında u•• rk dos ll g"' b 1 d 
Bu arırd:a Millt Reasürarum da hUkft • harbin patlak verme~ine m9.nl olmu§ o - u u aş a 1 

metten aldı~ı talimat üzerlne derhal .faa- lan siyasetini tasvib ve devamlı bir sul- (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
liyete geçerek sigorta şirketlerlni bir bir- hUn temini maksadlle hülWmete müza - değildir. Hatta, Abdülhamid devrincie 
lik halinde toplaması ve hnrb tahakkuk heretini bahşeder.:.. sarayda Suriye büyüklerinin mü • 
ettiği takdirde dahi icab eden tedbirleri Bu takrir, çarşamba günü reye konu - him mevklleri bulunduğu zamanda bil& 
almı§ bulunması Türk sigortacılığına kar lacakhr. BilAhare meclisin feV.kalAde iq- Şam Türklere kar§l bugünkü kadaı 
şı mevcud olan itimadı büsbütün arthr _ ttmama nihayet verllı:nes1 muhtemeldir. dostluk göstermeml§ti. Son iki hafta 
mıştır. Bu sebeble Millt Reasürans, dün- Lordlar Karnarasında içinde Türk sıfatile, Şamın naresine git .. 
yayı harbin kenanna getiren bulırandan Diğer taraftan Lordlar karnarasındaki seniz ve iizin Türk olduğunuz anla§llsa 
mütevellid imtihanı cidden parlak bir bugünkil müzakerelerde söz alan eski orada size yalnız geniş bir güleryüa, 
şekilde ver~tir. başvekil Lord Baldvin, hükümetin siya _ büyük bir ikram gösterilirdi. Şam gaze,. 

setini tasvib ederek, gerek baqvekile ge- telerinde artık Hatay meselesinden baK.. r:r·z :.-· ı sedildiği -rülm bir hıı.d· r l i st i n d e rek harici ye nazırına itimadını bildir - go ez u ıse oldu. Şa • 
mi§tir. mm fınldağına benziyen bir kısım polt• 

Ç l tikacıları bile §imdi hep Türk tarafma 
OrplŞmQ Or Lord Baldvin demiştir Jd: döner oldular. 

Kud.. 4 (A.A. .. c- Çemberlaynin yerinde başka kim Avrupada bir harb zuhur etmesi ihti, 
. us . ) - Bugu~ de kıtaat olsaydı, onun yaptılun yapamıw:lL Çcın- mallerinin çok yükseldiği, Fransa tara • 

polıs ve asıler arasmda musademeler bcrlayn realliıt durendiş ve kiyasetli lbir fından ittihaz edilen askert .tedbirlerin tA: 
=::~· öı;uesrnı bir ~bliğ~~k~~·~ - diplomat olduAunu i.&bat etti. Ve ancak Suriyeye kadar gelmesi sıralannda bura 
dirilmektedir. ve yara ver en 1 

- bu sayede harbin önüne geçmi§ bulunu- gazeteleri Türkiyenin de cenub hudud • 
yoruz.:.. lannda manevralar yaptığını gösteren 

Ihracat nizamnamelerine ayk1r1 
hareket edenter cezaland1rlld1 

İktısad Vekaleti, ihrac maddeleri -
mizin dünya piyasalannda tam ;bir 
emniyetle muamele gönnesi ve ihracat 
eşyasının milli menfaatini halelelar ede 
cek şekilde tağş~ine meydan veril -
memesini temin için, iliracı standardi
zasyon ııizamııaınelerile kontrol altına 
alınm~ dlan ih.nıc maddelerini, yur -
dun her tarafındaki kontrol te~killttı 
vasıtasile çok sıkı bir kontrole tabJ tut 
maktadır. VekAlet bu hususta çok titiz 
davranmak'ta ve dftrüst haa-eket etmi
yen ihracatcılar hakkında derhal ka -
nunt takibat yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak standardizas -
yon nizamname1erine aykın hareket -
leri müteaddid defalar tekerrür eden 
İzmir ve Samsundaki iki ihracat flr -
keti ile Fethiye, Mersin ve Giresunda
ki üç firmanın ellerindeki ihracat ruh
satnameleri geri alınmış ve bir daha 
ihracatla meşgul olmalan menedilıniş
tir. 

Şehrimiooeki kontrol tesklifltı da 
son zamanlarda aykın hareketlerin -
den dolayı 1 O ıu miltecaviz fındık ve yu 
murta taeiri hakkında zabıt varakası 
tutmuştur. Bunlartian haklarındaki ka 
nunt muameleler ikmal olunarak ad -
liyeye verilen üç ihracat taeiri mah -
keme kararile psra ceza5İna mahköm 
edilm~lerdir. Diğerleri hakkındaki mu 
arneleler de yakında tekenunül ettiri -
lecek ve bunlar da adliyeye verilecek
lerdir. 

Bu ta'cirler içinde iki de!a para ce
zasına mahkOm olanlar da vardır. 

Son üç yıl içinde üç defa para ceza
sına mah'kfun alan fiıracatcı1ar para ve 
hapis cezalrurma çarptınlmakla bera -
ber ellerindeki ihracat ruhsatnameleri 
de almacak ve bir daha ihracat yapma
lan menedilecelrtir. 

Avrupanın ·büyük bir kısmında tepi -
IAt vücude getirece~e asla ifibhe edi -
lemez. Az çok kısa bir zaman sonra Al -
manya 'bize kendisi ile olan münasebet -
lerimiz hakkında ıual sorRcakhr. 

Strazburgda geçit resmi 
Strazburg 4 (A.A.) - Gamelln, Kehl 

istihkMılarını t~ ettikten sonra Straz 
burgda 35 bin askerin geçld resminde ha-

zır bulunm~ ve halk tarafından çok ha
raretli bir surette alkı§lanmıştır. 

Baldvin bilhassa silAhıanma i§ine kuv- bir takım haberler ne§rediyorlardı. Bu 
vet verilmesinde l!l'ar etmiş ve milli bü- haberler burada çok derin tesirler yaptı 
tün vasıtoların teşkilAtlandınlması lü - ve Hatay meselesinde Türkiye tezine kar. 
rumunu ileri sünnüştür. fl lüzumundan fazla muhalefet etmiş 0c. 

"Başka yerde randeyum var!, lanların yüzlerinde derin nedamet ala • 
İ§Çi partiafne mensub Lord Stroboji, meUeri peyda oldu. Buna mukabil hlll8 

bUldUneti tenldd ederek demiştir ki: Türk dostlannın yü:deri gülüyor ve bu 
c- Çcmberlaynin yerinde ben olsay - ~relerde bir takım ümidler parlıyor • 

dım, Hitlere fÖyle derdim: eBurada fazla du. Eğer burada bulunsaydınız bütün 
kalmaA~ vaktJm yoktur. Başka yerde ran bunları gayet vazili ve sarih olarak göre.: 
devum vardır,. Ve do~ Moskova ya ii - bilirdinizi 
derek Stalinle görüşüroüm., A'W"Upa hAdiseleninin bura-da yap~ 

altisierden biri de herkesin kendi gemi • 
Gazeteler ne diyorln ? sini kurtarmak için rastgele bir tarafa el 

Londra 4 (AA) - Bugünkü İngiliz ga- uzatması idi. Bu esnada en ziyade el u • 
zeteleri Avam kanlarasının dünkü toplan- zatılan şey Osmanlı altını oldu. Buhran
bsından bahsederek muhalefetin ciddt bir dan evvel altın burada 1260 kuruşa satı-
mukavemetini be.klememektcdir. lırken son günlerde 1495 kuru§a kadQ 

Times diyor Jd: çıktı. Şamlı bir dostum bana sordu: 
cMünih anlaşmasının neticelerini ka • - Türkiyede de böyle heyecan var mı7 

•-- Kendisine anlatımı ki I'N~-kiyede h" .... bul etmek l~dır. Müzakerelerin dün- .ı.u.c ..... -

kü ilk günft bazı münek.lddlerin hücum :sa millet kadar, m1llet te borsa kadar aa
ettiği davanın aelfıbetinl göstcrmi§tir. kindir. Adamcağız içini çekti ve: cÇekoJo. 

lovaklnrla Almanlar arasındaki kavga :lle 
bizim ne alAkamız var?:.. dedi. Bir mü • 
rai Türk dostu ile ayni mescleyi, yani pa
ra meselesini konu§Urken bana Osmanlı 
altınına cOsmanlı:. de~il, cTürk, demek 
lAzım geldi~ slSyleme~i bUc unutr(. 
HUlAsa, Şam son iki hafta içinde çok A-: 
kate lAyık, çok ibret gözile görülecek bm 
ruh haleti yaşadı. 

Daily Telegraph şöyle yazıyor: 
cAvam kamarasının dünkü müzake -

relerl enternasyonal vaziyetin ve hükft -
met tarafindan takib edilen siyasetin ay
dınlanması yolunda ilk adım olmu§tur., 

Daily Herald, Münih aniaşınasının bir 
tariht dönüm noktası oldu~unu ve §im -
dilik yeni intihabat yapılmasının beklen
miyeceğini yazıyor. 

Yeni temas hazırlıkları 
Daily Mail gazetesi de buiünkü ıart -

lar içinde yeni intihabatın mevzuu bah -
solmıyacağını ve Çemberlaynin her teY
den evvel sulh siyasetine yeni bir hız ver
mek için Hitler ve Mussolini ile yeni te
mn~lar araştırdığını kaydetmektedir. 

Almanlar memnun 

Berlin 4 (A.A.) -Bu 38bah gazeteleri
nin büyük bir kısmı dünkü Avam karna
rasında Çemberlaynin söyledi~! nutku ve 
Avam karnarası müzakerelerini mevzuu 
bahsetmektedir. 

Völkischer Beobavhter diyor ki: 
cÇemberlayn nutku lle tam nıana -

sile realist bir adam oldutunu göster -
ınişttr. Avam kamarasının havasım bl -
lenler bu karnarndan IDUerln niyet ve ha
reketlerini anlamasını 18temenin ve Hit
lerin ırulhe hizmet etti~i anlatmanın ne 
kadar güç oldu~u takdir ederler. İn -
gillz başvekilinin muıuızlan İngiliz mH
letini tahaffuzi bir harıbe sürflklemek için 
hiç bir gayreti esirgemezle.r. 

Çek kabinesi dün 
istifa etti 

(Baş tarafı 1 fnd sayfamızda) 
Yenikabineyi tekrrar General SirotA 

kuracak tır. 
Kabine urmmu hey'etinin istüasın,. 

dan evvel, sabah, son defa hük~t& 
alınmış olan Slavak nazırı istifa o\ ·~ 
mişti. Bu nazır, Slovaklarıı \'crilec. 
muhtariyetin ölçüsünü ıkafl gfumemt~ 
tir. ' 

Eski Südet !l'r..ab'uslan Pragda 
Prag 4 (Husus!) - Kund ve Na, • 

gerl de dihil olmak üzere üç eski SU J 
det meb'usu halen Prngda bulunuyoD, 
lar. Bu meb'uslar, Alman hükfunetHI 
Çekoslovakya arasmda irtlba'tı temtıl 
edeceklerdir· .............................................................. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lok:man He\dın) 

OahOlye mt!tebusw: ~n maadil 
lıerıtın <J - t> D1vanroıa numa.ra 104. n .._ 
lifonu 22JSı8 - 310M 
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Rus ca dan çeviren • • H. Alaz 

Ade d Cin 'it Bcherinın muhaınll!en bedeli -5000 Soba borusu 2:) kuruş 
300 D.ir . .;ek ~6 ~ 

600 Deve boynu dirs<'k 30 » 
150 Sob:L tablası 150 • 

Hiıkım, suçlulnra dikkatle bakıyordu. ayağı hiç te böyle d'eğil... Bütün kabahat olur .. fakat ben bunu umumi olarak söy-
Bunlar, karı ve koca olmak üzere iki ki- karımındır. lüyorum ... İşte h~kim efendi, ben karıın-

180 M :ış :ı 3~ » 
180 Kürc·k: 2ı; » 

şi idıler .. suçları Evlerinde kaçak rakı Hakim kadına hitab ederek: la yaşamıyorum .. sebebsiz olarak yaş:a-
yapmaktı.. J - Kocan doğru mu söylüyor?. diye mıyorum .. 

1lk okullar için lüzumu olan yukarıda mikdarları yaz•il bulunan soba malze
mesi açık eksıltmeye konulmuştur. Şart namesi Leva·~~m Müdürlüğünde görüle-

Hakim erkeğe hitab ederek sordu: sordu. Kadın kendini tutamadı.. artık iyıce 
-Demek ki siz kendinizi bu i~de suçlu -Evet efendim, doğru. söylüyor.1ster- öfkelenmişti: 

bilir. İstekliler 2400 sayıl· kanunda ya?ı lı ':esika ve 14.1 lira 83 kuruşlu!t ılk te
minat makbuz veya mektubil'!' beraber 7/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta 

saymıyorsunuz?. Öyle mi?. seniz beni asınız!. Onun bu işde zerre ka- - Ya, demek böyle, ha? .. Demek de-
Suçlu erkek: dar alakası yoktur. rim ho~na gitmiyor? Demek yüzürodeki 

Daimi Encümencie bulunmalıdırlar. (İ.) (6725) 

- Hayır, dedi. Bemnı bu işdP. zerre ka- Hakim gene hayret etmeğe başladı: gözümün etrafınd1ki kırıştklıklar hoşu-
dar suçum yok. Bütiın kabahal karımda- - Allah Allah, dedi, demcic siz karı - na gitmiyor, öyle mi~. Demek bu' kadar 
dır. Bu mesele hakkında o size cevab koca değilsiniz!. Yanı aranızda k·mlık - halkın içinde beni rezil ediyorsun, ha?. 
versin! . Benim hiçbir şeyle alfıkam yok. kocalık münasebatı yoktur'!. Peki bu ne- Hayır hakim efendi, o yalan söylüyor .. 

Hakim hayret etmekten kendini ala- <h!n böyle?. Yıldızlarınız mı barışmadı, biz onunla karı - koc:ı olarak yaşıyoruz. 

Karaağaç mües•,('satına lüzumu olnn ve hepsine 999 lira bedel tahmin cdih'n 
tuzruh u, çelik tel, ip halat çimento, lls tik ve pik madeni hortum, süpürge ve 
saire gibi 52 kal.~m malzeme açık eksılt meye konulmuştur. Listesile şartnamı::sl 

Levazım Mü'.iiirlüpünde görülebilir. ls: ekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vcs;ka 
ve 74 lira 93 ku ~uşluk iJk teminatci mak buz veya rn~ktubil~ beraber 7/lt)/9J3 

madı: nedir?. Rakı ~zanını eve gctireıl de odur. Ben 
_Fakat nasıl olur? dedi. Karınızla ay- Kari ile koca bir an için birbirlerine budala gibi onu knrtarmni'{:l çalışıyorum, 

ni evde oturasınız da ne yaptığını bilmi- baktılar .. nihayet erke·A cevab verdi: o ise bu kadar kişinin içinde beni rez\1 
yesiniz mümkün mü?. Akıl ve mantık - Hem yıldızlarırruz barışmadı .. hem ediyor!. İkimiz de •uçluyuz hakim efen-

d · te N b"l · k b d di!. İkimizi de cezJ.landınnız' .. 

Cuma günü saat H buçukt:ı Dauni Enc;i men de bulunmaııdırlnr. (6726) 

bunu alır mı? e ış ... e ı eyım.. arım en en ya~-
Kadın, yüksek Se3le mendiline sümkü

rerek, hıçkıra hıçkıra n~laına~a başlarlı. 

Kocası telaşta ve korkı.ı ile karısına bak
tı, sonra da elini sallıyarak: 

- Hayır hakim e!endı, hiçbir şey bil- !ıdır ... 
Kadın canlı bir hareketle kocasının sö

Beher metr!! murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Aksaravda Mu
radpaşa mahallcsiııc :ı Selçuk camii çık mazı sokağında 3 metre yüzlü is metrE' rniyorum .. bütün kabahat onundur. 

Hakim: 
- Doğrusu ~ok tuhaf, deci ve ufak l.>lr 

fasıladan sonra kadına hi tab etti: 
- Peki, bu işe siz ne dersiniz?. 

- Doğru, reis bey, doğru. kocamın 

söylediği doğrudur ... Bütün kabahat be
nimdir ... İsterseniz beni asınız... Onun 
bu işde hiçbir kababatı yok.. 

Hakim kızmağa ba~ladı: 

- Kadın, kadın, diye söylendi, koca
nı~ı kurtarınağa çalışıyorsan •z nafile 
za!ımet cdiyorsumız!. Mahk('me her şeyi 
tedkik edip anlıyacaktıt· ... Siz buharekE'
tinizle işleri sürüncemede bırnkıyorstı

nuz!. Bu sizin de:iiğinizi akıl ve mant:k 
alır mı?. Ben sizirı sözlerinize nasıl inn
nabilirim? Kocanız sizinle beraber, aynı 
evde otursun da ~izin yaptıklarınızı gör
mesin, bu mümkün mü?. Si7. ontın karısı 
de_ğil misiniz?. O size kocalık yapmıyl)r 
mu?. 

Kadın hakimin bu suallerıne hiçbir <'e
vab vermedi. Kocası sevinçle başını sal
ladı: 

- İşte meselc burada hakim efen<.li, 
dedi. Vakıa ben onunla ayni evde oturu
yorum amma, onunla yaşamıyorum .. ya
ni aramızda karı - kocalık münasebatı 

yoktur. Bir çokları - işte böyle sizin gibi
bizim karı - kocalık münasebetindc b~
lunduğumuzu zannediyor .. halbuki kaz!n 

- Ulan başın dara geldi mi, ne de 
mülayim olursun? 

Sen lıH ağnamazsın? 

- Soyle, mori, 
sen haneisi konco 
loz? Hinglis mi, 
Dalyan mı, Ha -
laman, Fransuz, 
Karadag, Sirp, 
Blugar, Mıskof 
mı? Çabuk soy -
le! 

- Hiçbiri, de -
ğilim deorum· 

Artık Torik iyiden iyiye müdahale 
lüzumunu hissetti. Zira iş sarpa sara
caktı. 

. - Bana bak, hemşeri! dedi. Koy -
ver onun yakasını. Ben mahsustan, şa
ka olsun diye söyledim. 

Bu sefer Arnavud ona bulaştı: 
- Po mori, çim hizin vermiş sana, 

edesin benim ilen şaka? Patlatırtırırim 
senin haneisi bir cozH 

Toriğin kan tepesine fırladı: 
- Bana bak, Arnavud oğlu!. Burada 

camlar beylik değildir. Adama yüksek
ten att.ır.mazlar. Sen daha benim kir -
pfklerimin tek bir kılına el sürmeden 
şu yumruğu beyni valana yemiş, t~ 
karşıki köşede secdeye kapanmış olur
sun. Senin kabadayılığın burada sök -
niez! iştahını koncoloza sakla .. 

Herif sindi· Hornurdana hornurdana 
yerine döndü. Lakin bu sefer de başka 
belaya çattılar. Çinli, kimbilir neresin
öe saklı tuttuğu afyonu yutmuş, adam 
akıllı dalgaya düşmüştü. Sağa, sola 
yalpa vura vur~. odanın içinde bir aşa
ğı, bir yukarı dolaşıyor, mütemadiyen 
suratında dolaştırdığı ellerile bir şey -
ler arıyor. yahud ki sinek kovuyor gi
bi yapıyordu. 

Bir aralık Takvorun üzerine doğru 
hızla geldi, kapanıverdi.. kötü bir Fran
sızca ile: 

- Burnum .. dedi.. burnumu verin. 
- Hangi burun? 
- Benim bumum .. sen aldın·. sakla· 

zünü kesti: 
- Ne demek ckarım benden yaşlıdır? ıt 

Reis bey, ben ondan yaşlı sayılmnm .. rıi

hayet ben ondan hir ay evvel do~ml!

şum .. yaşıt sayılırız .. 

-Karı, karı, diye söylendi, Allahın be
lası karı!. l!:vP.t hakim efendi, ben de 
suçluyum .. ben de ... İkimiı; de mahkum 
edin!.. 

murabb:u çıkmaz yol parçası satılmnk üzere pazarlığa konulmuştur. Şartname

si Levazım Müdür!üğünde görülebılir. istekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk teminat 
makbuz vcy.ı mektubil'! beraber 7/lOFJ3 8 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmnlırh·Jar. (.E.) (6'1241 

Erkek karısının södnü tasdik eW: 
- Doğru efendim, dedi, kıırırr. hakıka

ten benden bir ay dnha büyüktür .. fakat 
şunu da nazarı itibar:ı. almak lazımdır, k.i 
kadınların her ayı bır sene! demektir ... 
Karım şimdi kırk yaşlarındadır. 

1/tNW 

Kadın öfkeli bir eda ile: 

- Kocam yalan söylüyor, dedi. B~:?n 

kırk yaşında yokurn. 
- Kırk olma da otuz dokıı7. ol, ne çı

kar? Kadınlar için otuz dokuz yaşında 

olmak ihtiyarlık alametidir. Kadınların 

bu yaşta saçları a.~arır .. . Ve .. . Ne b;Je
yim işte ... 

YARINltİ .'fÖdHAMI'ZDA: 

Gökten inen hediye 
Yazan: Peter F"abri:dtı.s 

Çeviren: İbrahim Hoyi 

······························································ Kontrp:ak sa ta yi cileri toplandılar 

Belediye daitt~ ve müesseselerine lüzu mu olan ve hetısin~ 5000 lira 80 kuruş 

bedel tahmin ed;1en soba ve soba malzemesi ve kurulması işi kapalı zarfla ek

siltmeye konulnıuştur. Eksiitme 11/i0/9 38 Salı günü saat 15 de Daimi Encümcn

de yapılacaktır. Lıstesile şartnamesi Levazım Müdürlü~inde görülcbılır. ıst<>k
liler 2490 say!Iı kanunda yazılı vesika ve 375 lira 6 kuruşluk ilk teminat m:ık
buz veya meklubı1~ beraber teMif mekt ublarını havl kapalı zarftarım yuk-ırıda 

yazılı günde sııat ll de kadar Daimi En cümene verıneiidirler. Bu saatten s.1nra 
Kontrplak sanayicileri dün Milli Sa

nayi Birliğinde bir ooplantı yapmı~ -
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (6853) 

Kadın büyük bir hiddetle: 
- Ne demek: cNe bileyim işte?.» LA

fını yarıda bırakma!. Beni hakimin k:lr
şısında mahcub etmek mi istiyorsun?. Ne 
demek cne bileyim işte?~> 

Hakim gülümsedi.. erkek kendıni top
ladı: 

lardLr. Kontrplakcılar bu toplantıda 

yakında meriyete geçecek olan yeni 
kontrplfık nizamnamcsi hakkında ba7.ı 
dilek ve temennilerde bulunmuşlar ve 
çok müşkül buLduklan bu nizarnname
nin tadilini İktısad Vekaletinden iste
rneğe karar vermişlerdir· Kontrplak -
cıların dilek ve tcmennileri Vekfılete 
bildirilecekttir. 

- -- - --
- Hayır Marüsyacığım, benim ·sana 

hiçbir şey dediğim ycık.. ben umumiyel
le söylüyorum .. dP.meit istiyorum ki ka
dınlar kırk yaşiarına geldiler mi, hani, 
biraz derileri sark.ar .. gözlerinin kenarın
da örümcek ağı gibi kırışıklıklar peyda 

Serherler cemiyeti dün toplandı 
Berberler cemlyeti Umumi Hey'et top -

ıantısı dün öğleden sonra Türbede Cemi -
yetıer Merkezi binasında yapılmıştır. Bu 
toplantıda Cemiyetin bir yıllık hesabat ve 
çalışması tedklk olunmuş ve yenı idare hey
eti seçUmlştlr. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes:ı.r. 

Icabında annde 3 kate alınabilir. - -

SON POSTANIN 
EDEI?I QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

dın.. tarafıma öyle bir 

Takvor onu itti. diş geçirmiştir ki. 
_ Haydi! git işi· az kalmış koparaca-

ne! ğımış· Sana da, ya-

B b k 
niya, qkolsun To -

- urnum .. a .• 
senin burnunun ÜS· rikzadem! Bravo 
tüne yapışmış .. sen· Necmi beyim! Beni, 
de iki tane burun bu m~azadeye 
olmu.ş. Ver; yoksa lokma edeceğidin.. 
koparırım! diye söyleniyordu. 

Çinli olanca ağır- Karşıda, katıla 
lığile Ermeninin ü- katıla gülmekte o -
zerine abanrnı.ştı. lan Torik seslendi: 
Elbisesinden, ağ - - Ben ne yaptım, 
zından, tenin den, u lan ?1 Ben mi onu 
pis, iğrenç bir koku senin üzerine sal -
neşfediyordu· Tak - dırttım.? 

..:_ Daha ne ede -
vor, övürmemek i • 
çin nefsini zorlıya- c_:ksln? Suyu g~ -
yarak bir yandan . V runcez ktıdurm114 -

' Baırram Zol.ı gözle1·ini devire d~vire: eBu mi kon.coıos?. dıye bagırdı. tur. 
da onu uzaklaştır • · 
mağa çalışıyordu. ı ne saldırarak ısırmağa b~şladı. Canı ı Derke?, c:ışarıdan, feryadlan duy~n 

-Git be adam! Seni de hediye gön- yanan biçare Takvor !vaz avaz haykı- polis~er ıçerıye daldılar. B~anın kim 
d~lerdir? Birinden kurtulduk, rıyordu: oldugunu sordular; Takvor başına ge
şimdik de seni ilen belaya çatmışızdır. - Ka, vuuur! Polis yoktuur? Can - leni anlattL Çiniiyi alıp, si1ıilkleye ıril
Necmi Beyim! Aıllah aşkına 4una da darma yoktuur?! Adam öldüroorlar rilkleye götürdüler. LAkin it bununla 
meram ağnattır .. gel! bunda! Torikzadem, yetiş! Herif beni kalmadı. Arkasından geUp Takvoru da 

- Ulan! Görmüyor musun? Herifci diri diri yoor!. V çağırdılar .. gitti· 
oğlu dalgada. Onun elinden kurtulmak Nihayet, can havlile savurdugu tek
istiyorsan, yanıbaşındaki destiye uzan, me Çinlinin çenesine isabet edince, o 
maşrabayı doldur .. yüzüne serpiver. da Takvoru koyverdi. Lakin Takvor -

- Büsbütün belaya çatmaalım?? da da takat kalmamıştı. ısırılan yerle-
-ıBir şeycik olmaz. rini oğa oğa: 

Takvor, Çiniiyi sol elile iterek, sağ - Surp Hagopta efendi efendi otu -
elile de, Tor'iğin dediği gibi destlye sa- roor .. Şahan kayvesinde akşamları tav
rıldı; Maşrapaya su doldurma~a uğra- lumu oynoorudum. Ne b .. yedim de bu
şıyordu. Lakin, akar suyun sesini du - ralara geldim?. Hangi kör şeytana uy
yar duymaz herlf deliye döndü· Vah4t dum?. Vay babasına, be! Cmsında kurt 
yay.garalarla Takvorun ötesine herisi - köpeği vardır, ne! J..op etime, lopik 

Torik merak içinde idi. ~yni zaman
da da, gönlünü kemiren bir şüphe onu 
hafiften öfkelendiriyordu. Bu şüphe 
de şu idi: 

- Takvor gavur .. ona Uttmas edecek
.ler! Serbest bırakılacak .• ben lse bura
da çürüyeceğim. 

Ve bu düşünce kendisini isyana sevk 
ediyordu. 

-Hele böyle bir şey yapsınlar! Eler 

ben de kendimi onlara göstermezscm 
yedi ceddi.me lanet olsun! 

Diyordu,. Etra:fma d1k.katli dikkatli 
göz gezdirip, bulunduğu yerin topog -
rafyasını zihnine iyice nakşetti. Kar -
şılıklı iki tane yüksek pencere, bunla -
rm her birinin ortasında da üçer tane, 
baş parmak kalınlığın~a demir çubuk 
vardı. Demir sövelerle tutturolmuş ah
şap kapıya da iki bnsamak merdivenle 
çıkılıyordu. Zemin çimento, tavan put
re! üzerine düz beyaz sıva idi. Hücre -
nin içinde, duvar diplerine sıralanmış 
tahta pcykeler duruyordu. Her peykc
nin yanı başına birer desti ile birer de 
teneke maşrapa konmuştu. 

Kaplilin ınereye açı)d\~na, buraya 
getirilirken dikkat etmemişti. Fak2t 
tahminde güç1ük çekmiyordu. Po1Lc; -
lerin, Takvorun feryadiarını duyup öa 
koştuklarına gore, kap~nun öte tarafı 
ya onların koğuşu, nöbet odası, yahud 
ki karakolun avlusu gibi bir yer ola • 
caktı. 

Binaenaleyh, buradan kaçmak o ka
dar kolay iş değildi. Hususile ki içeri· 
de bulunan diğer mevkuflarla anıa~ -
mağa imkan yoktu. En ufak bir te,eb· 
büsü haber vermeleri, hattA buna m5-
ni olmaları ihtimali vardı. 

İkinci, daha derin bir tedkik, Tori
ğin aklına başka bir tedbir getirdi· Höc
rede su dökecek yer yoktu. Demek ki 
blSyle bir ihtiyac hasıl oldu~ vakit 
dışarıya çıkılacaktı. Dışarıya çıkınca 

da, Allah kerim! 

Yerinden kalktı .. kapıya gitti .. öte 
taraftan kilidli bulunduğunu, yoklayıp 
da anlayınca, kanadı yumruklariJe, 
güm, güm, vurma~a başladı. 

Dışarıdan kilid<ie dönen pash bir 
anahtarın gıçır:tısı duyuldu. Arkasın -
dan kapı açıldı ve eşikte bir memur 
göründü. 

- Ne var? ne istiyorsunuz! diye 

sordu. 
( A.rl:aı tHIT) 
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1 N Çok zeki bir kız olan Mis Eston 
Ganki vali Tevfik beyin söylediklerini 
tamamen anlamış gibi - konsolos vekili 
Mösyö Periklisten evvel cevab vermiş
ti: 

- Ekselans!·. Sözlerimi hayretle kar
şıladığınızı görüyorum. Ve size, hak 
veriyorum: Yaptığım tahkikata naza -
ran vaziyet, hakikaten çok vahi.mmi~. 
Bir köyden, öteki köye gidip gelıne~ı
yormuş. Büyük şehir yollarında bıle, 
silah seslerinin arkası kesilmiyormu~. 
Evet.. bunlar korkunç şeylerdir. Sizin 

' . t gil:>i; büyük idare funirlerini, emnıye 
ve asayiş. rnemurlannı, uzun uzu~ 
düşiindürebilir. Fakat, bizlere; yanı 
gazetecilere gelince ... Bütün bu güt'Ü~
tülü hadiseler, bizim için bulunmaz bı
rer nimettir. Mesela· yüksek bir tepe
ye çıkıp müsademeye tutuşanları sey
retmek.. müsadıemeden sonra, o ateş 
sahasına inerek ölülerin, yaralılann a
ralarında gezmck.. onlan parçalanmış 
kafalarının, kanlar sızan göğüslerinin 
verdiği heyecanlan titreye titreye not 
defterine kaydeyflemek.. oh; bilseniz 
ekselans, ne tatlı bir zevktir. 

Gayet hassas, ve son derece rakik bir 
kalbe malik olan vali Tevfik bey; böyle 
zarif ve dilher bir kızın ağzından işitti
ği bu sözler karşısında titremiş; katı 
kalbiiliğin bu derecesine hayret etmiş
ti. Onun için derhal Mis Estonun sözü 
nü kesmişti. 

- Affedersiniz, matmazel ... Şimdiye 
kadar hiç böyle 'bir manzarayı temaşa 
ettiniz mi? 
-Hayır· 
- Han!. Şimdi anladım. Siz, bütün 

bu kanlı ve korkunç şeyleri, bir tiyatro 
sahnesi gibi sükunetle seyredeceğinizi 
zannediyorsunuz. 

- Hiç şüıbhe etmcyiniz ... Yalnız, bu 
hakiki dramm heyecanı biraz fazla ola
cakt.ır. 

Vali Tevfik bey; uzunca sakalım eli
ne almış, diişünmeye başlamıştı. 

- Sübhanallah.. daha; neler görüp, 
neler işiteceğiz?. Şu kızın söylediği söz
leri bana bir başkası söyleseydı .. Allah 
biliyor ya; dünyada inanmazdım. 

Diye mırıldanmıştı· 
Mis Eston, sözüne devam etmişti: 
- Tabiidir ki; bu cihetler sizi alaka

dar etmez, ekselAns ... Şimdi, asıl mak
sadımıza gelelim... Sizden, iki ricada 
bulunacağım. 

-Buyurun. 
- Birincisi bütün bu ihtilal sahasm-, 

da seıfuestçe dolaşahilrnek için bana 
Yardım etmenizi rica edeceğim. 

-Ne gibi?. 
-Ne gibi mi? .. Evet. Bu da bir me-

sele ... Gezeceğim yerleri henüz karar
laştırmadığım için size, bunun budu -
dunu söylemiyeceğim... Kazalarımı -
daki memurlarımza hitaben bana açık 
bir tavsiye mektubu veriniz. 

' 
- Sonra.. yanıma da Fransızca ve

yahud İngilizce bilen bir zabitle bir 
kaç asker 'Vermenizi istiyeceğim. 

Vali Tevfik bey, artık ciddi konuş -
ınak zamanının geldiğine hükmetmişti· 
Yarısından fazlası kırlaşmış olan gür 
kaşlarını çatarak: 

- Matmazel! .. Maalesef, bu arzuJarı
nızın ikisine de hizmet edemiyece -
ği m. 

-Niçin?. 
-şunun için ki.. değil kazalara, 

şehir haricindeki çiftliklere gidip ge -
lenlere bile resmen izin veremiyoruz. 
Ve, hükumet narnma hiç bir mes'uliyet 
kabul edemJyoruz ... Onun için size res
rnen açık bir tavsiye vermek şu tarafa 
dursun, hattA şehirden dışarı çıkmam
za bile müsaade edemem ... Sonra .. bir 
Zabitle bir kaç neferden bahsediyorsu
nuz. matmazeı.. bir zabitle bir kaç ne
fer, bu kudurmuş çetecilere karşı ne 
Yapabilir? .. Bizde, meşhur bir darbırne
sel vardır. Davulun sesi, uzaktan hoş 
gelir; derler. Galiba, işittiğiniz şeyler
de, s.ize öyle geliyor ... Bu, anadan doğ
rna şakHer; ayla pusular kuruyorlar, 

Genç kız: eLeilGin ekscları~·, 

geçid yerlerini öyle mahirane bir şekil
de tutuyorlar ki.. zaman oluyor, koca 
bir tabur baskına uğruyor da, kendisi
ni güç kurtarabiliyor. Böyle bir vazi
yet karşısında, nereye gidebilirsiniz?. 

- Fakat.· ben .. gideceğim, ekselans. 
- Gidemezsiniz, matmazel. 
- Gideceğim ekselans. 
- Şuradan şuraya gidemezsiniz. 
- Buna kim mani olur? 
-Ben. 
- Lakin, ekselans.. ben, Amerikalı-

yım. Hürriyetime malikim. Dünyanın 
herhangi tarafında olursa olsun; istedi
ğim şekilde seyahat etmeme, hiç bir 
mani taS~l.\'VUr etmiyorum. 

ben A merikalıyım.h dedi. 

Tevfik bey, duralamıştı. Çünkü me
sele, sarpa sarmıştı. Kapitülasyonlar 
dolayısile, hiç bir ecnebinin zoevk ve 
seyahatine mani olunamazdı. Bahusus 
işin içinde bir de, gazetecilik vardı. E
ğer Tevfik bey; hükumet kuvvetine 
müracaat ederek bu ciir'etkar ve cer
bezeli kızın hareketine mani olmıya 
kalkışırsa, derhal kıyametler kopacak; 
kendisi de hemen o anda memuriyelin
den azledilerek, bir hiç yüzünden başı
na türlü işler açılacaktı. 

Onun için Tevfik bey derhal mülfı
yemet kesbetmiş; büyük bir sükun ve 
itidal ile cevab vermişti. 

(Arkası var) 

Müflis KONSTANTIN GRİZAGORIDIS'in alacaklılar listesi 
Sıra Kabul Sırası Red MtıJahazat 
No. Alneaklı Istenilen oluntın edilen 

1-Atlnn Bankasını tem
silen: K. Dimitriyadis 
ve A. Yordıınidis.-

2- Vnhram lşleıneci~·an.-
3 - Kleanti Aynncıo~lu.-

6000 senetle 

T. L. T. L. T. L. 
106480 00 106480 00 6 

2000 1 potekli 
8000 

4 - Osmı:ııı. - (kasab) 

5 -Petro Petridi. -
6- Aleko Oreopulos .• 

7- Nuri Semen. • 

8- Lambos Plakos. • (aşçı) 

9 - Aristo Kiyakldia 
(yumıırtacı) 

10 - Konstantin A~nidis. -

11 - Aleko Nassls. -

257 12 
8000 00 

4000 

350 00 
82 00 

65 00 

5800 

35 00 

8000 

6000 
12- (Togn) firması vekili 

Avukat Ahmed Cevdet.
ls. 92.04.01 

l 3 - Konıerçiyale 
lt ttilana 
BaııkaEI.- 11118 00 

257 12 6 

92.04.01 

bOOO 00 muvazaa ve 
bııtıl oldu
g-undan.-

40 00 muvazaa 
oldu~un • 
dan 

350 00 • • 

82 00 muvazaa 
oldug-un • 
ds n. 

55 00 muvszaa 
oldu~un • 
dan. 

58 00 muvazaa 
oldugun • 
dan. 

35 00 muvazaa 
oldu~un • 
dan. 

80 00 muvazaa 
oldu~un. 
dan. 

60 00 muvaza 
oldu~un
dan. 
a~acak o
dendi4'in
den. 

ı 1118 26 alacak lh-
92·04·01 126615 38 ı06737 12 92-04-01 19.)78 26 tilatlı ve 

Istanbul 
ltlils Idare m em uru 1 

Ikinci İflas Memurluğundan : 

mahkeme
de derdest 
rnyet ol
dn~undan. 

Avukat Leon ZIV!R 

Her annenin bilmesi icab eden bir· kuvvet fUrubudur. Çocuk
l•··~za Vitalin kuYvet turubu vermekle onlan sağlam, gür

büz ve nq' eli yetiştirirsiniz. 

ViTALiN KUVVET ŞURUBU · 
Mektep çağındaki ıençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 

' lki kontrol mimarı veya mühendisi 
aranıyor 

T. H. K. Başkanlığından: 
T. H. K. için Ankara veya 1nönUnde çalıştırılrnak iizere bir sene rnüddctlc ıki 

kontrol rnühend~ı veya kontrol mimarı aranmaktadır. 
Talib olanlar, terciimei hallerile diploma ve benservislerinin kopyelerinı ve ÜC· 

ret tekliflerini 10/10/938 tarihıne kad::ııı Türk Hava Kurumu başkanlı~ına gön-
dermelidirler. (7106) 

ALMAN 

WESTFALYA KOKU 
Kalariferler ve diğer tesbin vasıtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 
• 

ALMAN 
BRIKET KÖMÜRÜ 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

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

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

Balıkesir Vilayeti Nafia Miidürlüğünden : 
ı - Kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuş iken Ulus gazetesindeki ilanları

nın kanunen rnuayyen günler arasmda neşredilernemesiden dolayı ihalesı yapı
laınıyan Bürhaniye hükUmet konalı ikmali inşaatı tekrar kapalı zarf usulile 
eksiltıneye konulmuştur. 

2 - İşin bedeli keşfi (22500) liradır. 
3 - Bu işe ai.d evrak: 

A - Projeler. 
B - Fiat bordrosu, mesaha cedvell, keşif hülAsa cedveli. 

C - Fennt ve husust 48f1name. 
D - Nafıa yapı i§leri fennt ve umumi şartnamesi. 
E - Bayındırlık işleri genel prtnamesi. 
Olup bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiitme 18-10-938 tarihinde Salı günü saat 14 de Bürhaniye hükilmct ko
na~ında kaymakarnlık odasında kurulu Nafıa Komisyonu huzurunda yapılaca· 
ğından istekliler zarfları bundan bir saat evvel mez.ldlr komisyona vermeler!. 

5 _ İsteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı Bürhani
ye mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 
banka mektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada muvaffakiyetic başar
dığına dair Balıkesir Nafıa Müdürlü~n den tasdikli ehliyet vesikası nı ve Tica· 
ret Odası vesikasını ve 2490 No. lu kanunun hükümleri dairesinde eksiitme ko-

misyonuna müracaatları. 
6 - Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (7030:, 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ Türk Hava Kurumu 

1 BUYUK PiYANGOSU 
İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret dairesince 1/8/938 tarihinde iflasınn 

karar verilmiş olan Konstantin Grizagoridisin alacaklılar şıra defteri tanzim 
edilerek idare memuru tarafından daireye verilmiştir. Alacak veya sıra hakkın
da bir itirazı olanların, İcra ve İflas kanununun 235 inci maddesi rnucibince sıra 
delterinin ilanı tarihinden itibaren beş gün zarfında alakadar makamlara mü
racaat etmiye hakları vardır. 

~ 6. cı Keşide: 11 1 Birinci Te, rin /938 dedir. 1 Büyüh ihramiye: 200.000 Liradır .. · 
= Bundan batka : 40.000, 25.000, 20.000, 16.000, 10.000 

Alacaklıların ikinci toplanması 26/10/938 Çarşamba günü saat (ll) de yapıla
caktır. Alacakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olanların zikri carı gün 
ve &aatte adliyede İkinci İflas dıııiresindo hazır bulunmaları teblii ve ilan olunur. 

(10885) 

5 ikramiyelerle ( 50.000 •• 200.000) liralık iki adet mnkAfat •ardır ..• 
5 Dikkat : Bil~t alan herkes 7 1 Birinci Te,rin 1 938 günü ak· 
S 1amına kadar biletini değittirmit bulunmalıdır ... 
~lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII 
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~~· .................................................................... -" ............................ ._ ......... , 
~ Niğde tahrirat kalemind~ ·ba1layıp lstanbulda ) 
i darağacı albnda biten memuriyet hayab : 109 ı .._ ___ _ 
~ •................................................................................. ································' 

Devlet kap1s1nda elli yil 
Yazan : Eski Dahiliye Naztrl · ve eski me b· us Ebubekir Haz tm 

Dedeağaçta kurak senelerde azalan, bazan bütün bütün kesilen kireçli sudan başka 
akar su yoktu, fakat yaptırdığı m hastaneye bu sudan daha iyisini bularak akıltırdım 

Sözlerimi bitirirken, oradaki müftü 
efendinlin, ıeamideki (Aı.Jah, Muham
med, Çiha.r yan güzin, Hasan, Hüse -
fm) levhalarını, herkesee malflm olan 
sırayı bozdurarak talik ettirmiş bulun
duğunu hatırladım!. 

-63-

Yano;ı Osmanh, ~ Avusturyalı 
Ocdcağaç - Programsırlık yüzünden 

hedrolan çalışma 

Dedeağacı iki parçaya ayıran Hami
diye caddesinin deniz ciheti vaktile hü
kumet tarafından istimlak olunarak 
her dönümünün on, yahud on beş para 
arasında takdi'r edilen bedelleri de 
mutnsarrıflanna verilmemiş. Şark de
miryolları kumpanyasına iare namile 
tahsis edilmiş, böylece kasabanın çar
§1, pazar ve otellerini; gazino ve kıraat
hanelerini ibtiva eden en mühim bir 
kısmı belediye kanunlan abkaınından 
müstesna bir Avustuya müstemlekesi 
haline gelmiş idi! 
l Kasabanı.nı ilerideki 'l:ffiyüklüğünü 
tahm;nde şark demiryollan kumpan -
yası hayli yanılmıştı. 

Orada büyük bir liman yapmanın, 
İstanbul limanına bir rakib türetmek 
olacağı sonradan habra gelmiş, yalnız 
küçük gemilerin girebileceği bir men
direk ile iktifa edilmişti. 

Kumpanya limana kadar hattı uzatıp 
bir çok araziye tasarrufunu temin et -
tiği halde buna da kanaat gctirmiyerek 
Jimanın ilerisini de almıştı. 

Bu yüzden o~manlı Dedenğacın deniz 
kenarında .bir tek binası yoktu. 

Atiyen büyük bir liman yapılsa bile 
gene lüzumundan fazla olacağı ıs, 
otuz sene sonra anlaşılan bu arazinin 
hududu tashih edilerek, sahilde, hü -
kfunet dairesi tesis edilmişti· Bu suret
le fazla kalan elli bin metre murabbaı 
hükCımetin tasarrufuna intikal etmişti. 
Kasabanın sahilde yegane arsası de

mek olan bu kısım arazi, aradan otuz 
sene geçtikten sonra bir çok kimselerin 
haris gözlerini çekrneğe başlamış. 

O senelerde Ed'rnede jandarma alayı 
kumandanlığında bulunan bir ferik bi
le, metre murabbaı vasati olarak ıs ku
ruş kıymetinde bulunan bu elli bin 
metre araziyi ele geçirmeğe hayli ça
lışmıştı. 

Nafıa nezareti de bunun meydanda 
mevcud asıl mutasarrıf1anna iadesini 
emretmekle paşaya ve diğer bazı men
faatperestlere müsaid tebliğatta bulun
mustu. 

Fakat ben bu sureti tesviyeye haklı 
olarak muvafakat etmedim. tasarruf 
iddiasında bulunanlar tasarruflarını 
usulen isbat etseler bile, kendilerine 
iade değil, vaktile takdir olunan istim-
1Ak bedelleri verilmek lazım geleceği
ni, buna razı olmıyanların mahkemeye 
müracaafta muhtar bulunduklarını vi
IAyete yazdım. 

Bu mütaleam vilayetce ve Babı~lice 
tasvib edildi. 

Sahildeki kısım, üzerinde iki katlı 
binalar yapılmak şartile ve belediye 
bahçesi adile umumun tenezzilhüne ve 
varidatı hastaneye tahsis edildi. Hü -
kfunet bahçesi yanındaki kısma kız ve 
etke'k ilk mektebleri ve bunlara akar 
olmak üzere sekiz ev yapıldı. 
Mütebaki on beş bin metre murabba

ının da müzayede ile saulmasını tensib 
ettim ve o yolda maruzatta bulundum. 

İnfisalimden sonra da meseleyi Ba
bıa.li ve Şfuayı Devlette takib ve tesri 
ile iradel seniyesini istihsal ettim· 
Şark demiryolları kumpanyası ileri

de umulan menfaati muhafaza etmek 
i~ln kendi.sine ald araziyi üzerinde an
c:ık :W.r katlı ahşab veya kerpiç binalar 
yapılmak ~artile ve yüksek bedellerle 
iôar edegeldiğinden kasabanın, bütün 
dünyadaki kasabaların, .şehirlerin gö -
rülen haline muhalif olarak, sahildeki 
kısmı layık bulunduğu umran ve in
tizama mazhar olamamıştı. 

Ecnebi tebaalarından bazılan demir 
yolu kumpanyasının muvafakatİ yolu
nu !bularak ikişer katlı evler ve hatta 
limanın ve .demiryolunun pek yakının
da i'ki katlı ve taştan oteller yaptırdık
ları halde, Osmanlı tebaasının ~era:te 
mugayir inşaatını men için kumpanya
dan ve nafıa nezaretinden vaki olan 
müracaat ve tebligatı dinlemiyordum. 
İnşaatı emri vaki haline getiriyordum. 
Dedeağaçta kurak senelerde azalan 

ve bazan bütün bütün kesilen ziyade 
kireçli sudan başka akar ve içilebilir 
su bulunmadığından yaptırdığım hns -
taneye bundan daha iyi bir su akıttır
dım. Be.ş kilometre mesafedeki Pado -
ma mevkiinden demir borularla iyi su 
getirilmesi için muktazi masrafa karşı
lık olmak üzere, kasahada sarfolunan 
un, et ve petroldan ehven bir resim 
alınmasına müsaade edilmesini vilayet 
vasıtasile Babıaliye arzettim. 

Bu işi de, infisalimden sonra takib 
ederek iradei seniyesini aldım. 
Kasabayı iki kısma ayırdığını söyle

diğim Hamidiye caddesi şark demiryolu 
istasyonundan Meğriye giden şosenin 
geçtiği bir yol olmakla beraber, bu is
tasyon ile iltisak hattı arasındaki nak
liyetın da yegAne güzergahı idi. 

Bu şosenin nafıa tahsisatile yaptı 
rılmasını teklif ettim. 

Edirnede vali muavini iken meyda
na çıkardığım türlü türlü suiistimaller
den dolayı bana muğber olan (Turuku 
muabir) müdürü teklifimi tervic ettir
medi. Şehir ve kasaba~ar dahilindeki 
yolların belediyece yapılması iktiza e
deceğini dermeyan eyledi. LAkin bir 
çok şehir ve kasnbalarda, hatta Edirne
de yapılan emsalinden bahsederek 

cTuruku mua'bir idaresinin himmet 
ümramperverisini her tarafa seyyanen 
tevzi etmesi lazım geleceğine nazaran 
yalnız Dedeağaç için gösterilen şu esefi 
mucip imsak istisnai bir sehv eseri 
olduğundan tashihi iktiza eder.» 

Diye verdiğim cevab üzerine turuku 
muabir müdürü otuz dokuz metrelik 
bir cadde ortasına beş metrelik bir şo
se yapılmasına mUsaade etti. 

Biz, belediye ve ahalinin muavenetile 
ve münasibi vechile yolu tanzime ka
rar verdik. O suretlede işe başladık. 

Bu. cad.deye evvelce iki sıra çınar ve 
akasya ağaçları dikilmiş ve bunlar da 
iyice büyümüşlerdi. 
Beşer metre fasıla ile iki sıra daha 

ağaç dikilmesine ve beşer metrelik ya-
ya yollarının bina sahibieri tarafından 
düşenmcsine karar verdik. 

(Arkası var) 

T. C. ZiR AT BA 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

' Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 ~ 2,000 " 
4 • 250 ,. . 1,0QO ,. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 , 
120 , 40 lt 4,800 , 
160 , 20 , 3,200 , 

DİKKAT: Hesaıılarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikrazniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar &enede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekllecektir. 

1 Devlet Demiryollari velimanlari işletmesi Um um idaresı ilAniarai 
Muhammen bedeli 22220 lira olan 79 kalem lastik fren ve §Ofaj hortumlan 

17/11/1938 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankuada İdare bina
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin 1666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komtsyon Relsliğine 

vermeleri 1l.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada !Malzeme dairesinden, Haydarpasada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7064) 
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1 - Kızı kendi havasına bırakırsan bu Iki 
.şeye varırmış. 

2 - E~lence - Şilr yazan. 
3 - Aksi sada - Yemek pi:lren. 
t - Beyaz - Beyaz. 
5 - Gözün üstündekl. 
6 -Bir işin sonu. 
7 - Teknlü - VUAyet. 
8 - VA.de - Nefl lD.hlkası. 
9 - Atmak masdarından müzarl müf -

red üçüncü şahL'! - Büyük deniz. 
10 - Kırmızıya benzer renk - Yüksek şey

ler. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Dövrnek. 
2 - Ba~lıhk - Dalr. 
3 - Bir vllflyetlmlz - Gürültü. 
4 - Nevm - Katılmak masdarından em -

rl hazır. 
5 - Hangi insan? 
6- Ümid et. 
7 - Erkek hizmetçi - ımamlar. 

8 - Yol - Atlamak mnsdarından masdarı 
tahfltl. 

9 - Bir Alman feylezoru - Kırmızıya ben
zer renk. 

10 - Bal yapan böcek - Ehll olmıyan. 

t 
l; 
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EvveLkı bulmacanın halleditmi§ ~~Idi 

8u~Enkü program 
iSTANBUL 
5 T. evvel 938 Çarşamba 

18.30: Dans muslkl.sl (PlAkl, 19: Spor mü
sahnbelerl, Eşrer Şefik, 19.30: Karışık mu -
sUd (Plfık), 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat 
ayarı, Nezlhe Uyar ve arkadaşlo.rı taratın -
dan Türk muslkisl ve halk şarkıları, 20.40: 
Ajans haberleri, 20.47: Ömer Rıza Doğru! 
tarafından Arabca söylev, 21: Saat ayarı: 
Orkestra: 1 - Yesel: Marş, 2 - Pettarossl: 
Silnnsiyo, Tango, 3 - Vol.stet: Rustlge Büril
der Vals, 22: Rıza ve arkadaşlan ta -
rafından Türk muslldsl ve halk şarkıları. 
22,10: Hava raporu, 22,13: Darüttalim musl
kl hey'etl: Fahrl Kop uz ve arkadaşlan ta -
rafmdan. 22,50: SOn haberler ve ertesi gil
nün programı, 23: Saat Ayan, İstıkUU marşı. ,., 

ANKARA 
(7 Birinciteşrine kadar olan progra

mın öğle ve akşam neşriyatlan tecrübe 
mahiyetinde yeni stüdyoda yapılacak
tır.) 

--o-
5 Birinclt~rln 1938 Ça11amba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturka plAk neşrlyatı. 13: Haber

ler. 13.15: Karışık plak neşrlyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATİ: 
18.30: Plak.la dans muslklsl. 19.15: Türk 

muslkl.sl ve halk şarkıları (Makbule Çakar). 
20: Saat flyarı ve arabca neşrlyat. 20.10: Ha
berler. 20.15: Türk muslklsl ve halk şarkıları 
<İnce .saz fa.,lı Tahsin Karakuş). 21: Şan 
plA.kları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Haberler ve hava raporu. 22.15: Yarınki 

Yeni ne,riyat f 
İnkılabımızda Posta 'f& Telırafcılar _ 

A. Baba Gökoilu'nun tedklld blr e3erldlr, ln
tl§ar etm.1Jt1r. 

İoel- Meraln Halkevi mecmuasıdır, Ey -
lQ.l sayısı çı.kmı§tır. 

Ertuirul Sadi Tek Tiyatrosu 

8 TAKSIMDE e 
ibide kartlJlnda 
Cumartesi ak,.mı 
kq temsilleıiııe 

bqlıyor. 

Birincitepin 5 

"'POR~· 
Pendikte güreşler 
Bu hafta Pendikte Madalya bahçe

sinde yoksul çocukları Esirgeme Ku • 
rumu menfaatine yağlı güreşler yapıl• 
mıştır. 

Tekirdağlı Hüseyin Molla Mehmed• 
le güreşecekti· Fakat Molla Mehmed 
güreşemiyeceğini bildi~, bunun ü .. 
zerine Babaeskili İbrahim sahaya ça~~ 
rılmış, o da bu müsabakayı kabul et ~ 
m em iştir. 

Bilahare Babaeskili İbrahim ile Ma· 
nisalı Halil baş için güı-şemişlerdir. 2' 
dakika süren güreşte Babaeskili İbra· 
him mağlfıb olmu~ur. 

Japonlar Amerikan yUzUcUierinf 
Japonyaya dav<3t ettiler 

Japonya yüzme federasyonu Ameri· 
ka Birleşik devletlerine müracaat ede· 
rek 1939 senesi için Amerikan yüzücü
lerini Japonyaya davet etmiştir. üç 
gün devam edecek müsabakalar iki ke
re yapılacaktır. Birincisi Tokyoda, i · 
kincisi Ozaka'da olacaktır. Her karşı · 
laşmada on iki karşılaşma yapılacak -
tır. 

Fakat Amerika federasyonunun bU 
daveti kabul edeceği biraz şübheli gö -
rülmektedir. 

Macarisianda futbol şampiyonasi 
. devam ediyor 

Macaristan futbol şampiyonasına 

devam edilmektedir. Şimdiye kadar 
Hungariya 1 O, Kisbest 9, Ujpest 
6, Nemzetti 6, Budakof 6, Szeged .5, 
Phoebus 5, Sz. Mav 3, Elektromas 3, 
Ferenç Varoş 2 puvan almışlardır. 

Norveçte fudbo~ karş1laşmalar1 
Norveç futbol şampiyonasında Fre

dikstav'la Mjondalen finale kalmışlai"" 
dır· Final maçı dokuz Birinciteşrinde 
olacaktır. 

Sovyetler futbol şampiyonası 
Sovyet Rusya futbol şampiyonası -

nın son puvan vaziyeti şudur: Dinamo 
Mosku 30, Dinama Kief ı9, Dinamo 
Leningrad 27, Sportak Mosku ıs, Me
tallouPg Mosku 25, Kızılordu 2S, Ta "' 
raktor Stalingrad 23, Lo'komotif Mos
ku ı2 puvanla sıralanmaktadırlar. .............................................................. 
Toplantılar: 

Halkevinde. Fransızca ve Almanca 
dersleri 

Eminönü Halkevinden: Evimlzde Fran .. 
sızcn ve Almanca kursları bu sene de Blrlll .. 
clteşrln Içinde açılacaktu. Kurslara devaıG 
parnsızdır. Kayıd muamelesi BlrlnclteşrinUI 
15 ine kadar hergün saat (14) den (18) e ta• 
dar yapılmaktadır . .............................................................. 

TURAN TiYATROSU 
Halk san'atkAn 

Naşit okuyucu Se
miha ~el varye"' 

tesi birlikte 
Bu gece 

PEÇELI SAILLEil 
komedi 3 perde 

Da11s, Solo, Dleto ~ 

·······iı-&·ı:·a···c;···~·····;;i···· 
Beyoğlunda e1~ 
Çağlayan ye~ 
Halk operet ti"' 
yatrosu yakınd• 
temsillerine bar 
lıyor. Bliylik kad"' 
ro- büyük orkel" 

tra - dtiylik 
operet _, ? ................................................... ::,: 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan ecuneler pll ~ 

lardır: 
istanbul clhetindekller: 

Aksarayda: <Sarım), Alemdarda: (sır
rı A:Wn), Beyazıdda: (Asador), ~ 
yada: (TeofUos), Eminönünde: (AJI1l ~ 
nasya), Eyübde: (Arif Beşir), Fener4•· 
(Vltall), Şehremin1nde: (NA.zım), şe b ~ 
zadeb~ında: <l Hakkı), Kar~•~ 
te: (Keman. Küçükpazarda: (YorJl>• 
Bakırköyünde: (Merkez). 

Beyofiu clhetindeldler: 
istlklAl cadde,lnde: (Galatasa~1; 

Garıb), Galat&da (Wdayet), Kurtulu.l ~ 
ta: <Kurtuluş), Maçkada: (Feyzl), 1" 
tlkta~ta: (Süleyman Receb>. 

Botaziçl, Kadıköy n Adalarclatdlet: 
1

. 
Üsküdarda: (Sel1mlye), sanyer4; 

(Osman), Kadıköyünde: (Sıhhat, ~~· 
fat), Büyütadada: (Halk), Heybeli 
(Halk). 



S Birinciteşrin 

Yalnız Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idare/i dır 
Niçın Cadum• sabunu, tıer tarafta 
.ercih ediliyor ? çünki: en af ve en 
ltılif bir urette kokuludur ve aynı 
~om nda çok Iderelidir .... 
Fazla rnıkdarda kbpürür va cildi 
mükemmalen temizler. Hakiketen 
beşer yi vikaya eden, yumutJatan 
ve gtızelle.tiren sıtıtıi bir sabundur. 
Sonderece kurumu, olduOundan 
)'OVO yav erir, 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü için 
Yapılacak Donanma Tenviratı 

Nafıa Vekaleti !stanbul Elektrik işleri umum müdürlüfü Cumhuriyetin ıs in
d yıldönümü rnünasebetilc yapılacak tenviratta &§a!ıda yazılı hususatm nazarı 
itibara alınmasını ilAn eder. 

1 - Resmi daireler ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvirata aid te
stsatın ruhsatlı müteahhidiere yaptırılması lazımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de mevcud sayıcı kudretini tecavüz 
ettiği takdirde müdUriyet nihayet 14 birincite§I'in ak§amma kadar yazı ile ha
berdar edilmelidir. 
. 3 - Bu kayıdların hilfıfma hareket e~ildi~i t?kdir~e y~lnız bir ~-isat mütees

'ır olmakla kalmayıp tenviratın heyetı umurnıyesi uzennde teşevvuşata aebebi
Yet verilmiş olaca~ göz; önünde tutulmalıdır. 
4- Bayram §enliği münaseb~tile mağazaların.da ayn sayıcı ile fevkaldde vit

rın tenviratı yapmak isüyen tüccarların bu tesısatma Xv/S ba~a 6 kui'Ujluk 
nıuvakkat bir tarile tatbik edilecektir. c7072:t 

UMUI\1 MÜDÜRL"OK 

An k ra Tarih Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğü nden 

I - Fakültenin 1938 mali yılı yemek münakasası 10/10/938 pazartesi günü An
kara mektcblcr muhas beciliğinde saat 15 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - isteklllerin her gün fakülte hcsab i§yarına müracaat ederek §artnameyi 
CÖrebilirlcr. 

3 - 1532 lira 25 kurustan ibaret olan ilk teminatın ihale günü saat 14: de 
kadar mezk(ır muhasebecilik vemesine yatırılması lazımdır. 
4

- İldn ücreti müteahhide aittir. .(6614) -. 

NI ŞANT AŞlNDA (Eski F eyzi ye) 

oa Posta 
~evmı. S1.Ja4 Bavadls ft Balt cazoteaı ---Yerebataıı. Qataıçefme 10ta:t. a 

İSTANBUL 

Gazete:m.lzd.e çıUıı ,-azı ve 
resimlerin bütilıı haklan 
mah.fua ve gazetemize afdd.ir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TORKtYE ı..ıvu ----760 4\JU 
YUNANİSTAN 2340 1220 'il O 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedell peşindir. Adrea 
deliştirrnek 25 kuru§tut. 

lDJ 
27J 
30 ı 

Gelen ewak geri verilme2. 
llô.nlardan mea'uliyet alınma2. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luk 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

r··;;~;;;;·~·~·74i·ı;;;~;;~··ı 
1 X,elgraJ : Son Posta 
! Telefon : 20203 

\ ························-··----····--·--' \ ıl 

·····················-···········-----···-------
Cild unsuru olan 

BİOCEL'in 
tesiri şayan1 hayret 
Olduğunu bayan 

Marcllla 

Bir kaç gün zarfında yüzürodeki kil· 
çük buru§ukluklarım ve çizgilerim 
kaybolınağa ba~ladığını gördüm ve 
birkaç hafta a;onra 10 yaş daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her ak§am yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
kalan kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklığı ve canlı bir taze 
lik vererek yumu§atacak ve beyazlata
caktır. 

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

flan T arifemiz 

atıhile 
aalail• 
ıahile 

Dördüncü ıahile 
Iç ıahileler 
Son ıahile 

Muayyen bir 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

» 
• 

• 
fazlaca mikdarcia illn yaptıracak .. 
lar ayrıca tenzllAtlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. Tanı, yanm 
ve çeyrek sayfa UAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart Ufuılarma 

cld f§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıAncıtık KoUektlf 6lrkeU 
Kahramaıwule Ilan 

Ankara caddesi 

_V atılı 1 Ş L i . i Yatısız 
Mernleketirnfzın en eski HuSU.si Lisesidlr. Resıni lisclere muadeleti tasdiK edilmiştir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısım

latJle Fen ve Ed blyat kollar1 vardır. Ltsan tedr1 tma husust ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mekteb 
asrt bir ıekle ifrni edllıni;tlr. Kız ve Erkek talebe için a~rı dalrehr dır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 
kaaar nıtıracaat MU bUit. ~azı malQmat fçtn tarifnam 1steyinlz. Tel. 44039 , ._ ______________________________________ ~--------~ 

Her Sene Zengin İkramiyeler Dağıtan 

TORK MAARiF CEMiVETi 
EŞYA PiYANGOSU 

5/11/938 de çekiliyor. Biletler BiR liRA mu
kabilinde Cemiyet Merkez ve Şubelerile Piyan
go bayilerinde ve Yeni Postane karşısında Er
zurum Hanında satılmaktadır. 

ikramiye 201000 ir 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve projesi mucibince A dannda yaptınlacak tuz anbarı ve ba~ .. 

müdürlük apartımanı in§aatı l9/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden yenı
den kapalı zarf usulile eksiltıneye k?n:rn U§tur. 

n - Keşü bedeli 22.917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718 lira 79 ku 01 
1 • 

ru§tur. -
Ill - EksUtme 20/X/938 tarihine rast lı yan Per§emb~ gün ii saat 15 de Kaba

ta§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şart:ıame ve projeleri 115 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Adana ve Ankara Ba~müdürlükle-
rinden alınabilir. · 

V - Eksiltıneye i§tirak etmek istiycn lerin fenni evrait ve vesaikini ihale gü
nünden 3 gün evveline kadar İnlıisarlar Umum MüdürlüAU inşaat §Ubesine iö .. 
raz ederek nyrıca ehliyet vesikası alın m ası lazımdır. 

VI - Mühürlü teklıf mektubunu kanuni vesaik ile \1 inci maddede yazılı in
şaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7.5 güvenma parası makbuzu 
veya teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en 
geç saat 14 de yukarıda adı geçen Alım Komisyonu ba§kanlı~ma makbuz muka-
bilinde verilmesi lazımdır. c7140• 

,.,.,.,., 
I - İdaremizin Gaziantep fabrikası iç in şartnamesi mucibince satın alınıca!f 

500 ton Rekompoze maden kömürU kapa lı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 
n- Muhanırne:ı bedelibeher tonu M ersinde vagonda teslim 17 lira hesabile 

8500 lira ve muva\dmt teminatı 637.50 liradır. 
m - Eksiitme 20/X/938 tarihine rast lı yan Per§embc günü saat 15.30 .:ia Ka

bata§ta Levaztm ve Mübayaat şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartn~me!er parasız olarak hergün sözü geçea şubede.'l alma bilir. 
V - Mühürlü telilif mektubunu kanttm vesaik ile % 7.5 güveome parası mak

pum veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me günü en geç saa; 15 e kadar yukarıda adı geçen Almi Komisyonu başkanlı~m• 
makbuz mu'ltabilind~ verilmesi lazımdır. c7179• 

~ 

Cl n st Mikdan Muhammen b. Muvakkat Eksiitmenin 
beheri tutarı teminatı Şekli gnnu saatı 
L.K.S. L.K. L. K. 

Kalın makine 2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Açık Eks. 7-X-938 14.~ 
k&~dı 
Takrlrlik k&~t 
Teskerelik 

1600 • -. 90.- 1350.- 101.25 • » J) J) 14,80 

ka~ıt 750 . -. 75.- 562.50 
Beyaz mektup- 400.000 adet 
luk 
Zarf No. 5 
Tampon sün
ger kaıtıdı 

20.000 tab. 
600 kilo 

Siyah kurşun 20.000 adet 
kalem 
Knçnk karben 2 500 

k t _ 
k&~ıdı . u u 
KQ~t zımba 
makinesJ 
Kllls~r 

5 .0 adet-

3.000 :t -

-.-.39 1560.-

1· 97 393.96 
66. 66 
1. 1775 235.50 

90. - 2250.-

80. - 150.-

62. - 1860.-

4:2.19 :t » » J) 14,45 

lt7.- • :t J) 1) 15,-

29.55 :t :t :ıı • 13,SJ 

17.66 Pazarlık • » 16 

168.75 Açık Eks.lO-X-93814,-

11.25Pazarlık » :t 14,80 

189.60 Açık eks. • » 16,-

I - Şartname ve nUmuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mik· 
dan yazılı 9 kalem kırtasiye levazıını hizalarında gösterilen usullerle ayrı nyn 
eksiltıneye konmuştur. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiitme yukarıda yazılı gün ve saatlerete Kabataş Levazım ve Müba· 

yaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - .Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden almabileceği gı .. 

bl :nUmuneler de görülebilir. 
V - ·İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvcnınt 

paralarile birlikte adı geçen komisyonn gelmeleri ilAn olunur. c672h 

~ 

I- Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kayseri ba§müdürlüğü bi -
nasında yaptınlacak kalorüer, tesisatı, septik, çukuru, snrnıç ve dinnmo ile bina 
arasında yapılacak ispirto satı§ deposu ve sundurnın inşaatı bir kül hallnde açık 
eksiltıneye konmu~ur. 

n- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 7660.43 lira ve muvakkat temina'ı 
574.53 liradır. 

III- Eksiitme 14/X/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da Kabata§tr. 
levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü· 
dürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Kayseri ba§müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i §Urak etmek istiyenlcrin bir mukavele ile yaptıkları iş beJ( · 
linin on bin liradan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mühend ~ 
olmadıklan takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inhisarlar inşaat subesince ta · 
nınmı§ bulunması ve eksilbnc gününden bir hafta evvel inhis-ılar inşaat şube· 
sinden fennt ehllyet vesikası almalan lAzımdır. 

VI - İstekillerin kanunen kendileı·inden aranılan vesaik ve in~ant §Ubemizdcn 
alacakları fennt ehliyet vesikası ve 7o 7,5 güvenme parnlarile birlikte eksiitme 
için tayin edilen gün ve saatt~ yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı iliin 
olunur. (6892) ,.,.,.,., 

I - İdaremizin Kabata§ §arap imnlfithanesi ile ambar arası geçidinin şartna
mesi mucibince demir çatı ve camekônla örtülmcsi işi pazarlıkla eksiltmeye kon-
mu§tur. . 

II - Keşif ibedeli 1043,90 lira muvakknt teminatı 78,30 llrad!ır. 
III- Eksiitme 12/X/9.38 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 C!e Kaba • 

ta§ta levazım ve mübayaat §Ub~i.ndeld alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. , 
V- İstaklllerin wiltme i~in tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvonm~ par, 

larile birlikte Y.Ukarıda adı ge.~en ıtomisyona gelmeleri nAn olunur. c6885.ıt ... 



16 Sayfa 

'Cocul/a",;,, 
SihhQt 

ve 

Ku-vvet 

SON POSTA 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

r- RADYOLIN 
Ditleri mikroplardan, çüriilder
den, iltihablardan koruyarak 
aağlamlqtıran, hem de mine
lerinin bozulmasını ~e arar• 
masını menederek daimi bir 
grizellikle muhafaza eden u
nn en kuvvetli dit macunudor. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra 

Çocuklar1n1z1 Hasan öziU unlari lle beslemek onlara yalntz s1hhat ve 
kuvvet vermekle kalmaz ayni~ zamanda neş'e ve saadet verir. Yavru· 

lariDIZin net'esl evinizin saadetin i getirir. Israrla her yerde 
-- Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
BeleotukJutu ve ibtilitluııuı brp pek 
tMirli ve taze atıdır. Oivaııyola Saltall 

MıUımud tGrbMi No. llS •• •• 
............................................. ·-·-·-~ 

Soa P•ta Matbaa11 ................................ 
aray1n1z. 

Deposu: Istanbul, Ankara, Bey oflu, Karaköy, Beyazıd, Beşiktaş Eski şehir Huan depolandır. 
Nefl'iyat Müdürü: Selım RGgıp B_,. 
S

AHiPLEBt: S. Rcıgıp BMBÇ lll 
A. Bk1'em UŞAKLJG AcenWan : Konyada Ali Ulvi Erandaç, Erzurumcia Kolaçlar Şevket oğullan, Malatyada İbrahim qık, Boraada Lofçalı 

H81an Tabsin ve Mehmed Kemel Duraner, lzmirda Kadri Tömek'tir. 

~ .......................................................... ~ ,,~ ..................................... . 
HERKES BILMELI 

ODEON- No. 5 ODEON- No. 1 

t 

ODEON- No. O 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlll Ininira iti * 

Et ve sebzeterin iyice pi§ımemesi nden, meyvalarm ıüzelce yıbnma " 
masmdan, içilen wianıı temb ve saf olmamasından hasıl olan ~ 
dediğimiz barsak kurdlan en muzır ha}TMtnlardır. Bunlar; ince 1Ju1ai10 
iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve iirerler. Ekseriyetle ~
larda bulunur. 

HALSİZLİK, KANSIZLIK, BAZII\ISIZLIK, KARlN Aöıuı.ABJ, 
KARlN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT Ki\şiNMASI, İSHAL, OBUB " 
LUK, BAŞ DÖNMESI, SALYA AKMASI, SAR'AYA BENZER S~ 
HALLERi, GECE KORKULARI, GÖRMEDE, İŞİTMEDE BOZtJKLVP 
HEP BU KURDLARIN TESİRİDİR. 

•• 
iSMET SOL CAN Bl KUViTi 
Bu kurdların en oınncı cıevasıdır. Her çocuk seve seve yer. Çoculd'" 

rınıza senede birkaç defa ihtiyaten v eriniz. Büyük ve küçüklere en bü~ 
emniyet ve itimadla verilir. 

Sıhhat Vekaletinin resml müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuıarı' 
içinde yazılıdır. 

'z · Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( ISMET ) ismine dikkat 

BASUR Memelerini 

PA Tl iLE TEDAVI EDiNIZ. 

Sıvas C. H. P. Başkanlığından: 
1 - Müsabakaya konulmuş olan Sıvas Halkevi projesinin teslimi için 

olan müddet bir ay temdi·i edilmiJtir. 
2 - Projelerin en SO!l ikfnciteJrinin 15 inci günü postaya teslim edUmiş 

maları şarttır. 

3 - Projelore isim yerine rumuz konulması kabul edilmiştir. 


