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C Avam Karnarasında müzakereler sona erdi ~ 

• 

Çember .avne 366 
reyle i i ad edildi 

Ingiliz siyasetinin ana hattı: "Eski 
dostluklarımızın aleyhine hiçbir 

yeni dostluk aramıyoruz, 
Cemberi yo dün Avam Karnarasında çok alkışianan mühim bir nutuk 

söyledikten •onra İstirahat etmek üzere İskoçyaya Ritti 
1 .............................................................. . 

Muşta petrol 
Mütehaasıslar mahallin

de tedkikat İcrasına 
başladılar 

Muf {Hususf) - Maden araştır
mak için geçenlerde ilimize gelen 
heyet Bulanık ilçesine ballı Liz 
nahiyeai merkezile Niftik köyünde 
oldukça zengin petrol kaynakları 
k~fetmİJ ve nümuneler enstitü -
ye gönderilmiştir. Yapılacak tahlil
lerde vaziyet kemiyet ve keyfiyet 
1t1barile uy.gun çıkarsa doğu ille -
rinin göbelinde bulunan bu petrol 
kaynaklannın bölgeye verece~l in
ki§af hududsuz olacaktır. 

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

Beneşin istifası 
mühim akisler 

Çemberl<ıyn Auam kam ar...,.da nuruloöylerkon . uyan d 1 rd 1 
Londra 6 (Hususi) - Avam kamara -ı mi§ ve meclis, tep-inisaninin birine ka" G 1 lh ··k"f 

~ın fevkalade toplantısı bugün sona er- (Devamı 11 inci sayfada.) azete er SU mu a atının 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Beneşe verilme~nibv~ye 

Yugoslavyadan gelen ediyorlar 

Yahudilerin pasaportları 
a şübhe uyandırdı 

Vaziyatten Viyana zabıtas1 haberdar edilecek 
Viyanadaki musevileri sahte vizeli pa-ı hakkında müddeiumumilikçe tahkikat 

ıaportlarla Türkiyeyc kaçıran bir şebeke (Devamı ll inci sayfada) 

istanbulun kurtuluş Bayramı 

.,.. 

DünkiL geçici resminde kahraman ıilvarilerimiz geçerlerken 
(Yazısı 4 üncü sayfafi'L1,zd4) 

BeMf 
Londra 8 (HusuJI) - Gazeteler Bene

flıı istifası etrafında uzun mütalealar der
meyan etmektedirler. 

(Dev~mı 11 inci ıcıyjadaj 

Ankarada belediye 
seçimi bü akşam bitiyor 
Dün Başvekil ve Adiiye 
V ekili reylerini kullandılar 

Ankara 6 (Husust) - Ankarada be
lediye seçimi yar.ın akşam sona erecek
tir. Bu akşama kadar 37,68S Ankaralı 
reyini ıkullanmı.ştı.r. · 

(Devamı 11 inci ıayjada) 

ldare işleri telefonu: 20203 Fiatı 8 kurUf 

Türk .. Alman ticareti 
''Alman piyasası Türk 

ihracatını kabule 
vasi mikyasta hazırdır,, 

Dün ak1am verilen ziyafette İktısad Vekili ve doktor 
Funk mühim birer nutuk söylediler 

Alman iktua.d nazırı doktor Funk Berlin bilyük elçimi.ı Harndi A~ Ue bir ct"CCda 
Ankara 6 (Husust) - Alman iktısad ı virleri Berlin büyük elçfm.D Bamdt Az • 

nazırı doktor Funk, refikaJı ve müta - (Devamı 11 inCi sCJfdada) 

Irak Filistin hakkında 
bir proje teklif etti 

Londrada bulunan Irak Hariciye Nazırı, Filistinde 
bir Yahudi devleti mevzuubahs olamaz, diyor 

Hayfa dem.iryoruncla herhava edilen bir tren 

Londra 6 (Hususi) - Hükumetin mi-ı Irak har.iciye nazırının terefine bugün 
safiri olarak halen Londrada bulunan (Devamı 2 nci sayfada) 

ingiliz karikatüriste göre siyasi vaziyat 

l 
ı 

Çemberlayn - Güle güle ... Inşallah bir dalıa yüzünü görmeyiz/ 



2 Sayfa 

HergÜD. 
_._. ... .-

Beneş'in istılası 

Y uan: Mubtttln Blrfft --1 
fES) undan iki ay kadar evvel bu 
lg) sütunlarda cSulhc doğru gidiyo~ 

ruz• diye bir makale yazmıştım. Bunda 
İngiltere ilc Almanyanın, Almanya ile 
İtalyanın münasebetlerini, Bled'deki Kü
çük Antantın kararlarını ve orta 
Avrupa vaziyetlerini tedkik etmiş ve 
mevcud alametlere göre Avrupanın sulhe 
doğru gittiği neticesine varmıştım. Hal
buki o sırada Çek meselesi yeni alevieni
yor ve tehlikeli bir inkişaf istikameti a
lıyordu. Bir meslekdaşun, beni hayale 
duşmekle, iaila nikbinlikle ve bir mes • 
lekdaşım da, bilahare Çek meselesi büs
bütün kızıştığı ve benim hala sulhe kani 
bulunmakta devam ettiğim sıralarda, be
ni ckehaneb le itharn ett\!er. Bugün, vu
kuat benim o zamanlar hadiseleri tedkik 
ederek vardığım neticeleri teyid etmiş 
bulunuyor. 

Fakat, vukuat sade benım o zamanki 
kanaatlerimi teyid ile kalmadı. Ausch • 
luss'u müteakib gene bu satırlarda Çe -
koslovakyanın erirneğe mahkfun olduiu
na dair yaptığım tahminierin de doğru ol~ 
duğunu gösterdi. Nitekim, Bay Beneşin 
istifası, Çekoslovakyanın bu erime hAdi
sesinin mühi.m bir safhasını te§kil eder. 
Fakat, erime hMisesi bununla da bitnıi
yor. Çekoslovakya, Avrupada siyasi bir 
kuvvet olmaktan büsbütün çıkmcıya ve 
bilhassa bu memlekette Almanyaya mfı
teıruıyil bir hükUmet teşekkül edınciye 
kadar, eski Çekoslovnkya erimekte ve 
lnhilalde devam edecektir. Bugünkü hü
kUrnet te muvakkattir. Başmda Çekie
rin kıyınet verdikleri bir asker bulun -
masına rağmen, bugün memleket cinhi
linde nizanı ve huzur tesisi vazil.esile mü
kellef olan bu hükUmet, yakın zamanda 
başka bir hükfunete, o da bir başkasına 
mevkilerini terkedecekler ve nihayet Al
manya ile dost bir Çekoslovakya vücude 
gelinciye ve Çekler arasında bu tarzda 
yeni bir hayatı hazmedecek bir zihniyet 
teşekkül edinciye kadar bu erime ve :fs
tihale hareketi devam eyliyecektir. 

* 

SON POST~ 

Resimli Makale: 

Herkesin kendisine göre bir zevki vardır, fakat bu zevk 
ebedi değildir, zamanla bafifler, eksllir, hatta bir müddet 
sonra büsbütün kuvvetini kaybeder, yerine bir başkası 

kaim olur. 

= Degişmiyen zevk = 

Hiç degişmiyen, her .zaman kuvvetini muhafaza eden bir 
tek zevk mevcuddur, adına aile deriz, aile dediAizniz zaman 
da bilhassa çocuı;ru kastederiz. Fakat bu öyle bir zevktir ki 
kıymeti ancak tadıldıktan sonra anla§ılır. 

Yeni Çekoslovakyan~ kat'l ~~du~~~ı \ ......................................................... ) 
teşekkül ettiği zaman, u mem e et ı- Bu sütunlarda sinema yıldızı Gre- Bir Insan bacagv ın dan 
Aden hayli düşmüş olacakttr. Memlek.e- ta Garbonun Avrupadan Am.erikaya 
ttn kaybe~i saha, sanayü ve madenle- dönerken kimsenin baberi olmadan va- /ki bacall imal edildi 
rile meşhur olan kısmıdı::-. Şim.al ve garb pur:a binrnek :istediiini, kendisini ta - Resmini gördü· 
taraflan büyük metalun:i ve muhtelif teci1 Raha .. ..,...,.,.,., benı' ğü ~ 1.. da . . nıyan gaze ere: c .... ~ nuz -s yapn -
fabıikalarla dolu idı. Prag ile Vı~~ ara- yalnız bırakınız- dediği.ni yazmıştık. ki İngiliz çocuğu-
smdaki saha, geııl§ kl~d sanayıınııı: ya- Resmimiz, artistin vapura mutfak ka - na cHarika ~ocuk.. 

Birinciteşrin 7 

Sözün Kısası 

Pazarlıksız satış 

e. Tala 

. E. Talu 
--·-····---·······-········ -·····--· 

~ddıfa~by~:erdla ı. Çcbk~l:Wkakb. gkısmınazcteıenkkA- pısmdan girmek isteyip kendisine eya- denmektedir. Dört /ki insan birbirine karşı 
6• rlA.i:l nnm uyu ır 1 ay- . . b" · · ı b' - (Bn~tarafı 1 inci sayfada) 
betm·ış olacaklardır. Fakat bütün bunla- sak!• demiince şaşırdı~ ve ırın_ cı sı- ay evve ır g-.ın, b k J {ı -,ı 

ıf ka la ıkıl d en1 kt b d.. .. .. u aaar ne ret bir ög·ıe ziyafeti verilmiıo:tir. 
rm bena del'i·.ı~ ... bile en ço~ Aimanla- n mara ra ç an mer ıv ere me e onu~u so~ ll' 

ı:-· ~ d • ·ı ıed·-· · g6st • r kakta giderken beslinebilir mi? Ziyafette hariciyc nazırı Lord Hali • 
rm elinde idi Yeni çizilece.'lt bududlar, ogru ıı. er ıgını enyo · kendisine bir .kam· J faks, müstemlekat nazırı Malkom Mak~ 
meşhur Skbdayı Çeklere bıraksa dahi bu D h ,-~-'- 1 d ik h. •d Id w· ı k~ h b'ye 
S

l......:. muh Id ğu denl Al Garı·b bir tesadüf yon çarpıyor ve a a me.ıu.t2u sıra arın a en ır - ona , ger nazır ar ve er anı ar 1 

AUUaDm taç 0 u ma er • altına alıyor. İlk birlerinden nefret eden iki Amerikalı, umuın reisi de hazır bulunmu~lardı r. 
ınanyada ...... , ...... ., olacaktır. Memleketin Lord Dail T ı h d - .. I k ~·~ ı~ı. t--:1tere dominyonlar nazın öncelerı hayatın· bü .. - 1 'k arl l ı f kat y e egrap m yaz ıgına gorc ra 
di§er taraflan ziraat sahalandır. Mese "• .I.!J6.U 'da - b ktu dan ümid kesili- 1 yumuş er, o~.. am o muş ar a. hariciye nazırı, Filistin meselesinin halli 
Prag ile Viyana arasındaki sahanın gen;§ ~tanley'in ~nada ayagını ~r ~-: nefretleri bir ti.ırlu geçmemiş, 0 kadar için 1ngiliz hükUmetine bir proje teklıl 
sanayi tesisatma mukabil Prag ile Buda- gu ve sedyede Lon_draya nalded~lcliğı- yor. Bir mucize iJe ki bi:rbirlerfie konu~mışlıır. Bulun· etmiştir. 
peşte arasındaki saha, belli başlı şerbetçi ni yazm~ Tesadufe bakınız kı ka - kefeni yırtan ço· dukları yerde, yekdi~erinin yüzline bi- Filistine İngiliz kontrolü altında Irakıl 
otu yetiştiren bir ziraat mıntakasıdır. Bu rısı Leydı Stanley de, bir ahbabını? e- cuğun sol aya~ını 
vaziyet, Çekoslovnkyayı Almanyanın ik- vinde ye:nek yemek üzere_sal~?a gırer: dibinden kesme~ le bakm~lar. Nihayet aradan .fO se- benzer bir statü verilecektir. Yahudilers 
tısad kutbuna doğru sürükliyecek ve o ken, ayagı ka~, yere duşm~ ve sag icab ettiğinde dok- ne geçmiş, bir panayırda ilk ve son de- bütün haklar tanmılacaktır. Fakat bir 

k b·ı · · b kulm tu E torlar söz birligı·· f 1 ak k 1 k 1 Yahudi devleti mevzuu bahsolnma::. Ya~ 
zaman Çekoslovakyanın dünkü çehresin- aya ı egı ur uş r. vıne, ~ra- a o ar onuşınuş ar, onu§ma arı, h d'l 1 A blar kı t 'k' ' dB 

d da k ekah t devresın ge ediyorlar. .Fakat . u ı er e ra sı eşr\ 1 mesaı 
den eser kalmıyacaktır. an ocas~m n. . a .... _ ı.. müna~ya. sonunda düelloya mün • bulunacak, fakat siyasi Yahudili~c bir * çirmekte oldugu klmığe goturulmuş, doktorlardan biri- cer olmuş. Boş bir çadıra girerek ta - nihayet verilecektir. 

Beneş Çekoslovakyada Vcrsailles (Ver- tedavi altına alınmıştır· nin aklına bir fey banca ile düello e~·ler, ikisi de altı- Kurulacak olan müstakil Filistin dev~ geliyor. Sağlam o- ...... "l 
say) ruhunun :mümessili ıdi. Versailles bunlara iş ve geri kalan fabrikalar tnra- lan sa~ bacaktan şar kurşun yiyerek ölmüşlerdir. letinde idari işler tedricen İngiliz hükıl'" 
yıkılınca onun da mevkiinde durmasına fmdan sıkıştınldıkça da bunlara iptidat sinir, adale ve deri metinden mahalli hükfunete intikal e .. 
artık imk~n kalaınnzd'ı. Şimdi, bu memle- madde temln et.me~i düşünecek ve bu sı- kesıyor, sol baca~a Çemberfayn ÜntJan decektir. Bütün ekalliyctlere her türiii 
ket, onu yeni hayatına alı~rabilecek olan kışık vaziyette yavq yav~ Almanyaya ekliyor, harika ço- • siyasi ve medeni haklar verilecektir. Arı" 
yeni bir adama muhtaçtır. Bu adam, çı- doğru akıp gidecektir. kabul etmıyor cak, Filistindeki Yahudilerin adedi da -cu#un hali gittikçe l~nalı.şıyor, arkasın-
kıncıya kadar bu memleket bulırandan Avrupadaki büyük inkılabı anlamak dan da iyiliğe yüz tutuyor. . . . ha ziyade arttınlmıyacaktır. 
kurtularnıyacak ve nıütemadiyen boca - için de Bay Bene~n bu şartlar içindeki Şimdi çocuk gene futbol oynıyacak, ~n gelen ~ilız gazetelennde 0

. - Di~er taraftan Kudüsten bildirildiğine 
lıyacnktır. istifasına bakmak kAfidir. Çekoslovakya kriket maçıarına devam edecektir. kudugumuza gore _İnglliz Başvekili göre evvelki gün hükümet kuvvetleri i19 

Yeni adamın vazilesi bir taraftan Çek- ne kadar derinden sarsılmış, altüst olmu~ Çemberlayn Kral tarafından kendisine lsi Arablar arasında birçok çarpı;ima .. 
leri .sıovaklarla anlaştıracak, Çek hüku~ ve bütün ruhile ~işmeğe mahkum kal- Dakikada 4 milyon resim tevcih edilecek herhangi bir yüksek lar olmuştur. Bu çarpışmalar sonunda A-
metm~e Slovaklara. lAyık oldukl~rı bir mışsa konfinantal (y.ani berrt) Avrupa Almanyada alınan bir sesli filmde ünvanı ..şimdilik- kabul etmiyecektir. silerden SO kişi ölmüştür. 
mevki vermeği ternın edecek ve dı~er ta- da 0 kadar esaslı bir inkılabın ve istihale dakikada dört milyon resim çekilmek Başvekil, yaptlklannm bütün ftlke ile Hayfa 6 (A.A.) - Yahudilere aid oısrı 
raftan da Çekoslovakya ile Almanyayı zaruretinin önünde bulunuyor. suretile rökor kırılmıştır. Avam Kamarasımn tam bir tasvibine ve Suriyeden sebze nakletmekte bııluntıll 
barıştıracnk, anlaştırncak ve dost yapa - Bunun neticesi: Yıkılan Çekoslovakya Bu filmin gayesi, halka seri filmle- iktiran edinceye kadar böyle bir ünva· üç kamyon, bir pusuya dü~üştür. İki şO" 
cak olan bir i~n olmak mecburiyetinde değil, dünkü siyası Avrupadır! rin ne suretle alındığını göstermekte _ nı kabullenmesinin kendisine yakış _ för ölmüş ve kamyonlar ynkılmıştır. 
bulunuyor. Bu adamı bulup meydana çı- Muhi ttin Birgen dir. mıyacağı kanaatindedir. Ba~dad 6 (A.A.) - Filistinin müdafaa~ 
karacak ve hayata atacak olan da bun - ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;::::;;;:;:;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;:;:;;;;;:;:::::;~;;;;;:;:;;;;;::::;;;,;;;;;;;;;;;;;:;:::::;~;;;;;:;:;;;;:;;;;;;;~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~======;;:;:;;:;:;;;;;;;::~ sı komitesi, Çemberlayne bir telgraf ~ 
dan böyle artık siyaset dc~ildir. Çekos- ~ kerek Filistin meselelerinin hal ve fa5

11 

lovakyanın enternasyonal siyasette oy. f S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A! ile bizzat meşgul olmasını istemiştir. 
nıyaca~ı rol kalmamıştır. Bundan sonra, İstanbul vilayet! f.stanbulda vazife gören öğretmeniere gene mesken bedelidir. İngilizlerin mukabelesi 
yeni Çek . memleketinin hayatını 1ptida! her ay aylıklarmdan ga)Ti bir de ınesken bedeli verir, bu, HalbJ,ki lstanbulda ayda 5 liraya mesken rlc~l, tek bir Kudüs 6 (A.A.) - İngiliz kıtaatile p,. ~ 
maddesiz kalan sanayi firmalarile fabrl- mesken bedeli 8 liradır, mikdarı az görmeyiniz, zira gerçek- oda dahi bulunamaz, o halde biz bu isınin değiştirilmesinin rab kıt'alan arasında son g-'lnlerde \f\1~ 
kalarını ve binaenaleyh i§lcrini kaybct- ten az olduğu halde vilayet büdcesinin darlığından dobyı daha doğru olacağına inanıyoruz, fakat ey okuyucu ku bulan kanlı çarpışmalar üzerine, tıı ; 
miş olan bir kısım işçi ve memur kütlesi bu yıl muntazaman vcrilememi§, s den 5 e indiril.ıniştir. Adı sen: glliz kuvvetleri Tabariyede mukabelt. 
tanzim edeceklerdir. Pragda bir müddPt i S T E R f N A N, 1 S T E R 1 N A N M A J bilmi.sil olmak üzere birçok Arab evıeti~ 
birbirini takib edecek olan Çek hükUmet- 1 nı, çadırlarını ve hatta birçok Arab kö)'"' 
leri, işsizler tarafından nkl§tırıldlkça lerini tahrib etmi§lerdir. 

• 



SON POSTA 

ekler/e SI ovaklar kat'i 
surette anlaştılar 

Eski vusturya - Macaristan şek in· e 
bi I eşik bir devlet kuru luyor 

Alman kıtaatı tarafından 10 Birinciteşrine kadar işgal edilecek olan mıntakaların 
hududu Berlindeki beyneimiJel komisyon tarafından tesbit edildi 

Londra 6 (Hususi) -Yeni Çekos - ve mfinaka1At bakımından menfaatle -
lovak - Alman hudurlunu çizecek olan rini ihlal edecek mahiyettedir. 
Berlindeki beynelmilel komisyon, Al - Mezkur konferanstaki Alman ciele -
man kıtaatı tarafından 1 O Teşrinievve- geleri ~ mfitehassıslan öyle taleblerde 
le kadar işgal edilecek mıntakaların bulunmuşlardır ki, bu talebler etnik 
hududunu tesbit etmiştir. Komisyon, mahiyeti aşarak Almanyaya mühim ve 
müteakiben gelecek haftaya kadar me- zengin şehir~er ve sınat merkezleri ih
saisini tatil etmiştir. tiva eden kabil olduğu kadar fazla top 

Alman membalarma göre, Çek - Al- rak ilhakını istihdaf eylemektedir. Bu 
man münasebatı iyiliğe doğru yüz tut- istenilen yerlerde münhasıran etnik 
muştur. İki devletin beynelmilel ko .. bakımdan Çekoslovaklar büyük bir ek
misyondaki mümessilleri, Qek ve Al - seriyeti haiz bulunuyorlar. 
man siyasi mahkumların serbest bıra - Alman eksperlerinin bu rnetalibatı 
kılması hususunda anlaşınışlardır. Münih anlaşmasını rnühildir. Çünkü 

Bundan lbaşka Almanlar, tahliye e- Almanlar kendi ırklan için istedikleri 
dilen mınıakalardaki silah ve mühim - kendi mukadderatlarına hakim olmak 
matı beraber almalan için Çekiere mü hakkını Çekiere vermek istemiyorlar. 
saade etmişlerdir. Yeni Çekoslovnkya 

Çek matbuat bürosunun tebliği Prag 6 (Hususi) - Zilariada toplan
Diğer taraftan Milletler Cemiyeti mış olan bütün Slovak parti rnümes -

nezdindeki daimi Çekoslovak matbuat sillerinin kongresi, eski başvekil Hodza 
bürosu bugün aşağıdaki tebliği neşret- ta:rafından hazırlanmış olan bir pllını 
miştir: kabul etmiştir. 

Alman kıtnatı tarafından ı O İlkteş- Bu plan mucibince Slovaklar, Çe kos 
rine kadar işgal edilecek olan mınta - lovakyadan ayrıimamağa ve fedetatif 
kaların hududunu tahdicle memur Ber bir devlet dahilinde muhtariyete sahlb 
Un elçiler konferansının karnnnı teb- olmak lehinde karar vermişlerdir. 
~~~ etmek üzere Çek~slovak büktimeti Bu suretle Çekler ve Slovaklar A -
aun gece fevkalade bır toplantı yap - vusturya - Macaristan şeklinde birle -
mı~tır:. . şik bir devlet kurmuş oluyorlar. 

Munih konferansında kararlaşhrıl- Slovak muhtariyetçilerin şefi Tiso, 
mamış olan bu mıntakalann tahdidi Çe yeni kabinede Başvekil muavini ol -
koslovak milli topraklarının ekonomi muştur. 

A ma y ropa anda yap lmasim i eri 
süren i girz meb'tısuna Berlinden cevab 

Berlin 6 (A.A.) - Völkişer Beo - dahili siyasetine karışarak ihtilalci pro 
~aht:r gazetesi, cKüstahça bir tahrlka pagandada bulunmak gibi emsali gö -

Prag 6 (Husust) - Son hadiseler 
dalayısile seferber edilen ihtiyat efra
dından iki sınıf terhis edilmiştir. Diğer 
sınıfların terhisi de yakında intaç edi
lecektir. 

~acarlarla ın~{ereler 

Budapeşte 6 (A.A.) - Reisicumhur 
Beneş'in istifası ve kabinede yapılan 
tadilat üzerine Çek hükfırneti tarafın -
dan müzakerelerin cumartesiye bıra -
kılması için yapılan teklifi Macar hü
kumeti kabul etmiştir. 

Friedlan 6 (A.A.) - Rumburg. 
Varnsdorf ve Friedland'ı ihtiva eden 
ve Bohemyada Haida hattına kadar im
tidad eden ikinci romtakanın işgali, bir 
çok anzalara uğramıştır. Bunun sebe
bi, yoUann çekilmelde olan Çek kıta
atı , kamvonlan ve tanklan tarafından 
tıkah olmasıdır. 

Almanya borç kabul etmiyor 

Berlin 6 ( A.A.) - Alman gazetelP.
ri. Almanyanın Sü'det arazisini iş~al 
etmekle Çekoslovakyarun borçlarından 
bir kısmını üzerine alabileceği fikrini 
reddetmektedirler. 

Ilitler ikinci mıntnkada 
Dresd 6 (A.A.) - Hitler, saat 1 O da 

şarki Saks'ın Cermen - Çek hududu -
nu geç:.miş ve general Bock kıtaatının 
Bumburg civannda işgal etmi.ş olduk -
ları ikinCi ınıntakaya girmiştir. 

Trabzon da 
Atatürk abidesi 
Açılan müsabakanın 
neticesi belli oldu 

Ankara 6 (Hususi) - Trabzonda ya 
lş~lıgı altında yazdığı bir makalede, rülmemiş bir tahrik mevzuubahs olma 

cı meb•usu Morisan'un Avam Kama- saydı, Morisan'un bu kısa görüşlü!ü _ pılacak Atatürk abidesi için açılan rnü-
r~smda yaptJğı beyanatı şiddetle ten- ğüne güler ve geçerdik Bunda başka sabaka neticesi belli olmuştur. 29 Ey -
kıd ederek diyor ki: ;~cı· partı·si de Alma ·. ı· n k.. '_ lıilde Akadernide toplanan jüri hey'cti 

M 
-s n sıyase ıne us .. .1 k " ~b"d k . . d 

. orison, İngilterenin harici siyase· taı."a bir müdahalede b 1 t gonden en sc ız a ı e ma etlerını tc -
t h kkı ''"'s u unmuş ur. "k · b" · ·li-· h k 1 1 ı a ndaki müzakereler sırasında be Malfun olduğu üzere ~ci partisinin kı etmış. . ırın~ı gı e~ e traş an -
Yanatta bulunurken millet kürsüsün - millt konseyi 27 Eylftlde Alman mil _ ~ız?an ~.eJad Sırel :e .n~r~ye~ .~cıdo-
den Alman milleti fle doğrudan doğ - 1 ı· h "tabe b. 1.. d gan ın muşterek proJesı, ıkıncılıgı S u-ru t d "h e ıne ı n ır ueyanname neşre e- , ket· k t 

ya emasa gelinerek Almanya a 1 • k Alm .11 ı· .1 Alın h""k.. runan ın ma :ı azanmış ır. 
t·ı~ re , an mı e ı ı e an u ume- w 

ı alci bir propaganda yapılmasını He- Birinciligi kazanan maketin çok gü-
r· ·· tinin arasını açmağa çalışmış ve Al -ı surmüştür. .

11 
fni f k zel olduğu bildirilmektedir. 

Öyle anla§ılıyor ki, Südct kardeşle - man mı e :ı şe ıne arşı gelrneğe tah 
rimizin kurtulması için Hitler tarafın- rik etmiştir. Bu gibi budalaca manev -
dan sarfedilen gayretleri Alman rnille- ralann hiç bir tehlikesi olmarnakla he 
tinin tamamile tasvib ettiğini Morisan ra.ber, enternasyonal adetleri vahim 
idrak etmemiştir. Eğer Almanyanın da bir tarzda ihlal eder mahiyettedir. 

Bir Ingiliz hava hey'eti 
Frans:ıya gidiyor 

Belçika Kralı Halandaya 
gidecek 

Akşatn kız san'at okul1arı 
müdürleri ara.,ında 

değişiklikler 

Ankara 6 (Husust>-Konya akşam kız sanat 
okulu müdurU Mürvet İlkiz İzmir Cumhuri
yet kız enstltüsüne, Edirne akşam kız san'at 
okulu müdürü Hayriye Onan Konyn akşam 
kız san'at okuluna, Manlsn kız enstitüsil mü 

ingiliz -halyan 
müzakereleri 

Kont Ciano faşist yüksek 
konseyinde izahat verdi 

e Beneş'den sonra 
Çekoslovakga 

Yazan: Selfm Rarıp ~meç 
Roma 6 (Hususi) - İngiliz büyüle 

elçisi Lord Pert ile hariciye nazırı IE3) ugünkü, daha doğrusu dünlc'.i 
kont Ciano arasında bi:rkaç gündenbe- (gl Çekoslovakyarun hanilerinden 
ri yapılan müzakerelere bugün de de - cumhurreisi Bene§ tahakkuk eden yeni 
vam edilmiştir. siyasi ve co~raft şartlar karşısında ma -

İngi!.iz - İ~lyan ve Fransız - İt~l. - karnını muhafaza etmiye, istifa edip si
l yan munasebtıle İspanya meselesının yaset sahnesinden çekilmcyi tercih et -
bu müzakerelere mevzu teşkil ettiği an miştir. Bu hareketin yüksek bir feragat 
laşılmaktadır. manası mevcud' olduğunu kabul etmekle 

Bu g€Ce toplanmı§ olan Faşist yük - beraber gerek Çekoslovakya ve gerek biz
sek konseyi, hariciye nazırı kont Cia - zat Bene§in şahsı için yapılacak bundan 
nonun verdiği izahat üzerine, İtalyanın başka bir şey olmadığını söylemek te 
Fransa ve ingiltereye karşı takib ede- malumu ilim etmek demektir. 
ceği yeni siyasetin esalannın tesbitile Çekoslovakya, nüfusu seksen milyona 
meşgul olmuştur. yükselen bir Almanya ile yakın komşuluk 

Valansiya şehri gece 
yar1s1 üç defa 

yapmak mecburiyetinde bulunuyor. Hu
dudlarında vukua gelen tebeddülAt ile ik
tısadi bakımdan bu muazzam komşu ile 
teşriki mesai etmek zaruretindc bulu -
nuyor. Çekoslovak devletinin başında bfr 

bombardiman edildi B~cş~n bulunması, böyle bir teşrlki me-
saıye ımkan bırakamazdı. Çünkü Beneşle 

Valansiya 6 (A.A.) - Valansiyn li- Almanya, birbirlerine uzun seneler di§ 
manı, evvelki gece üç defa bombardı- gıcı~at~ iki zı~ kutub~dan başka §eyler 
man edilmiştir Gece yarısını 30 daki- de~ıllerdı. Beneşm siyası faaliyeti, mut -
ka geçe 6 tanare, SO bomba atmıştır. lak bir Alman dü~manlığını hedef tutu-

Bu bombalardan bazılan limana yor ve Çek devletmin varlı~ı Almanlı~a 
düşmüş ve denizde patlamıştır. kar~ı b:slediği kinin semerelerı ile mev-

Gece yarısından 45 dakika sonra cudıyetıni .i~az_:ıe e~iyordu. Bir tarafın 
tayyareler limana 30 bomba daha at- galebesi, öburusü içın imktnı hayat bı
mışlarsa d

1

a mühim hiç bir hasara se - rakamazdı. ~itek.im Beneş de bunu anJa
bebiyet veremernişlerdir. dı ve Çek mılletıne son bir siyasi nutuk 

Saat 1.1 O da bir tayyare, Grao ma - vererek mevküni terketti. Onun il ba -
hallesine 8 bomba atarak 4 evi tahrib şından uzakla~ası Çekoslovakya için te
etmiştir. Nüfusca zayiat vukuuna dair lafisi nakabil mutlak bir kayıp sayılamaz. 
malfırnat yoktur. Yeri keşif ve tayin Fak~t devlet ve h~k"ılmetin bütün ana 
edilen bu tayyareye ka~ı tayyare da- tcşkı.~fltını ~endi duşunce ve prensipleri
m bataryalar tarafından ateş açılmış ne gore tesıs eylediği için iş başından ay-
ve tayyare Kastellan istikametirtde rılması, bir takım şaşkınlık ve tereddüt!-

' ı beb" kaçmağa mecbur olmuştur. e~e 57 ıyet verebilecektir. Fakat Çek 

Barsalon hükümeti 
ecnebi gönüllüleri 

terhis ediyor 

m.ılletı, orta Avrupada dört bir tarafı 
hasım memleketler1e kuşatılmış olduğu 
halde yüksek hayatiyet kabiliyeti göste
rebiimiş bir memlekettir. Bundan dola -
yıdır ki Beneşden sonra da, ckiştU dev -
leti t isabet ve maharetle idare edebile
cek daha genç kılavuzlar bulabilece~n
den §iiphe edilemez. Yeter ki bu maka -

Barselon 6 (A.A.) - B. Negrin Cenev- ma gelecek olan kimse, zamanın icabatı
redeki teklifini yapar yapmaz tahakkuk na uyabi1eck bir intibak kabillyetfn1 pafz 
yoluna girmiş olan tedbirlerin tatbiki olsun. Bugünler, Çekoslovaky'l gfbi bfr 
cümlesinden olarak, enternasyonal alay- memleket için haldkaten bir bayar, me _ 
lardaki muharibler cebheden alınarak ge mat dcvresidfr. Her müşkiilP. galebe çal
ride tesis edilen kamplara yerleştirilmiş - dırabilen ve maneviyat denilen büyük e
lcrdir. Tahliyeyi kolaylaştırmak için, mu- nerji kaynağında sezilmiye başlanan df 
haribler milliyetlerine göre tasnif edil- devam ederse, bunun arkasından bir in
mişlerdir. Bunlar terhis edilmiş addedil- hilal gelebilir. Halbuki Çekler için her 
mektcdirlcr. şeyden evvel böyle bir ruhi bozgundan 

korunmak lazımdır. - Selim Ragtp Emeç 

Amerikada Alman 
mahna boykolaj Japonyada korkunç 

bir iştiaJ, 1,200 işeinin 
Nevyork 6 (AA.) -Alman malla- akıbetinden endişe ediliyor 

rına karşı Amerikada yapılmakta olan T ky 6 boykotajın pek ziyade tesir hasıl etmiş . 0 0 (A.A) - Domel ajansın -
olduğu dün husu~ surette akdedilmiş dan. 
olan bir asamblede ilAn edilmiştir. Hokaido prefeliği dahilinde kain 

Zikredilen rakamlara nazaran 1938 Yubari madeninde bir grizo iştiali vu
senesinin ilk sekiz ayında idhalat mik- kua gelmiştir. 100 kadar maden ame -
darı 33 milyon 950.000 dolara baliğ lesi, mahpus !bulunmakta olduklan 
olmuştur. Halbuki t 937 senesinin ay- galerilerden vaktile çıkanlmışlardır. 
ni devresinde 56 milyon 250.000 do - Fakat maden dahilinde bulunmakta o
lardı. lan <iiğer 1200 maden arnelesinin {ikı -

Trakya aştcıhk kursu 
talebelerinin gazisi 

betlerinden endişe edilmektedir. 

Londra 6 (A.A.) - İngiliz hava kuv -
vetlerinin bir heyeti, Fransız heyeti ta -
rafından haziranda yapılan ziyareti geri 
çevirmek üzere pazar günü Fransaya gi-
decektir. Heyete hava genel kurmay 
başkanı mareşal Oyrıll Nevveli riyaset 
edecektir. 

Fransız müstemlekesinde 
kanlı bir hadise 

Amsterdam 6 (A.A.) -Belçika 
Kralı Leopold, 21 İkinciteşrinde res -
men Halandayı ziyareı edecektir. Kral, 
Laheyden kısa bir seyahatte bulunduk
tan sonra 2 3 İkinciteşrinde Brüksel -
den dönecektir. 

Kral Kostanlinin heykeli 
Atina 6 (A.A.) -Atina ajansı bil

diriyor: 

dürü Neyylr YeşU Edirne kız enstltüsüne, Edirne, (Hususi) - Trakya köylerinde 
İstanbul akşam kız san'nt okulu müdürü tanrobaşı olarak yetişmekte olan a~cıhk 
Hayriye Gtzella Manlsa kız enstıtli.süne, Sel- kursundan 45 genç muallimlerile birlik
çuk kız enstitilsil muall!mlerlnden Belkls Sc- te 20 gün evvel Vize, Kırklareli, Çanak
vengU İstanbul akşam kız san'at okuluna, kale, Gelibolu, Eceabad, Bayramiç, Biga, 
Ankara İsmetpaşa akşam kız san'at okulu Yenice vilayet ve kazalarmda yaptıkları 
müdür muavini Muzaffer Aklar İzmir ak • geziden dönmüşlerdir. Talebeler ve mu
şam kız san'at okuluna nakledlldller. allimieri Çanakkalede 55,000, Kırklarelin-

Balıkesirde bir kadın gayri 
meşru çocuğunu boğdu 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesirin 
Vicdaniye mahallesinde 2S yaşlanııda 

Fatma adında bir kadın; gayri meşru 

olarak bir erkek çocuk dünyaya getir
m~, bir müddet yavruyu yaşattıktan 
sonra boğqıuş, evinin bahç~sinln bir 
tarafına gömmilştür. 

Paris 6 (Hususi) - Dagarda (Fran- Kral Kostantinin heykeli önümüz -
sız Afrikası) baş göstermiş olan bir deki pazar günü Kral ve ailesi erkanı 
grev neticesinde, polis kuvvetleri inti- ile Başvekil Metaksas, hükfırnet azası 
zamı temin edemiyerek askeri kıt'ala- ve bütün sivil ve askeri memurlar ha
rm yardırnma n üracaat edjlmiştir. zır olduğu halde merasinıle açılacak -

Grevciler, 3skerl kuvvetiere de kar- tır. 
şı f.elmek istemişlerdir. Asker ateş aç- Metaksas bu münasebetle bir nu -
~ıştır. Neticede, greveiterden altı kişi tuk söyliyecektir. 
ölmüş ve kırk kişi yaralanmıştır. ============:::::::== 

Müstemlekat nazın, hAdise hakkın- buhranı esnasında seferber edilen 'bü -
da tahkikat açılma.c:;ını eınretmiştir. tün ihtiyat sınıfları, gelecek salı günü-

Paris 6 (Hususi) - Çekoslovakya ne ktidar terhi edileceklerdir. 

Yeni Ziraat 
MürSteşarı 

de 40,000 aşı yapmışlardır. 

Polathda bu y1l kavun, karpuz 
çok bereketli 

Ankara 6 (Hususi) - İstatistik u - Polatlı (Husust) - Bu yıl Polatlıda 
mum müdürü Celal Aybann ziraat kavun k~rpuz çok boldur. Şimdiye kadar 
müsteşarlığına tayinine dair olan ka - böyle bir bolluk görülmemiştir. Sebze de 
r~rname yüksek tasdike iktiran etmiş- ayni şekilde çok bereketli.dir. Şimdiye 
tır. kadar ekiimiyen Kara İlaz ve Tozlu çüt-

Eski müsteşar Naki başka bir vazi- likleri en güzel sebze vo bostanları yc-
feye getirilecektir. İstatistik umum tiştirmiştir. 
müdürlüğüne muavin Selim Sabitin Bu suretle Polatlı hatiçten gelen çürük 
getirileceği haber veri1mektedir. sebze ve meyvalardan kurtulmu§tur. 

Aradan bir hafta kadar geçtikten 
sonra hadiseyi haber alan zabıta, yap -
tığı tahkikat ve aramada çocukun ce -
sedini gömülü bulunduku yerden çı -
karrnıştır. Katil kadın yakalanmış, ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Samsunda yağmurlar 
sıı.msunda havalar on hafta tamamııe 

ya~murlu gltıni§tir. Yazlık babçelerde sine
malar ve saz heyeUerl bu hafta lşleyememlş, 
kışlık .,lnema. binalıırma naklolunmuştur. 

Bu sene ynğmurlar, mutaddan evveıotcıdetınl 
gösterml§ bulunmaktadır. 



4 Sayfa 

İstanbul kurtuluş gününül 
tezahüratla kutluladı 

Halk geç vakte kadar bayram yaptı, şehir namına 
Ordu şerefine mükellef bir ziyafet verildi 

Dün İstanbulun kurtuluşu münasebe -ı 
tile yapılan merasirnin ilk safhasını yaz -
mıştık. Merasime Taksim Cumhuriyet 
meydanında abidenin karşısına kurulan 
tribünde vali Muhiddin ÜstündaA, !stan
bul komutanı Halis Bıyıktay, saylavlar, 
§ehir meclisi azalan, emniyet müdürü 
Salih Kılıç, Üniversite rektörü Cemil 
Bilsel, profesörler, yüksek rütbeli asker
ler ve fırka erkAnı bulunduğu halde de
vam edilmiştir. 33 üncü tümen handosu
nun iştirakile hep bir a~ızdan İstiklal 
marşı söylenmiş deniz erieri tarafından 
direğe bayrak çekilmiştir. 

İstanbul belediyesi ve muhtelif mües
seseler tarafından Abid~ye çelenk konul
muştur. Şehir namına, §ehir meclisi aza
sından Refik Ahmed bir nutuk söylemiş, 
İstanbulun kurtuluş bayramının mana -
sını, ve işgalin şeklini anlatmıştır. Kur -
tuluş savaşında Türk ordusunun göster
diği kudret ve onun Başbuğu Atatürkün 
dehasını te-barüz ettirmi§, gençli~e o 
günlel"in acı hatıralarını anlatmış ve 

-

bunları unutmamalarını söylemiştir. Ha- Şehir namına abideye konulan çelenk 
tlb İstanbulun işgalinin bir ordu mağlıl
biyeti olmadığını, bilakis ordunun dört 
aene büyük bir kahrarnanhkla İstanbul 
kapılarını müdafaa ettiğini, bu ma~lQ -
biyetin ancak masa başında vuku buldu
ğunu ve politikacılara raci olduğunu 
söyledikten sonra şehir narnma orduya, 
ve Atatürke minnet ve ~ükranlarını sun
muştur. • 

Onu takiben gençlik adına Üniversite 
talebesinden Enver Kuray bu bayramın 
büyUklüğünü anlatmı§ ve Atatürkün de
hası sayesinde ulaşılan kurtuluş bayra -
mma ~tiı;ak eden İstanbulluların sev.:nç
lerine gençliğin de katıldığını söyliyerek 
aözlerini: cTürk ordusun9, onun Ba~bu
iu Atatürke sellun ve minnet .:. diye söz
lerini bitirrniştir. 

Nutuklardan sonra tribünün ön:inde 
geçld resmi yapılmıştır. Sırasile moto -
aikletll polisler, yedek sübay okulu, as -
keri tıb okulu, deniz lisesi, askeri okul -
lar, 38 üncü alaydıan rnüretteb bir piyade 
taburu, iki süvari bölüğü, bir sahra ba -
taryası, polis ve itfaiye, şehir bandosu, 
Üniversite, yüksek okul talebeleri, izci -

Bir koltukcu kürekle 
metresini yaralad1 

Dün Eminönünde Yenicami avlusun -
da bir kadınla erkek arasında şiddetlı bir 
kavga olmuş ve neticede erkek kadını kü 
rekle başından ağırca yaralamıştır. 

Birkaç senedenberi seyyar koltukçu Dur 
sun ile beraber oturan Hatire, son gün

lerde Dursunun kendisinden yüz çevir -
diğinf görerek dün Yenicanıle gitmiş ve 

onun başka bir kadınla konuşmakta ol -

duğunu görünce bağırıp çağırmağa ba~ -
lamıştır. Dursun Haticeyi susturmak için 

elinden geldiği kadar uğraşmı~ ise de, 

bunun bir fayda vermediğini görünce eli
ne geçirdiği bir küreği kaldırıp Hatice -
nin başına vurmuştur. Kadının kanlar 

içinde yere yuvarlanmasını mUteakib 
Dursun kaçmak istemi~ ise de, yetişen 

polisler tarafından yakalanmıştır. Yaralı 

Haseki hastanesinde tedavi 2ltına alın -
mış ve tahkikata başlanmı~tır. 

Toplantılar: 

Basın Kurumu kongreai 
Dün akdedilecek olan Basın Kurumu ton

ıresl, eberiyet nlsabı hasıl olmadıtından a
Jlll yirmi yedinci günü saat on tıçe tehlr e
dUmittlr. O gün, kongre, l~tlrat eden Aza 
mevcudlle atdedllecektır. 

Askerlik Işleri: 

K!aa hizmetiileri daYet 
Fatıh Kaymakamlıtından: 1333 doğumlu 

Ye bu dolumlularla muo.meleye tabi kısa 
hlzmetıUerden yükset ehllyetnamesı olanlar 
l/11/938 gününde yedek allbay okuluna, 
.ievtecıııeceklerlnden bilttin veatlnılarUe flm
diden tubeye mtiracaaUarı Ulıı olunur. 

ler, liseler ve esnaf cemiyetleri geçmiş -
lerdir. Halk alayın geçtiği yerlerde top
lanarak alkışlamıştır. 

Gece de şehir bandosu tarafından Tak
sirnde milli parçalar çalınmıştır. 

* İstanbul vali ve belediyesi Muhiddin 
Üstünda~ tarafından ordu şerefine Pera
palasta bir ziyafet verilmiş, bunu bir su
vare takib etmiştir. 

Halkevlerinde 
İstanbul Halkevlerinde müsamerel~r 

ve temsiller verilmiş ve konfcranslarla 
halka bayramın kıymeti anlatılmıştır. 
Beyoğlu Halkevinde saat on sekizde ya

pılan merasirnde ev başkanı Ekrem .. TıJr 
bir söylev vermiştir. Bunu ev orkestrası
nın bir konseri takib etmiştir. 
İstanbul radyosunda Fatih Halkevi na

mına avukat Cemaleddin Fazıl tarafın -
dan İstanbul kurtuluşuna aid bir konfe -
rans verilmiştir. Eminönü, Beşiktaş Haik 
evleri tarafından gece birer rnüsamere 
verilmiştir. İstanbul halkı gece geç vak
te kadar kurtuluş bayramını büyük se -
vinç tezahürleri içinde kutlulnmıştır. 

Bir tramvay arabasinda 
yangrn ç1ktr 

Vatman Şevketin idaresindeki 239 nu
maralı Aksaray - Ortaköy tramvayı, Ka
raköye geldiği zaman havai hattan cere
yan alan cihazında başlıyan ani bir kon
tak neticesinde yanrna~a başlamıştır. A
teş derhal söndürülmüş ise de bir hayli 
zaman arabanın tamir edilmesi için uğ -
raşılmış ve yarım saat kadar yol kapalı 
kalmıştır. 

Tramvayı o vaziyette Beşikta~ depo -
suna götürmek mümkün olarnamış ve ni
hayet diğer bir tramvay arabası bozulan 
arabayı itmek suretile depoya götürmüş
tür. Bu sebeble bir müddet rnünakalat 
durmuş ve bir çok tramvay arabaları 

Tophane ile Beşikta~ arasında kalrnıstır. 

Pol/Bfe: 

Bir tramvay ihtiyar bir kadına 
çarptı 

Vatman Hüseylnln ldare.-;1ndekl Yedlku -
le - Slrkecl tramvayı Etyemezden geçerken 
70 yaşında Adile isminde blr kadına çarpa -
rak bll4ından yaralamıştır, vatman yal.ca. • 
lanmış ve yaralı tedavi altına ahnnıı.ştır. 

Sokakta düten bir kadının 
batı yanldl 

Kasımpaşada Piyale sokaitında oturan 29 
yaşında Remzlye, Fatlhte Macar tardetler 
caddesinden , geçerken ayaQı kayarak düş -
müş, b9.4ından atır ve tehlikeli bir surette 
yaralanrnıştır. Zabıta tarafından eelbedilen 
sıhhl lmdad otomoblll Ue Haseki hastane -
sine kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. 

Bir otomobil bir adamı 
bacağından yaralad1 

Şoför Cemalin 1dare31ndek1 2876 numaralı 
otomobil, Galata köprüsilnden g~erten bir 
taraftan dlter tarafa geçmek fsteyen İbrıı. -
him Jsmtnde bir tabla çarparak salt bacıa • 
lından yarala~tır. Yaralı tedavi altına a
lınmıa, auçlu yatalanmıotır. 
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Atatürk köprüsüne 
giden geniş 

yollar yap1lacak 

Çorap mütehassısı geliyor 

Atatürk köprüsünün iki tarafında 
meydana getirilecek meydanlar ve yol -
lar için şehir meclisi istikraz yapmak ü -
zere belediyeye bir buçuk milyon liralık 
salahiyet vermişti. Belediye bir buçuk 
milyon liranın tedariki için teşebbüslere 
başlamıştır. Bu para ile köprünün iki ci
hetindeki binalar istimlak edilerek yıkı
lacak, Şe'hzadebaşı ile Köprü a'rasında 
geniş bir yol inşa olunacak, Köprünün 
Azapkapı ciheti geniş bir yolla Beyoğluna 
bağlanacaktır. Yapılan tedkiklere göre 
imar planının bu sahadaki tatbikatı için 
bir buçuk milyon liranın kifayet etmiye
ce~i anlaşılmaktadır. Planı tatbik ede -
bilrnek üzere daha ne kadar para lazım 
gelece~i tesbit edilecek, hükumetten is -

Ellerinde ince iplik bulunan fabrikalar yıl 
sonuna kadar bunları işieyecek ve sonra 

ince çorap imaline nihayet verilecek 

Çürük ve ince çorap imaline son ve
rilmek maksadile ittihaz edilen karar
ların tatbikine memur olarak seçilen 
Koton çorap encümeni, dün öğleden 
sonra Milli Sanayi Birliğinde mühim 
bir toplantı yapmı~tır. 

Bu toplantıda ilk olarak çoraplal'ın 
kalitelerini düzeltmek üzere getirilmc
sine karar verilen rnütehassıs meselesi 
mevzuubahs olmuştur. Bu hususta ya
pılan müracaat üzerine Avrupanın üç 
büyük fabrikasından gelen teklifler 
tedkik olunmuş ve bunlardan en mu -
vafığı kabul edilmiştir. Bundan sonra 
fabrikatörler getirilecek mütehassısın 
masraflan"na karşılık olmak üzere tenecek tir. 

Atatürk köprüsünün Azapkapı cihe - 3500 lira kadar bir para vermeyi taah-
tinde vücude getirilecek meydandakı is: hüd etmişlerdir. Mütehassıs yakında 
timlak işleri bitmiş gibidir. İktısad Ve • şehrimize gelerek çalışınağa başlıya -
kaletine geçen fenerler idaresine aid bu caktır. 
civardaki binaların belediyeye verilmesi Bundan sonra işlerin maksada ta -
takarrür etmiştir. İktısad ·vekaleti be - rnamen uygun bir ~ekilde cereyan e -
dellerini almadan binaları ve a:saları be- dip etmediğini kontrol etmek üzere ço
lediyeye terkedecektir. Azapkapı cihe - rap fabrikatörleri arasından bir müra
tindeki diğer binaların islimlakleri ta • kabe hey'eti seçilmiştir. Bu hey'et ilk 
marolanmak üzeredir. toplantısını bugün Sanayi Birliğinde 

Şehzadebnşı ile Unkapanı arasında ya- yapacaktır. 
pılacak yollardaki istimlakl('r için ma - Dünkü toplantıda \'erilen kararla -
halli tedkiklere başlanmıştır. Bu civarda ra göre, önümüzdeki yıl ba~ından iti-
vak~Ie istimlakler yapılmıştı. Halbuki baren bütün ince çorap imaline tama -

güzergah değiştiriZmiş olduğundan yeni- mile son verilmiş olacakhr. Çorap !ah
den istimHiklere lüzurn gösterilıni§tir. rikatörlerinin ellerindeki nizarnname -

ye aykırı çorap ipliklerinin de sene ba
~ına kadar tamamen işlenip bitirilme
si için iki buçuk aylık bir mühlet ve -
rilmiştir. Yılbaşından sonra en ince 
çorapların 60 denyeden aşağı otma -
ması esası kabul edilmiştir. 

B;r otomobil bir 
manifaturacr 

dükkanına girdi 
Dün Sultanhamamında çok garib bir 

otomobil kazası olmuş, bir taksı otomo -
bili mağazalardan birisine çarpıp Vit -
rini parçaladıktan sonra dükkimdan içe
ri girmiştir. 
Şoför Cevadın kullandığı 4861 numa -

ralı otomobil boş olarak Sultanhamarnı 
caddesinden geçerken mnnifaturncı Vah
ram Serkisyanın mağazası önüne gel -
diği zaman birdenbire direksiyonu bozul
muş ve bütün kuvveti ile mağazanın \it
rinine çarpmıştır. Çarpış o kadar şiddet
li olmuştur ki otomobil yalnıl camları 
kırmakla kalmamış ve mağazanın içine 
girmiştir. İşin garib ve şayanı dikkat ta
rafı bu kadar kuvvetli bir çarprnada hiç 
kimsenin ve hatta şoförün kilçuk bir ya
ra dahi almamış olmasıdır. Hadiseyi rnü
teakib Cevad yakalanmış ve tah.Jrikata 
başlanmıştır. 

-------------------------
ŞEhir işlPri: 

Bu sene dört çocuk bahçesi 
yapılacak 

Çocuk bahçeleri tesis için yapılan ted
kikler bitmiştir. Bir kısmı bu sene, bir 
kısmı gelecek sene inşa edilecelt olan ço
cuk bahçe ve kütüphaneleri tesbit edil -
miştir. 

Bu sene Çarşamba, Beyazıd, Beşiktaş 

ve Eyübdc birer çocuk bahçesi meydana 
getirilecek, diğer semtlerdeki çocuk bah
çelerinin inşasına gelecek sene ba§lana -
cak tır. 

Florya imar edilecek 
Şehircilik. mütehassısı Prost, Florya 

plaj kabinelerile, rnevcud gazinonun tev
sii planı ve yüzme havuzu inşaatı plan -
larını ihzar etmekle meşguldür. Florya 
her sene yapılacak yeni inşaat iayesinde 
gittikçe tevsi edilecektir. 

Istimilk edilen yerler yıkılacak 
Eminönünde istimlAk edilerek yıkıla -

cak Selanik bonmarşesinin bedeli, Na -
fia VekAleti tarafından belediyeya gön • 
derilmiştir. Bonmarşe yıkılmak üzere oir 
iki güne kadar müteahhide ihale edile -
cek tir. 

Leylei Berat 
İstanbul müftili~inden: Birinci teş

rinin dokuzuncu pazar günü taban 
ayının on dtirdüne müsadif olmakla 
mezkQr pazar ak§amı (pazartesi ge • 
cesi) leylei berat oldu~u ilAn olunur • 

Ellerinde nizamnameye aykırı ipliği 
olmıyan çorap fabrikatörleri de derhal 
kararlaştırnan şekilde kuvvetli çorap 
imaline ba~lıyacaklardır. 

Nebati yağlar hakkında 
tedkikat yapılda 

Ziraat Vekaleti emrile memleketin 
muhtelif verlerinde nebati yağcılık ü
zerinde t~dkikatta bulunan yüksek zi
raat enstitüsü asistanlarından ziraat 
mühendisi Turgut Yazar, şehrimizde
ki nebati yağ fabrikalarında tedkika -
tını ik.mal etmiş ve diin Ankaraya gıt-

lkttsad VekAieti tiftik ve yapağa 
kursu açacak 

İktısad Vekaletinin, tiftik ve yapa
ğı ihracatı kontrolörleri için açılmasma 
karar verdiği kurs, bu ayın 15 inde 
Bursa Merinos fabrikasında açılacak -
tır. Bu kursa. mevcud kontrolörlerden 
seçilmiş olan 1 2 kişi devam edecektir. 

İki ay devam edecek olan bu kursda 
kontrolörler birer arnele gibi çah~arak 
fiftik ve yapağının bütün incelikleri -
ni ve ekispiriz şekillerini teferri.\atile 
görerek öğreneceklerdir. 

Kurs sonunda kontrolörler bir imti
hana ta:bi tutulacaklardır. 

KontrpiAkCilar Ankaraya bir 
hayet gönderecekler 

Kontr.plak sanayicileri, dün öğle -
den evvel Milli Sanayi Birliğinde bir 
toplantı yapmışlardır. Üç saat kadar de 
vam eden bu toplantıda, ayın 13 ünde 
mer'iyet mevkiine girecek olan yeni 
k'ontrplA.k nizamnarnesi üzerinde esas
lı surette görüşülrnüştür. KontrplAk -
cılar, tatbikini çok güç buldukları yeni 
nizamnamenin bazı maddelerinin tadi
li için VekAlet nezdinde teşebbüste bu
lunmak üzere bir hey'et seçmişlerdir. 
Bu hey'et bir iki güne kadar Ankaraya 
hareket edecek, ve İktısad VekAletile 
temasa geçecektir. 

Hayvan yemi karan baz1 
değirmenler faaliyetten menedildi 

Son zamanlarda İstanbulda bazı 
kimseler hayvanlara yem olarak veri -
len hububatı kırmaya mahsus yeni ba
zı tesisatı havi de~rmenler vücude ge
tirmişlerdir. 

Maliye Vekaletinden müsaade alın
madan kurulan kınna tesisatını havi 
dejinnenleri, tehrimiz Maliye İdaresi 

buğday vergisi kanunu hükümlerine 
aykırı görerek faaliyetten menetnıiştir. 
Değirmen sahibieri bu vaziyet üzerine 
aralarında birleşerek Vekalete mürn • 
caat etmeğe karar vermişlerdir. 

Değirmenciler, bu müracaatlarında, 
buğday koruma vergisi kanununun 
maddei mahsusunda vals ve eleksis 
köy kırma değirmenlerinden un yap • 
mıyarak yalnız hububat kıranların ver 
giden hariç kalacaklarının sarahatle 
ya1.ılı bulunduğunu ileri sürerek, hay
vanların gıdalarını temin için açılan bu 
dcğirmenlerin kapatılmasının önüne 
geçilmesini isteyeceklerdir. 

MUteferrlk : 

Göçler için Akay bir tarife 
hazırladı 

Denizbank Akay idaresi Adalar hattı 
için on beş günlük bir göç tarifesi kabul 
etmiştir. Yazlıktan dönecek olan halkın 
eşyaları bu vapurla nakledılecektir. Va
pur Kınahadadan saat 9,15 te, Burgazdan 
onda, Heybeliden on birde, Büyükadadan 
da on üçte hareket ederek 14,30 da köp • 
rüye gelecektir. Bu vapur iskelelerde 
30-60 dakika kalacaktır. 

Bugün 1600 göçmen gelecek 
Bir kaç gün evvel Bulgaristanden ge • 

lecek olan göçmenleri almak üzere Var -
naya giden Nazım vapuru bugün 1600 
göçmenle limanımıza gelecektir. 

Göçmenler Anadölunun muhtelif yer • 
lerinde iskan edilmek üzere sevkedile • 
ceklerdir. 

Bir kaç gün sonra da Romanyadan 
Vatan vapurile diğer bir göçmen kafileaf 
gelecek ve yerlerine gönderileceklerdir: 
····························································• 
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C Vurdda spor hareketleri ==:J 
Adanada meske uhranıl 
bir ürlü halled.lemiyor 

Antebde trahom ve 
çocuk hastaliklarile 

mücadele art11 
Adana ev kiraları bakımından dünyanın en pahalı 

· şehri sayılıyor. Teşrinievvel içinde ev tutamıyanlar 
bütün bir senelerini otelde geçirmeğe mecbur kalıyor~ar 

Gaziantep, (Hu. 
:msi) - Cenub ha
valisind.. bugüne 
kadar çocuk veti-

yatının büyük acı
lar tevlid etmiş ol

duğunu itiraf et
mek lıizundır. 

Cu ın h u ri yelin tec>s 

süsünden evv~l 

köylünün ihmali 

bilhassa bu işde 

Adana AbidinpCl§C caddesinden bir görünüş 

Adana, (Hususi) - Her yılın eylul so- ı Ferdi inşaata gelince: Asıl mühim olan 
nu ve teşrinievveli, Adannda yaşıyanlar bu mesele, mühmel bir haldedir. 
için bir derd ayıdır. Tcşrinievvel içinde Adanada e\• temin 

Denebilir ki, Adana kadar, dünyanın edemiyen bir kimse, aylarca otel köşele
hiçbir büyük şehrinde mesken buhranı 

1 

rinde kalmağa mahkümdur. Nitekim, se
yoktur. ne ortasında Adannya nakledilip te, ev

Şimdi, Adananın yeriisi de, yabancısı sizlikten çoluğile, çocuğllc otellerde kal-
da ev isticarı teliışı içindedir. mış olan aileler pek çoktur. 
Adananın ev kiraları, senelik ve peşin- Mesken buhranı Adananın en başta 

dir. Mütcvazı, oturulabilecek şekilde bir gelen bir derdi halinde bulunuyor ve he
ev tutmak istiyen insan, mutlak surette men herkes ayni suali soruyor: cBir in
asgari 200 lirayı gözden ve cebden çıkar- şaat şirketi getirilemez mi?, 
malıdır. O da ev bulabilirse!.. Bu suale verilecek cevab, Adananın İı.er 

Bu derdie yaln ız Adanadaki memurlar cebheden bol olan imkanları bakırnın -
ve diğer yabancılar de~il, Ademalıların dan, menfi olamaz. 
hemen bir çoğu malüldiir. Bu meseleyi ehemmiyetlc el~ almak ve 

Adanadaki mesken bulıranının önünü çalışmak hem Adanalının, hem de Ada
almak için bazı resmi ve hususi teşekkül- nadaki aHikadar müesseselerin vazifesi 
ler zaman zaman teşebbüslerde bulun- ve hatta borcu sayılır. 
makta, fakat maalesef bütün bu hareket
ler neticesiz ve akim kalmaktadır. 

Adana, diğer vilıiyetlcrimize nazaran 
her cebheden zengin Jlan bir şehirdir. 
Fakat mesken mcselesind~ fakirliği ayıb
lanacak derccedcdir. 

Adanada hergün ilerlıyen geniş bir 
~mar faaliyeti olmakla beraber, bu bayın
<1ırlık hareketi ancak resmi müessesele
rin umumi 'ht' 
la ı ıyaçlan karşıtıyacak bina-
~ kurmasından ibaret kalıyor. 

c: 

Balı!<esirde bir genç kadmt 
yaralad1Jar 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesirin 
Anafartalar mahallesinden Mehmed 
oğlu Rifat adında birisi; kendisine yüz 
verzniyen Dmkçiler mahallesinden 
Balyalı Halil kızı 22 yaşlarındaki Fat
mayı, gece yarısı zorla evine girerek 
bıçakla eğır surette yaralamıştır. 

b· ~ngulaakta nayırsever bir zat olan Mehmed Çelikel tarattrıdan 120 
/

11 ~ıra kıymetinde bir lise binası inşaedildiğini, binanın açılış töreninin de 
b afı dığını evvclce yazmıştık. Resmimiz Çelikel lisesinin açılış töreninde 

g~ tun~n vilayet erkanı ile diğer zevatı, nutuk söyleyenlerden birini .:;s erıyor. 

büyük yaralar ~~ Trakya at yarı§tann dan dört intıba 
çıyordu. Vefiyatın Dr. Saip Özer Edirne, (Hususi) _ Hayvan nesiinin metli birer mükafat verilıni§tir. 
en büyük sebebi anaların ~çocuk bakı- ıslahı encümeni tarafından bütün Trak- Balıkesirde at yan~ıan 
mı, hususunda kat'iycn ır~ad edilmemi~ yaya şamil olmak üzere tertib edilen son- Balıkesir (Hususi) - Balıkesir son 
olmasıdır. bahar büyük at yarışları geçen pazar gü- bahar at koşuları pazar günü yapıl -

Cumhuriyet hükumetinin her §eyi ct- nü Kışialar meydanında hazırlanun koşu mıştır. İkııamiye tutarı 1 ı ı 5 lira olan 
raflı ve iyi gören idaresi kurulduktan sahasında icra edilmiştir. Yarışlarda baş- yarışlar dört kategoriye ayrılmıştır. 
sonra sıhhiye te~kilatı cenub mıntakala- ta Umumi Müfettişimizle başmüşavirle- Birinci yerli yarım kan İngiliz tay kn· 
rındaki hastalıklara karşı da çetin bir ri ve Edirne valisi, mebuslarımız olmak şusunda Ankarab ihrabirnin Alcey!a
mücadele açmış ve iyi neticeler almış- üzere binlerce halk hazır bulunmuş ve nı birinci, Susığırlıklı Hasanın Şcn'i 
lardır. Bundan on beş sene öneeye kadar, pek heyecan ve meraklı bir safha arzc- ikinci, İzmitli Nihadın Safası üçüncü 
trahoma yakalananlar içmde kör olmağa k 1 d'kk tl t k'b 

1 
t gelmiştir. 

~ y . • den oşu ar ı a e a ı o unmuş ur. · 
0

. d h k mahkum bulunanlar hiç te az degıldı. 1 . Ikinci: ort ve a a yu arı yaş-
Unutmaınalıdır ki mesela Kilis kazasın- Yarışiara saat 14 de tay koşusu ıle b:ış- ta bu sene içinde hiç koşu kazanma-
da mevcud olan ve bütün esnafı kör bu- lanmıştır. Bu koşuda birinciliğı Mustafa mış yarım kan Arab ve halis kan Arab 
lunan cKörler çarşısb, tranomu tedaviyi Doğudun Binnazı, ikinciliği Yavuzun 1koşusunda Balıkesidi Osmanın Aydını 
hilmiyen eski sultanlar devrinin acı bir Ferruhu, üçüncülüğü de Adnan Akbıyı- birinci, yüzbaşı Cemilin Budağı ikinci, 
eieridir. Bugün trahomlu, bu işe memur ğın Ümidi kazanmıştır. Edincikli l'viehmedin Mesruru üçüncü 
teşkilat sayesinde tamnmil~ iyileşmekt~ olmuştur. 
ve canavar fazla tahribat yapamamnkta- İkinci koşuda birinciliği Tevfik Dev- Üçüncü: Dört ve daha yukarı yaşta 

riınin Ceylanı, ikinciliği 1\~hmed Kula-dır. yarım kan Arab ve halis kan Arab hen nın Ferhanı, üçüncülüğü de Sinan Yii-
Cenubda mücadele akılan bir iş de ço- dikap koşusunda Ankaralı Salibin Mu-
k h 1 rükçünün Arifesi kazanmtştı.r. 

cu asta ıklarıdır. Bilh:tssa bir buçuk sulu birinci, Balıkesirli Osmanın Fer -
yaşına kadar çocuklarda götülen vefiyat, Üçüncü koşu yarım ve safkan Arab ham ikinci, Bigalı Raşidin Aslanı ü -
anaların kabahatlarıdır. Bunu göze alan hayvanıarına mahsustu. Hasan Akayın çuncü olmuştur. 
sıhhiye teşkilatı, bilhassa cçocuk bakımıı. İncisi birinciliği, Süleyman Evirzenin Dördüncü: Dört ve daha yukarı yaş-
hususunda anaları irşad etmeği baş ödev Serveti ikinciliği almıştır. ta yerli yarım kan İngiliz koşusunda 
edinmiştir ve bu irşaddan çok iyi neti- Dördüncü kqşuda Osman Yenilmezin Ankarab Salihin Mahmuresi birinci, 
celer elde edilmiştir. Sevimi birinci, Kaya Karakayanın Şen- Balıkesirli Alinin Nonesi ikin -
Mıntakada mevcud doğum müessesele- gülü ikinci, Halil Güngörün Yıldırımı ü- ci, Gönenli Nazifin Mavzikası üçiincü. 

ri bu hususta iyi roller oynamaktadır. çüncü gelmi§tir. gelmişlerdir. 
Gazinntepte sırf şahst bir teşebbüsle vü- Bu yarışları müteakib atlı zabitan ara- Yanşlarda beynelmilel binici jokey 
cude gelen doktor Saip Özerin cDoğum sında manialı bir yarış tC!rtib edilerek bu Pavlın idare ettiği hayvanlar dört ya -
ev.i. hastanesi yalnız çevrenin değil, Tür- koşuda derece kazananlara ayrıca kıy- rışta da birinci gelmişlerdir. 
kiyede mevcud bu gibi müesseseterin ön Türkgücü Çanakkale futbol sampiyonu oldu 
planda gelen çok mükemmel ve asrilerin-
den birisidir. Bu hastanenin kuruluşu 
muhitte birçok vatandaşları muhakkak 
tehlikelerden kurtarmıştır. Almanyada 
tahsilini tamamlamış olan doktor Saip 
Özer, bu müessesesinde canh, başla ça
lışmakta ve çok değerli bir varlık yarat
maktadır. 

Son yıl içinde Gaziantep belediyesi, 
bir de çocuk tedavi dispanseri açmakla 
muhite en büyük iyiliği etmiştir. Dispan
ser için belediyece mütehassıs bir dok
tor getirilmiştir. Burada yurddaşlar be
lediye hesabına tedavi edilmektedir. 

Gaziantep çevresinde sağlık işlerinin 
normal bir şekilde olduğu söylenilebilir. 
Güneşinin saflığı ve şehrin dar ''e sıkışık Çanakkale, (Hususi) - Çanakkale vi
olmaması, verem gibi fena hastalıklara l layetinin 7 kazası arasında yapılan lig 
fırsat vermemektedir. Bu çevrede verem maçlarının neticesi alınmıstır. Ezine İd-

• # 

musabı ve veliyatı nadirdir. Tifo gibi manyurdu takımı ile karşıla~an Çanak- şampiyon olan Türkgücü taknın oyuncu-
hastalıklar da fazla vefiyat vernıemekte, kale Türkgücü, Çk. Çimenlik sahasında , ları görülüyor. 

karşılaşmışlardır ve neticeyi (5-2) Ça
nakkale Türkgücü spor klübü kazanıu 'k 
mıntaka şampiyonu olmuştur. Resim.ie 

hafif geçmektedir. şehir ~·uyu enstaııas- Burd urda canlı spor hareketleri devam ediyor 
yonu tamamlandıktan sonra bunun da 
hiç görülmiyeceği muhakkaktır. Burdurdan yazılıyor: Birinciteşrinde 

Cumhuriyet sıhhiye teşkilatı. munta-
1 

memleketimizde yapılaca1< olan yağlı, 
zam çalışmalarile ve düzgi.ın tcşkiHitile serbest ve alafranga güreş müsabakaları 
cenub ınıntakasındaki sağlık işlerini de için takımlarımız hararetle çalı§maya 
çok iyi bir şekle koymağa muvaflak ol- başlamışlardır. Çalışmalar muayyen za
maktadır. manlarda Halkevi salonunda seyirciler 

Sam.ııun okullarmda 
Sam.cıunun ilk okullarında tehacüm çok _ 

tur. 1931 do!fumlu talebenin kayıd ve kabul 
muamelelerine devam edilmektedir. Lise, or
ta ve tıcaret mektebl olgunluk ımtıhaniarı 
bitmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki· 

önünde yapılmaktadır. Burdur halkı spor 
hareketlerini ve bilhassa güreşi büyük 
bir altıka ile takib etmektedir. Sporcu 
gençlerin temiz çalışmaları bu alakay:ı 

bir kat daha arttırmaktadır. Spor kuru
mu başkan ve asbaşkanı ile üyelerinin 
değerli gayretleri az bir zamanda muhit
te kıymetli elemanlar yetiştirecektir. 

Resimde Burdur güreşçileri ve spor ida

-H hşları ~san Bey meyva Sil· 

trıa . Undan sonra ıntiza
gırıyorrnu~ 

i• .. 

... Toptan satılacak mey
valar muhakkak bir kere 
hale sokulup ... 

... Burada satış fiatı tes
bit edilecekmiş .. Yani müs
tahsile hal ııedir anlatıla • 
caknuf ... 

Hasan Bey - Birader 
ınustahsilin değil, manav -
ların halden emianıası la .. 
aı.m_ 

recileri görülmektedir. 

Kcşan - İpsala nıaçı 
Keşan, (Hususi) - Geçen pazar günü 

Keşan spor alanında, KeJ1Clna davet edi
len İpsnla spor klübü takımt ilc Keşan 
klübü arasında bir futbol müsabakası İkinci devrede esen ~iddetli rüzgar İp. 
yapılmıştır. Maça saat 15,30 da öğretmen salalılar lehinde idi. Bundan da istifnd" 
Bekirin idaresinde başlanmıştır. İlk dnki- eden İpsnla takımı ardtsır:ı iki sayı ya
kalarda Keşan orta muhacimi Necati ta- parak beraberliği temin E'tmişlerdir. Son 
rafından birinci sayı kaydedi!mi~ ve bu- dakikalarda Keşan lehine verilen pcnal
nu 35 nci dakikada Kcşa~ sağ açı~ı 1\fit-ı tıyı İpsaiılar kabul ctmiyerck saltayı 
hatin yaptığı sayı takib ederek birinci terketmiş iseler de hakem Kesanı 3-2 sa-
haftaym 10na erdirilmijtir. Jl U. &alüt eıkletmişlir. 
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Amerikan filmi ~ Bazı çocuklar, 
fCS') enim bir dostum var.. geçen- - Peki amma, nereden biliyordun? neden iştihasız 

olurlar? 
I9J lerde Avrupanın karıştığı - Sinemadan ökreruniştim. 

herkesin: - Sinemadan mı öğrenmiştin? 
- Harb olacak! Giildü: 
Dediği günlerde bile gülüyor, kat'l - Çocukluğumdan beri sinema me-

bir ifade ile: raklısıyım; en iyilerinden, en fenala -
_ Olmaz! nna kadar bütün filmleri seyrederlm .. 

Diyordu. Meğer yanılmıyormuş .. bir tanesini bile kaçınnam. 
Bir çdk yerlerde seferberlik ilan edU- - ?????? 
miş, hududlar kapatılmış, silAhiann te- - Bu fiimler arasında bir çok Arne-
tikleri açılmışken, dört devletin baş _ rikan filmleri Cie seyrettirn. Amerikan 
vekilleri: filmi demekten maksadım; Amerikada 

- Biz bu işin önüne geçebiliriz! yapılmış film demek değildir. Hani şu !ştiha, i~liyen vücudün aldığı gıdayı 
Dı·ye yola çıkWar. ,. bir takımlannın, seyretmedikleri hat- . . ht Id ~ 

harcadı~ma, yenısme mu aç o uguna 
Ben, sen, o, biz, yani bu işin seyir- ta seyredenleri de zevksizlikle itharn iş tt• 

elleri; üzüntü içinde: ettikleri. kov~ylu, ha.ydudlu, kahr~ - ~~ :a·lde bir çocuğun i§tihalı olması 
- Ha yetişecckler, harbin önüne ge- ı:ıanlı film1en kasdeddıyorum. ~u b~ıns için her şeyden evvel yediği §eyleri sar-

çecelder.. fi~le; bazı noktalar a tamam e r - fetmesi, bunun için de kafi d~recede ko-
- Ha yetişemnyecekler, harbin önü- bırlenne benzerler. şup oynaması, hareket etmesi lazımdır. 

. kl - ?????? d b' ·ı t ne geçemıyece er · · · · · . . . Bir apartırnan katın a oturan ır aı e n-
Diye endişe iÇinde bekliyorduk. . -:-.Mesela bunla~dan bınn~ bırkaç savvur ediniz. Çocu~n bütün i~ gücü 

Onlar, yetiştiler, konuştular ve anlaş - kışıyı yakaladılar, ıdama ma d -~ et.; odadan odaya gidip gelmekten ibarettir. 
tılar. tiler. Ateşe atıp yakacaklar egı mı· Arasıra sokağa çıkarılır. Fakat o zaman 

Açılan tetikle.r kapatıldı. Kapatılan Tam ateşe atılıp yakılacaklan ka~da; da ya annenin bir işi vardır. Çabucak eve 
huduellar açıldı. Seferberlik emirleri nereden çıktı'klan anlaşılınıyan a ra- dönülür, yahud arabaya, trarnvaya bini-
geri a1ındı ve harb olmadı. manlar yetişir ve kurtarırlar. Ur. Yani çocuk muhtaç olduğu kadar ha-

* · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · reket etnıiş olmaz. 
Dostumu dün gördüm /. Dostum bir daha güldü: Bu yavruya bir de itina Ue yemek ve-

- Nasıl, dedi, dediğim çıktı mı? - Son senelerde dünyanın hali bu rildiğini, her yediğinin muhakkak et, süt 
- Evet bu sefer de harb olmadı. Amerikan filmlerine benzedi. H~rb ne nevinden besleyici bir şey olmasına dik-
- Ben biliyordum. kadar yakın gelse, nereden çıktıgı bel- kat edildiğini düşününüz. Bu ~ocuğun ii-
Dostum, pek fazla siyaset meraklısı li olmıyan biri muhakkak peyda ola - ühasız oluşu kadar tabii ne vardır? 

değildi, hattA bir hafta, bir ay gazete cak.. harbin önünü alacaktır. Çıkarıp yürütünüz, mcrdivenleri inip 
bile okumadığı vaki idi. İsmet Hull'ısi çıkmasına, bahçede koşup oynamasına 

müsaade ediniz. Yemeğe karşı nazı der-

c 8 1 bl·ı·l y or mu ·ıd ll n 1. z 'J =ı hal geçer. önüne ne konulsa yemeye baş-u n ari 1 lar. Çünkü vücud, verileni sarfetmiştir. 
Yeni gıdaya ihtiyaç duymaktadır. 

Görülmemiş bir pertavs•7 
1800 senesinde 

Parke= isminde bir 
İngiliz gayet bü -
yük bir pertavsız
la güne§ huzmelc
rini bakır, demir 
veya çeli~in üze -
rinc toplıyarak bu ,' 
madenieri erit - r 
miştir. Bu pertav- •i 

sıı:ın 700 İngiliz li- ' 
rası değerinde oldu~, sonralan adese -
nin Pekine iötürüldüğü söylenmekte -
dir. .. 

Y1ld1zlara dair 

Akrep sokmasına karŞI İsteksizlik başka şeylerin tesirile de o
labilir. Beslensin diye çocuğa muayyen 

Bazı memleket - ve mahdud yiyecekler verilmiştir. O da 
lerde akreb sok _ bunları yiye yiye usanmı~tır. Et, süt, 

.. 1 ~ te ı·d meyva, sebze gibi şeyler çocuğa çok ya-
ması o um v ı F k .. d. b 1 rar. a at mutema ıyen un arı yerse 
etmektedir. Me - usanır. Hele bazı çocuklar sütten çabu
sela şimaıt Afrika- cak bıkarlar. Bunun için yavruya arasıra 
nın bazı mıntaka- et yerine balık, süt yerine yumurta, pey
larında bir nevi nir, taze sebze yerine kuru fasulya, be

zelye yedlrmeli. Süt pek faydalı olduğu 
akreb vardır ki için türlü türlü yemek haline koyup, ver
bunun zehirine meyi tecrübe etmeli. Böylesinden de haz
karşı hiç bir ilaç zetıniyorsa bir zaman ısrar etmemeli. A
şimdiye kadar te _ rasıra çorba, püre gibi yemekler yapmalı. 

sir etmiştir. Bu sebeble, şimdi, ak _ Hiçbir vakit çocuğun hakikaten nefret 
reb sakmalarına karşı yeni bir serom ya- ettiği şieyleri - faydalı olla - yedirmekte 

ısrar etmemeli. 
pıl.mıştır. Bu serom akrebin zehirinden 
ve zehiri ihtiva eden guddelerden elek _ Pek küçük çocuklarda üçüncü bir sc

Fennin terakki- trik cereyanı geçirilmek suretile akrebin beb daha olabilir: Çocuk cerıelerini kafi 
si sayesinde yıl _ zehiri alınmaktadır. Bu takdırde serom derecede işletmiyordur. Bilirsiniz ki çiğ-

d zl h. _ derhal .. ..,,i tesirini göstermektedir. nPdikçe hazma yardım edici usareler if-
ı ann ma ıye ~ ed · M .. t d. · d . . . . . . _ . .. raz erız. u ema ıyen ezme ncvın en 

tını §ımdi daha ıyı de muvellıdu~umuza bulunm~dığı tah~k kolayca çiğnenir şeyler yiyen çocuk çe-
anlıyabilmek ka- kuk etmektedır. Buna muk~bıl fazlasıle nelerini işletmek ihtiyacını duymaz. Eöy-
ı. ·ı Im kt d hamızı karıbon vardır. Mt!rih yıldızı da lesine bisküvi kızarmış ekmek gibi uzun 
..,ı 0 a a ır. .. llid-lh bak d f · · ' .. muve u umuza ımm an akirdır. uzun çiğnenecek yiyecekler vermek lU-
MeselA Zuhre yıl- Jüpiter ve Satürn yıldızlannda ise fazla zımdır. 
dızında ne su, ne ınikdarda metan gazı vardır. ----------.............................................................................................................................. 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 

Edirnede cM. S.» e: 
- Ne yapmalıyım mı diyorsu -

nuz? Çok basit: Mekteib çocuğunu 

şevmeyi, fikrini çelmeyi, zamanın -
dan evvel açmayı bir kenara bıra -
kırsmız. Dostluk, komşuluk, insan -
lık size bunu emreder. Eğlenmek 

mi istiyorsunuz? Sokaklan sürten -
}erin sayısı pe'k çoktur. 

* 

cak şey, kadının karakterine gör~ 
değişir: Bazılan fazla hassasdırlar, 
arhk onlar için arada aşk kalma -
mıştır. Kendilerini iltiyam bulmaz 
bir yara atmış sanırlar. Bazıları ise 
iEmpülsin 'dirler. 

Nefis bir çorba 
Biraz kereviz, bir ufak baş prasa, bir 

baş so~an do~anır. Kızgın sade yağda 
bir parça unla birlikte şöyle bir çevrilir. 
Kızarmamalnrına, hatta fazla sararma
malarına dikkat etmelidir. Hepsinin çiy 
kokusu geçsin kafi. 

İki patates soyulur. Ufak ufak doğra
nır. Evvelkilerin içine katılır. Yetecek 
kadar su konulur. Hepsi ezilip püre halini 
.alıncaya kadar kaynatılır. O zamana ka
dar su da çekilmiş olur. Bu püre ihtiyaten 
bir de süzgeçten geçirilir. Prasarun filan 
posaları alınır. 

Geri kalanın içine katı bir et suyu dö
külür. Ufak ufak parçalanıp başlanmış 
lop etler de konulur. Hepsi bir arada bir 
kaç ta§ım kaynatılır, indlrilir. 

Birinciteşrin 7 

Mütehass1s bir hey'et Lüleburgaz 
otobüs faciasmm keşfini yapti 

Direksiyondaki küçük bir hatanın otobüaün otomobile 
çırpmasını intaç ettiği ve yolun darlığının da kazada 

amil olduğu anlaşıldı 

Bundan 1 S gün kadar evvel Lüle -ı mış, dövmeğe ve parmaklariie boynU" 
burgaz yolu üzerinde bir kaza olm~, nu sıkımağa başlam.J.§tır. 
bir kamyon parçalanarak, içinde bulu- Yetişen polis ve mübaşirler, bo~ 
nanlardan bir diş tabibi feci tekilde öl- mak derecesine gelen Hanımı, azılı ~ 
müş, diğer yolcular da ağır ve hafif dmın elinden güç kurta~lardır. 
suret~e .yar~arunı.ş~ardı. _ Hırsını bir türlü yenemiyen zey ' 

Hadısenın tah!kikatma Lüleburgaz neb mahkemede rakibesine· 
müddeiumumlliği ~mdan .başlana .- ~ Göreceksin,' seni öldüre.ceğim, &-
ra~, ~a~yonun §Oforu Harndi tevkif ye, bağırınağa başlamıştır. 
edılmıştır. S 1 k d t..ıı- cümıüm hUd 

L··ı b .. dd i uınlli" İ uç u a ın, =..n:ır eş 
u e urgaz mu e um gi s - ··dd i umlliğin"· kedilmi. an ' 

t b ı dli esin b. .. ekk mu e um e sev ş, .n 
a~ uk a Yah llin~ dır kmuifz ereakyaü~a- nun ise, yan baygın bir halde, adliY' 

ra , aza m a e eş ya pm - t b bet· ··ı·· .. lm .. ..ı-·· •. tehass b. h y' t .. d ilm a a ın e go uru u~.ur. zere, mu ıs ır e e gon er e- .rı 
sini istemiştir. Zeyneb, bu ikinci suçundan dolar 

Belediye mühendislerinden Yakub, da, muhakeme altına alınmıştır. 
Fethi ve Muzafferden müteşekkil bir Bir katil altı sene hapse 
hey'et otomobille hAclise mahalline gi- hk d'ld. 
derek, Lüleburgaz sorgu hAkimi ve ma Om e 1 1 
müddeiumumtsi huzurunda, tedkikat Çatalcada, Aziine isminde blr kı~ 
yapmışlardır. kaçırılması meselesinden çıkan kavga• 

Yapılan tedkikat neticesine göre, da, tabanca ile muhtar Melunedi öldil
kazanın cereyan sebebleri şu şekilde ren Mustafanın muhakemesl, Ağırce ' 
tesbit edilmiştir. zada neticelenıniştir. 

Şoför Harndinin idaresindeki oto - Yapılan duruşma neticesinde su~ 
büs. İstanbul - Edirne yolunun 145 in- sabit görülen Mustafanın 6 sene mi1d' 
ci kilometre5inde ilerlerken, Selen şir- detle ağır hapse konulmasına karar ve
keti müdürü Veeelinin idare ettiği hu - rilmiştir. Suç ortaklan Muharremltı 
sust otomobil de arkadan gelmekte - Müminin de 6 şar ay hapis yatmaıats 
dir. Bu sırada otobils, hususi otomo - ve Mustafanın kardeşi diğer Azim~ 
bile yol verir vaziyet almış, fakat tam beraeti karar altına alınmıştır. 
yanından geçerken, onunla yanşa baş- lk' hk h . h d 
ıamış ve direksiyondaki küçük bir ha- 1 ma Om apts ane e 
ta da, otobilsUn arkadan hususi araba- birbirini yaralad1 
ya çanprnasma sebeb olmuştur. Oto - Hapishanede vukua gelen yeni bit 
mobilin arka tekerleğiniaı, otobüsün yaralama hadisesinin muhakemesiJl" 
tamponuna takılması, faciayı doğur - Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke 1 

muştur. Yapılan keşfe göre, yolun dar mesinde, dün başlanmıştır. 
olması da, facianın Amilleri arasında - Dünkü muhakemede dinlenilen ~a' 
dır. Avrupada bu gibi şoselerin yalnız hidlere göre, vak'a şöyle cereyan et' 
gidiş veya yalnız geliş için kullamldı -
ğı, raporda zikredilıniştir. miştir: .J 

Katilden mahkum bulunan YuSV" 
Yapılan tahkikat neticesinde, bu fe ile arkadaşı Abdullah, hapishane baJl', 

ci kazanın muhakemesi, Kırklareli a -
ğırceza rnaJ:ıkemesine intikal edecek _ çesinde dolaşırlarken, bl~denbire suS 

ti tahlarını çekmişler, ve birbirlerini )~ 
~ a 

Bir koyun için arkadaşım 
öldüren Receb muhakeme edildi 

,Bir koyun meselesinden çıkan kavga 
sırasında, Çatalcada a.ı"kadaşı Abidini 
tabanca ile öldüren Recebin muhake -
mesine, Ağırcezada dün devam edil -
miştir. 

Dünkü celsede iddia makamı müta -
leasını serdederek, Recebin suçunu de
lillerle sabit görmüş ve Türk ceza ka • 
nununun 448 inci maddesine tevfikan, 
tecziyesini istemiştir. 

Muhakeme, müdafaanın yapılması 

için, tali.k edilmiştir. 

ralamışlardır. Fakat bu hadisenin • 
bebi anlaşılamamı<:tır 'ı • ., 

Suçlular da mahkemede, hadisetl1, 

neden doğduğunu anlatmak istemiye, 
rek, birbirlerinden davacı olmadıkl9 
rını, söylemişlerdir. 

Duruşma, diğer şahidierin celbi ~ 
çin, talik edilmiştir . 

lcra mutehasstsmm raporu 
Türkçeye çevrildi 

İcra mütehassısı Hans LeyrnaıJ 
verdiği mufassal rapor, Adiiye Ve~ 
letince tercüme ettirilmiştir. Ra~ 
tab'edilerek, alMtadarlara dağltılll 
ve bu hususta fikirleri alındıktan so' 
ra, icraata başlanacaktır. Bir kadm mahkemede rakibini 

bogmaga kalk1şt1 
Zeyneb isminde bir kadının, Çem - tki eroin kaçakçısı yakalandı , 

berlitaşta eski sevgilisi Refikle, karı - İkincı şube memurları tarafından şl~, 
sı Hanıma hücum ederek, Refiği ve bek deUe takib edllmekte olan sabıkalı eroitı 1. 
çi•yi yaraladığını yazmıştık. tıcılanndan Mehmed ne arkadaşı Ali~ 

Mehmed, Çartıkapıda memurlar tarafı il, 
Tevkif edilen Zeyneb, dün Sultan- gönderllen blr adama 3 paket eroln ver~ 

ahmed 3 üncü sulh cezada yapılan mu- ten .suç üstünde yakalanmışlardır. Etıı ,ll. 
hakemesinde, ikinci bir hAclise daha çı- müdllrl~üne getırUen suçlulann uıe;~. 
k tmı tır aranmış ve bunlardün All o~lu Mellıtl~ 
ar ş · fapka.sının meşlnl ara.sında blr mikdar ~ 

Su.ç1u kadın hakime ifade verdiği sı- eroin bulunmuştur. suçlular Aallye be4 
rada, rakibesi Hanımın üzerine atıl - ceza mahkemesine teslim edilmlşlerdil'· 

Anka radan: 

İlk buhran dakikasında hatırıarına 
gelen her şeyi yaparlar, kırıp dök -
rnek isterler. Fakat sinirlerinin kuv. 
vetini suüstimal ettikleri için çabuk 
yorgun düşerek susar1ar. Bazılan f. 
se soğukkanlı ve uzun görüşlüdilr • 
ler, zevcenin astı, metresin ise biraz 
sonra bizzat erkek tarafından da ha• 
kir görülecek bir oyuncak olduğu -
nu düşünürler, erkeği bıkıncaya ka
dar hareketinde serbest bırakırlar. 

1 Bacaks1z1n maskaralıklari : Uyku :1 
- Ankarada olduğumuzu yazma

ymız, ihtarile gelen mektubu yazan 
okuyucularuna söylediklerini anla -
yamadığıını söyliyeceğim. Mektubu 
yazarlarken galiba · zihinleri dalgın
ınış, bir cümle diğerine kanşmış, 
bey'eti umumiyesinin manas!.nı da 
silip götünnüş. Cevab isterlerse tek
rar ve daha sarih olarak yazmalı -
dırlar. 

~arada Bayan .S. T.• ye: 
- Kocasının bir başka kadınla 

münasebete giriştiğini işiten veya 
anlayan her kadın müteessir olur, 
kıza.r, buhran geçirir. Fakat ilk fe -
veran dakikasını müteakib yapıla .. 

Ben gençliğimde hangi sınıfa 
mensup bulunuyordum? Pek tayin 
edemiyeceğim, esasen Allaha şükür 
böyle bir mesele ile de karşılaşma • 
dım, fakat şimdi, saç1arımı beyaz 
gördükten sonra sonuncu şıkkı ihti
yar eden kadınları daha makul bu
luyorum. 

Siz hangi sınıfın esirisiniz, bilmi
yorum, onun için bir şey söyliyemi
yeceğim, fakat beni dinlerseniz ilk 
iki sınıfa girmeyiniz. 

TEYZE 

\ // 
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::ıı-- 7 Birineite:şriD 
SON POSTA 

Tiy olar bu sene bize 
e r haz1rlad1lar? 

Halk opereti, Ertuğrul Sadi ve Naşid 
ya pt ları azırlıkları an tıyorlar 

Nqid Halk oper-etmden Ultfu!W& ve Toto Ertuğn.ıl Sadi 

Tiyatro mevsimine girdik. Şehir tiyat-ı - Bizim hususi bir tarafımız da milli ıliyetleri için etraflıca izahat verdi. Dedi 
rosu birkaç akşam evvel (Yanlışhklar ~o- tiyatroya dolru geniş mikyasta hazırlık ki: 
medisi) adlı eserle kapısını ve perdesıni yapmaktır. Türk tiyatrosunun hariçten - Yeni bir tiyatro üç seııe müddetle 
açtı. Birkaç defa yazıldıit için Şehir ti- görünen manzarası komıopilittir. Her- heyetimiz için tutuldu. Bina, eskiden bir 
yatromuzun bu seneki repertuvarını aşa- hangi bir yabancı tiyatromuzu seyreder- çalgılı gazino idi. Baştan aşağı esaslı bir 
ğı yukarı biliyoruz. Onun için daima ken milli nıhumuza, beniisimize teın:ıs surette tamir edildi. Kalorifer yapılmak
san'atın üvey çocukları oldııklarını iddia etmekten çok uzak kalır. Türk artistinin 1 ta ve boyanmaktadır. Hiç kimsenin aklı· 
eden ve daima kendi yağlarile kendileri büyük vazifeleri başında tiyatromuzu na gelmiyecek bir tarzda geniş ve rahat 
knvrulan diğer teşekküllcrin yeni mev- milli ruh, milli benlik ve iUurla yoğur- fotöyler yapılıyor ki, açıldığı gün görü-
sime nasıl hazırlandıklarını gözden ge- mak gelmelidir. . lecektir. 
çirmc-k istedik. Artistierimiz türkçeyi fransızca gibi Dekorasyon işlerile san'at arkad;tşları-
Şehir tiyatrosunun dışında kalan üç konuşurlar. İçimizde yaşıyan Türk tip- mızdan Talat ve Cihad meşgul olmakta

tiyatro bu sene çok esaslı bir faaliyet lerine sahnelerimizde ender tesadüf ede- dırlar. Kadroya gelince: Heyet iki buçuk 
göstermek kararile i§C başlamış bulunu· riz. Sonra ilıive etmek isterim ki. artisti sene evvel Fransız tiyatrosunda temsil· 
yorlar. aktörlükten kurtarmak Iazıro. Melodram ler veren Halk operetinin daha fcvkindc 

San'atkôr Ertu~rul Sadi Tck Taksim- tiyatrosunun rnimikleri, jestleri, konu§- yepyeni bir Halk. opereti olarak halkın 
de fıbide karşısında bir tiyatro kurdu. ması, maalesef hala yaşamaktadır. Bence huzuruna çıkmak için azami gayret sar
Halk operetine uzanan himaye eli bu gö- artistin her şeyden evvel tabiiliği, canı, fediyoruz. Bunun en büyük misali Sey
çebe san'nt topluluğunu bir binaya sahib ruhu ve heyecanı olmalıdır. Tabiilik feddin Asaftır. Bu isim memlekete hiç te 
etti: (Çağlıyan) kendilerine verildi. Sc- suniliğine de düşmernek lazım! yabancı değildir. Konservatuarın değerli 
\•imlı halk san'nıkarı Nac;;d ise hemen Bizim sahnemizde ehemmiye: verdiği- profesörünün halkımıza dinlettiği güzel 
hemen yeniden yapılan ve büyüyen Tu- miz en mühim nokta budur. Bizim bizi, bes elerini bu sene de yeni (Halk Opc
ran tiyatrosunda oldukça kuvvetli bir samimiyetimizi, içimizi anlıy;tn bir hal- ret) tiyatrosunda dinlemek fırsatını te
kadro ile ve yeni bir programla işe giri~- kırruz var. Onlar bizim ne şerait içinde ça min etmiş bulunuyoruz. Yalr.ız bununla 
ti. Şimdi yorulmazsanız beraberce dola- Iıştı~mızı ne kadar kendilerinden oldu- kalmıyarak Seyfeddin Asaf orkcstr:.ıyı 
§alım , bütün bu hazırlıklarin bize kış ğumuzu biliyorlar ve biz halkın bu ya- kendi tertib ve idare edecektir. Sahne kıs
ınevsimindc neler yapacaklarını kendi- kınlığına güvenerek Taksimdeki tiyat- mı, kıymetli muharrirlerimizdcr: Malı-
lerine soralım. royu çok a~ır şerait içinde açtık. mud Yesari ile ilk operct yazıcılarından 

Eitoğrul Sadi tiyatrosunda Sahnemiz genç muharrirlerin eserleri Yusuf Süruriye tevdi edilm1ştir. Bu sene 
için daima açık bulunacaktır. Zaten mah- bintassa çok muntazam bir §CkildP. çalı§ı-

Bazan bir san'nt misyoneri gıbi sırtına lacak, provalara azami derecede itina b. dud olan piyes muharrirlığini büsbütün 
ır aba, ayağına bir çarık takıp eline bir edilecektir. Heyetin bale ~ı:->raının ı· .... ı· ol· inh:sar altında bulundurmak doğru de- .ı 

asa alarak Anadoluyu karış karış dola- masını nnzarı itibara aldıg~ trnız İ"in ha-
b ğildir. Bugün az muvaffak olan bır piye- ~ 

şan, azan şehir §ehir halkın t!yatro ihti- riçten 10 kiş.lik bir bale gropu getirdik. 
Y sin genç muharririnden halk ta ileride 
acını karşılamağa, bazan semt semt en Çok takdir göreceklerinE:' ~miniz. 

sönük muhitlere kadar eğlence, ncş'e gö- iyi eserler alacağı için mazur görecektir 
tür ğ 1 , tkA E t ~ u1 S di ve gönnelidir. Bu seneki repertuvarımız- - Repertuvar dağarcınızda neler var?. me e ça ışan san a ar r u6 r a 
Tek sirndi yeni bir teşebbüse atılmış bu- da ismi i şitilmemiş genç yazıcılardan , -İlk eser Mahmud Y esarinin yazdığı 
lunmaktadır. Taksimdeki Camlı köşkte üçünün (Bu masal böyle bitti}, (Profe- Seyfeddin Asafın bestelediği (Kına ge
küçük, şirin derli toplu bır tiyatro kur- sörün ölümü), (Dünyanın rüyası) isimli ccsi) isimli operettir. İkinci operet Yu· 
rnuştur. eserleri de vardır. suf Sürurinin yazdığı, genP. Seyfcdd!n 

Asafın bestelediği (İçiçe) isimli üç per
delik bir opcrettir. Her iki eser de birbi
rinden tamamile ayrı karakterde ve janr
lardadır. Bir fikrimiz var: Kimsenin ynp
madığı bir tarzda Köse Kahyayı da oy

namak istiyoruz. Meşhur (M~skot) u ye
ni mizanscnle ve orijinal kostümlerile 
vaz'ı sahne etmek tasavvurlarımız ara· 
smdadır. Bütün halkın seyredcbilmcsini 
temin maksadile fiatları asgari ucuzluk

ta yapacağız. Bir ikinci yenilik olmak ü
zere halka perde aralannda sigara ve 
kahvelerini içerken opcretin en beğeni!· 
miş parçaları orkestra tarafından tekrar
Ianacaktır. 

Kendisini arkadaşlarile beraber tiyat- - Neleri oynıyacaksınız? 
ronun sandalyalannı boyarken bulduk. - Şekspirden Otello, H .. ınlet, Jül Se-

-.. Hazırlandığınızı gördük. Neler ha- zar. Klasiklcrden, Alcksandr Düma Fi-
zırladığınızı da siz söyler misiniz?.. sin (Ladam Okmelya) sı repertuvara da-

Elinden fırçasını bıraktı. Kolile geniş hildir. Hanri Siyekiycviçin romanından 
alnında biriken terleri sildi: yeni piyes haline konan (Neır.ın) unu en 

- Burada bir aile ve bir mekteb tiyat- modern sahne tekni~i ile oynıyacağız. 
rosu yapmak istiyoruz.. -ledi. Bittecrii- Eserlerimizin dörtte üçünü vodviller teş-
b kil edecektir. Beyo~lu muhili için veni e anladım ki, nçık nükteier, bilhassa 6 .ı 

telfıkki edilecek .seçilmiş eski eseriere de 
behimi hissiyata temas eden cinaslar ane- d 
ler U•. rind repertuvarımız a yer vereceğiz. Birk'lç 

z c çok fe t · b k L. · na esır ıra ıyor. ı- isim daha saymamı istiyorsan (Profesör 
~anı~ıza gerek adapte edilerek, gerek Klenov) (Düşman) (Caz) tercümelerile 
e:cumc surctile Çcvrilınfş vodvillf'r açık Celal E;adın (Gö~ arark~) Muvaffak 

nuktclcrle doludur. fh . • • 
1 

• ' • n· t d·kt sanın (Bır aşık lazım .), M. Fendunun 
ız as ~ . en geçmiş vodvillE'rin bile (BıtŞka liir yol) teliflerini sa ya bilirim. 

~ık y<>rl~~~ıedya ~mamen rıknrarak, ya İlave edeyim: Bir de ar&lannda sabık Ri· 
s~cn .ta. ı cr: sahneye .konması d- yaseticumhur orkestrasından viyolonist 

hetını ıltız:m ed~yo~z. Bızde tiyatro Bürhanın idaresindeki salon orkestrası 
tam tektimul sevıyesınde olınodı~ı için d h lka güzel eserler çalacaktı 
evvela ailevi bir sahneye ihtiyacımız ol· a a r. 
duğu kanaatindeyim. Sonra, bilhassa Ha ık operalinde 
mekteb talcbelerinc, gençlere ilk adımda 
iyi telkin yapmamız lazım gelirken ha· 
Yatın en çıplak tarafını göstcrmc~e kalkı 
Yoruz. 

Senelerdenbeti yürütrneğe çalıştığım 
bu f krimi bu mevsim devam ettirmeğe 
Çalışacağım bu münnsebetle de böyle 
b.~r tiyatro ;esis etmeğe karar verdim. Gö
rtiyorsun, işe başlamış bulunuyorum, cu· 
~art('si akşamı Şekspirin (Otello) sile 
tıyatrornuzu açacağız. 

- Neler yapmak tasnvvıırundasınız? •. 

Memleketimizin yeg5ne operet toplu
~uğu olarak yıllardanberi gah seyyar, gah 
nriyeten bir yere yerleşmiş olarak halkın 
operet ihtiyacını tatmin etmeğe çalışan 
(Halk Opcreti) Partinin himayesite artık 
başını sokacak bir çatı altına sahib oldu. 
(Çağbyan) gazinosu tutularak üç sene 
rnüddetle kendilerine verildi. Burada bir 
hayli tadilat yaparak İstanbulun en rahat 
ve en güzel tiyatrolanndan birini kur
roağa çalışan heyetin müdün ve rejisörü 
LGtfullah Süruri bize yeni mevsim fna-

- Temsiliere ne zaman başlıyorsunuz? 
- Önümüzdeki ayın birinde_ 

San'afkar Naşrdin tiyatrosunda 
Şehzadcba~ndaki Turan tiyatrosunda 

sevimli ve değerli halk san'atkfirını pro
va yaparken buldum. O sahnede işini bi
tirinciye kadar biz de tiyatronun sahibi 
ve direktörü Rarun Dayla konuştuk. 

R;:ısim Day diyor ki: 
- Borası halkın en çok rağbet ettiği 

bir tiyatrodur. Her sınıf halk bu tiyatro
nun müdavimidir. Son zamanlarda bina 
dar gelrneğe başladı. Görüyorsunuı: bü
yütmek mccburiyetinde kaldık. Sahneyi 
seriye aldık. 18 loca, ~ sıra koltuk ve 
büyük bir balkon ilAve ettik. Halkın her 
türlü istirahati temin edilmiş, kalorifer-

(Devamı 13ncfl sayfada} 

Sayfa 7 

Tarihi tedklkler: 

Kahve imparatorluğu ... 
~ * * 

1554 senesinde lstanbulda ilk olarak kahvehaneler görüldü. Bunları 
Şems adında bir Halebii açmıttı. Kahvehaneler az zamanda rağbet 
gördü. Bir takım k~bar adamlar, İ§aizler-ve dervi§ler buraları doldu
ruyorlardı. Halebii kahveci üç sen ed e bef bin altın kar ederek 

memleketine döndü. 

Yazan: Kadircan Kallı 
Bundan be§ yüz sene kadar evvel Ha-l 

beşistan dağlarında keçilerini otlatan bir 
çobanın gözlerine bir başkalık çarptı: 

Keçiler oralarda yetişen bir a~acın yap
rak veya tanelerini yedikten sonra daha 
çevik, daha uyanık ve şen oluyorlardı. 
Habe~ çobanı kendi kendine şu hükmü 

verdi: 
-Bu ağaçta bir keramet var ... 
Kendisi de keçilerini taklid etti. On

ların yedikleri yapraklardan, daha sonra 
ayni ağacın yemişlerinden bir mikdar ko
pardı. Taneler kirazı andırıyordu. İçin
de karşılıklı konmuş olan iki iri çekirdek 
vardı. Bunlan tadma dik.kat ederek ya-ı 
vaş yavaş çiğnedi, epeyce acı şeylerdi. 

Fakat madem ki keçiler o kadar ıştahla 
yiyorlardı ve yedikten sonra daha kanlı 
canlı oluyorlardı ona da elbet bir zararı 
dokunmıyacaktı. 

Yemekte devam etti. O da kendinde bir 
uyanıklık, bir kafa rahath~ buldu. On
dan sonra kahve yemeyi adet edindi~i gi
bi köylülere de söyledi. Bu keşif az za. 
manda etrafa yayıldı. O zamana kadar 
yüzlerine bile bakılmıyan bu a~açlara 

itibar arttı. 
Bunlar kahve ağaçlarıydı. 
Kahve ağacının boyu 7-10 metre olur. 

Fakat bu keyif vasıtaSının neuil veya 
haram olduğu hakkındaki fikir farklan 
henüz ortadan kalkmamıştı. Hatta zarar
lı olduğunu, iştah kesti~ni, insanları ya
vaş yavaş ve farkında olmaksızın zehir
lediğini söyliyenler bile vardı. Bunun 
için olacak ki Anadolu ve İstanbula gi
remedi. 

İstanbulda kahve hakkınıla rivayetler 
dolaşıp duruyordu. Mekkeye gidip gelen 
hacılar bundan hararetle bahsediyorlar, 
kendilerinin bir şeyler iUivc ettikleri 
yetmiyormuş gibi ağızdan ağıza götü· 
renler bu işde daha ileri gidiyorlardı. Dikildikten üç sene sonra yeıniş verme

ye başlar. Yılda iki veya üç defa hasad 
edilir. 

Söylenenlere göre Şazli isminde bir A· 
rab şeyhi kahve tanelerindC'ki hassaları 

Habcşistanın karşısında olan Yemen keşfetmek için basit bir usule baş vur-
ülkesi kahve yetiştirmekle ikinciliği aldı. muş: Develerine kahve ağacı yaprakları· 
Kullanılması çabucak adet oldu. . . . . 

On beşinci asrın başında ilk kahveha- nı yedırmış. Bakmış kı develer hiçbır za-
nenin Mekkede açıldığını ve bü ··k ğ· .rar görmemekle beraber daha çevik ve 
bet gördüğünü okuduk. yu ra u.ya~ık oluyorlar. Bunun ı1zerine kahve 

Keyif verici şeylerin yayılışı sağlık nın ınsanlara da faydalı olduğuna dahn 
verenlerden daha çabuk oluyor. bir çokları inanmış. Bu tecrübe ile Ila-

İstanbulun alınmasından sonra İstan- beşli çobanın müşahedeleri arasında bir 
bulda bugünkü kahvehanelere benziyen fark yok. Şu kadar ki biri tesadüfle ya· 
yerler varmış. Fakat buralarda kimsenin pılmış, diğeri tasarlanarak .. 
kahveden haberi yokmuş. Bütün içki Bir rivayete göre de kahveyi o §Cyhi.n 
cayran:. dan ibaretmiş. halefierinden Ömer isminde bir adruu 

Hammer tarihini çok miikemmel bir Zübe.yt yakınında Assak dağında sürgün 
surette ve kaynaklarile de birer birer bulunduğu sırada kcşfe~tir. Fakat bu 
karşılaştırarak tercüme edPn, kütübha- rivayet yalnız kalmış olup bütün dünya
nemize büyük hizmetler yapan (Mchmed ca kabul edilmi§ olanı yukarıda yazdığı· 
Ata) son malumatı eski bir Arab yazısın- mız gibidir. 
dan tercüme edilmiş bir risalcde gördü- 1554 senesinde İstanöuld!i kahvehane· 
ğünü yazıyor. ler görüldü. Şems isminde bir Halebii 

Yavuz Sultan Selim imparatorluk hu- Suriye ve Arabistanda olduğu gibı kah
dud1annı bir hamlede Suriye ve Mısırın veciliğe başlamıştı. Kahve az zamanda 
ötesine kadar genişlettiği sırada kahve r:ığbet gördü. Bir takım kibar adamla:-, 
içmek adeti bu mernleketlere ve Arab işsizler ve dervişler buraları dolduruyor
yarımndasına tamamile yayılmış bulu· !ardı. Buralarda o zaman şairleıinin fiir-
nuyordu. (Devamı 13 ncü sayfada) 
.................................. ·-························-···························-········-· ... ·················• 

Mahalle arasında 
Bir otfuı. deposu 
Okuyuculanmızdan Cibalide Ba"J 

Nttri Tetfk yazıyor: 
Küçükmustafapaşada hamamın bah

çesinde hamam odwıu namı altında 
tahminen altı yüz çeki odun depo edil
miştir. Bu odunlar Cibalide bir tücca
ra aiddir, mezkur hamam ve odunlu -
ğun dört tarafı ahşab binalada mu • 
hattır, yangın tehlikesi her an için 
melhuzdur. Ayni mahaldc bundan üç 
sene evvel talaş yüzünden yangın zu· 
hur etmiş ise de söndürücülcr saye • 
sinde söndUrülmüştür. Bununla bera
ber pek yüksek olan odun yığınları i.i· 
zerinden mahli ahara nakletmek için 
yere yuvarladıklan kütükler her sa -
bab uykumuzu ve istirahatinıizi sel • 
bcttikten maada evlerimizi temelinden 
sarsmak.tadır. Alakadar maknmatın 

nazan dikkatini celbetmenizi dilerim. 

* 
Knznnç vergisinin terkini i tcni:ror 
Okuyucularımızdan Bigada Harndi • 

bey mahallezinde 30 nunv.:rada cslci 
Biga borsa konıi3eri yaztyor: 

c- Biga maliyem benden 932 sene -
sine aid· 148 lira kazanç vergisi isti -
yor. Müruru zamana uğrıyan bu pa .. 

ranın kaydının terkini içın 12/6/938 ve 
25/7/938 tarihinde 2 istida ile Maliyo 
Vekalctine baş vurduın. Bu paranın 
kaydının terkinile evime kanunsuz O· 

larak konulan haczin fekkini dilediğim 
halde bugüne kadar müsbct, mcnfi ce· 
vab almak mümkün olamadı. Mağdur 
oldum. Acaba Maliye Vekalctinin iş 

sahibierinin müracaatlarına cevab ve
ren mes'ul bir dairesi yok mu? Daha 
ne kadar zaman beklemek icabede • 
cek? 

Lutfen şu mektubumun muhterem 
gazetenizin şikayet sütununa derc.lla 
Maliye Vekaletinin nazarını celbct • 
menizi dilerim .• 

* Çorluda temizlik i~leri 
Çorludan bir okuyucumuz yazıyor: 
c- Buradaki kasab dükkaniarı çok 

bakımsızdır. Etler meydandu asılı dur
duğu için kokudan kasab dükkünla • 
rının yanlarına var•lamamnktadır. 

Çengellerde asılan kcllelcr, hayvan 
barsak ve ciğcrleri çok fena bir man . 
zara irae etmektedir. 
Aşçı dükkanıarı da bakımsız oldu· 

ğu gibi, sokaklar d'a sulu.nıp s~pürül • 
memckt dir. Çorlu belediyesinin c • 
hcmmiyetle nazarı dikkatini cclbet -
menizi rica ederim .• 
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Almanlarla beraber Südet topraklarına giren 
bir Fransız gazeteci si neler gördü? RUZGAR 

[Salih Zeki ,Ak tayın şiir kitabı 1 
:Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Pcsefon ve Mağarn şairi Salih Zeki 
i\ktay, cömerd ilhamının yenı bir cildini 
daha neşretti: Rüzgar. 

Bu Rüzgar nasıl esiyor ve ruha nasıl 
nefesler öflüyor? bu yazımda bunu tah
lile çalışac3ğım. Fakat önce şairin şahsi
yeti üstünde biraz durmalıyım. 

Bazan felsefeler yapmak merakında: 
Şair! §airl dal öldü, d4ğlctTdtı hayal 

öldü, 
Son alem ncısıı inmiş kalplerin zinda

nından. 

Bududda Alman ve Çekierin 
devir ve teslim muamelesi 

Bazan isyanlar, dualar haykırıyor: 
A llahım! günahlanm, kızıl alev, ce

hennem. Salih Zekinin şiirc ilk merak sardığı 
tarihi kat'iyetle bildircmem. Yalnız kat'i
yetic bildiğim, pek eskiden şiir kafilesi
ne katılırken Salih Zekiyi aramızda gö
rüşümdür. Demek ki çeyrek asrı birkaç 
yıl fazlnsile atlamış bir şairdir ve aruz
dan heceye geçerken olduğu gibi geçtik
ten sonra da pek müşkülpesend davran
mamıştır. 

Bilmem bizim şair de, Dante'nin ce
hennemi gibi kızıl bir alem l!;lnde midir, 
nedir, hemen her iki sayfada rastgele bir 
şiirinde bu cehennem kelimesini diline 
dolayor. Neticede hangi mistik ızurabı 
anlatmak istiyor? Bir türlü kavrıyamı

yoruz. 

Niçin müşkülpesend değil? Çünkü tiı 
eskiden ta yeniye ve bu -;on Rüzgiırına 
)tadar bütün şiirlerini düşünüyorum, şai
rin pek sevimli bulduğum ')ahsına kar§ı 
samimi aHikarnı da kendime rehber ya
pıyorum, fakat gene de tam manasile o1-
gun bir san'atkarın karşısında olduğuma 
bir türlü kanaat getiremiyornm. Halbu
ki Salih Zeki doğuştan şairdir. O halde 
onun bu son eseri de dahil olduğu halde, 
§iirlerini bize yadırgatan bu eksiklik ne
reden geliyor? Bunu ancak şu suretle 
izah edebilirim: İlhamına kayıdsız, ~art
sız bağlılığından. 

. İki nevi şair vardır: 
1 - Has şairler: Yani lisanları pürüz

süz, hayalleri işlenmiş ve ilhamları ilk 
nıısralarından son mısralarına kadar öl
çülü olanlar. 

2 - Doğuştan şairler: Yani İsmail Sa
fa gibi §airi maderzatlar, belki çok lirik 
veya çok romantik, fakat her ti:r1ü ölçü
den uzaklaşanlar. 

İşte Salih Zeki bu ikinci grup şairler
dendir. Şiirinin zlıfı da içinin bu fazla 
coşkuoluğundan ve fazla jaırliğinden do
ğuyor. Maamafih eskidenberi ısrar ile 
klasik Yunan ve Utin şairlerİnı örnek 
ittihaz etmesine bakılırsa mevzularında 
bududları muayyen ve ölçülü olmak la
zımdır. Yalnız ne var ki, o bu geniş kla
sik sahaya atıldığı günden ve birçok 
manzum tcrcümelerindenberi haHi ken
disini arıyor, arıyor ve bulamıyor. Bu 
tereddüd her şeyden fazla çok yazmasın
dan ve mısraları üstünde lüzumu kadar 
durmamasından mı ileri geliyor, yJksa o 
ilk çağlarm şiir atmosferine girdim san
dığı noktalarda bile bugünün adamı ol
masından ve san'atında da bugü•ıkü ha
vayı geçmi§ havaya karıştırmasından mı 
bAsıl oluyor? Bence bu iki ihtimalı ayni 
suretle kabul edebiliriz. 

Salih Zekinin, bazan pek i~1en gelen 
gönül sesleri bile devam edemerlcn sönü
yor. Güzel bir mısra okuyorsunuı, b!r 
beytin karşısında zevkle ürperiyorsu
nuz, fakat ah onların arkasından gelen 
ikinci bir mısra, yahud ikinci hil' bey:t 
derhal bu tada bir acılık katıyor. Çünkü 
tairde şiirin nefhası bir anda keJama in
tikal etmiştir. Nasıl ki Rüzgar isimli bu 
son §iır kitabında da bu noksanı açık bir 
surette buluyoruz. Mesela: 

Ak§ıım, içimde ak§am.. uzakta, dalda 
ak§am, 

Ufuk boş, uzleti boş uzayan enginlerin. 
Diye başlarken, biraz Yahya Kemali 

andıran bu seste birdenbire ondan uzak
la~an bir hususiyet ve şahsilik buluyoruz. 
Fakat bunu takib eden diğer mıı::ralarda 
bakıyoruz ki şiirin ve şairin sesi, dağınık 
bir hitabenin sözlerine dönüvermiştit. 

Ya hele §U mısraların basitli2i: 
Göklerde bu duman ne? 
Bulutlar duman duman. 
Gayyalar taşt& gene 
Kızıl örtilden umman. 
Şair, daima muhayyel diyarların, esa

tiri ufukların ruyasını görüyor Sevgi1i
sine bile bu ruhla sesleniyor: 

Ey karanlık odamda bekliyen ince peri! 
Bu perinin niçin ince olduğunu anla

mıyoruz. Fakat bunu takib eden şu güzl!l 
mısraın zevkini de inkar edemiyoruz: 

Yorgun yolcular gider yorgun çöller 
boyunca. 

Sonra şu nevi ahenksiz mısralarla kar
şılaşınca, Salik Zekinin san'attaki bu gö
nül rahatına şaşıp ta kalıyorıız: 

Hangi dağdan sorsak ah 
Mor bahçeler yolunu. 
Kim açar, hangi sabah 
Tunç kapının kolunu. 
Vakıa itiraf ederim, bu dört mısrada 

bütün ahenk bozukluğuna rağmen bir 
duygu var, bir hayal var, bize esrarengiz 
bir alemden haber getiriyor. Yalnız, ya
rabbi, ne kısık sesle! 

Saf.ih Zekinin ekser şiirl~ini gene 
kendi kitabından bir mısrala :fade etmek 
te kabildir: 

Pmar başı ... Geniş yayla toz duman. 
Eh, artık bu toz duman içinde bazan 

şairi, bazan şairin ilham perisinin kanad
larını seçemez olursak kabahat bizim mi? 

Salih Zeki Oktay, bazan çok güzel bu
luşlarla muhayyilemizi okşuyor. Ancak, 
evvelce dediğim gibi, arkadan bunu bo
zan sakat ve tatsız bir mısra ortaya at
masa ... Bu tatsızlık bazan da tadın daha 
evvel şekerini acılaştınyor. Mesela §U 

beytin ikinci mısraındaki inceliği bozan 
ilk mısra gibi: 

Canfes giymiş bir ay 1:ar 
Gülün ateş çağından. 
İlk mısradaki cCanfes giyen ay~ insan

da patlıcan bi1mecesindeki .J;adlfe don
lu~ tabiri gibi gülünç bir intıba bırakıyor. 
Fakat bunu takib eden image ne güzel! 
Gülün ateş çağı ... 

Şair ayı daha nelere bem:P.tmiyor'l 
Fildişinden bir ay çehre çemende. 
Bence bu hayal güzel olmaktan ziyade 

korkunç! Fildişinden bir ay çehre! Am
ma belki şair, bu hayalin peşinden gitse 
bizi sürükliyeı;-ek. Fakat hayır.. derhal 
başka bir hayale atlamıştır. Neticede bir 
mübhemiyet levhası içinde yolumuzu §a

şırıp kalıyoruz ve nereye bakacağımızı 
şaşırıyoruz. 

Sonra bazı kelimeleri ne kadar da se
viyor! Bilhassa şu kelimeleri: Humma. 
cehennem, peri, mercan, ergnvan. Hem 
bu kelimelerin girmediği fikir, sokulma
dığı his köşesi yok. Neyin s~mbolüdür-

ler? Bir kelime de ben ilave edeyim: 
meçhulatın. 

Çiçek, Venüs, Çemen. Bu kelimeler de 
şnirin hayal iklimlerini dolduran mevzu
lardır. Ancak bunlarda da her zaıtı.an ta
bii tonda kalamıyor: 

Karanfil, al karanfil! 

Al kdse düşmü~ elden. 
Karanfilin, ateşinden mi, yoksa kase

nin düşmesinden mi, nedir, bu beyti oku
yunca Rüzgar kitabı bir lahza insanın 

elinden düşüveriyor. 
Maamalili Salih Zekinin asıl şair nı

hunu aramak için başka mısralarını 

gözönüne getirmernek halCSızlık olur. İşte 
buluş itibarile çok yeni, hatta barikula
de yeni diyebileceğim bir beyit: 

Geyik gözlii, geyik yüzlü bir rüzgô.r 
Bir sonbahar bahçesinden siizüldü. 
Eski Yunant şiir tonunda ve levhasın

da bir şiir için ne güzel ve ne canlı bir 
başlang1ç! Ceylanm, sülünün süzülüşü 

gibi bir rüzgar esmesi .. hem esatir ilahc
leri gibi bir şekilde ... 

Hasılı şair Salih Zeki Oktayın en faz
la bu işlenmiş ve billurlaşmış lisan üs
tünde durmasını gönül çok ö1Jüyor. Hat
ttı hiç hayal yapmadığı zamanlar belki 
en güzel mısralarını yazıyor: 

Başka bir şiirinde gene bir ?evgi!iy(' hi
tab eçiiyor: 

Geniş koyu dalların geniş gölgeterinde 
Uzandım akar sular başınrln çemenlere. 
Ne olur? Şu Venüsleri, hummaları fi-Ey rüzgar ruhhı kadın, rüzgardan do-

ğan kadın! 

Zaten bütün bu şiirlerin üstünde bir 
rüzgar nefesi var. Her şey rüzgarı Şairin 
llhamı bile ... 

lan bıraksada bize hep böyle berrak duy
gular ve berrak mısralar yazsa... Emi
nim ki o zaman, asıl Salih Zeki, şiir m5-

(Devamı 13 ncü sayfada) 

Bir Alman Generali daha evvel hudud taşının yanına gitmişti. Bekleyordu. Çek 
tarafından yüksek rütbeli iki Çek zabiti geldi. Selamlaşıldı. Sonra alçak sesle ve 
yalnız birkaç dakika konuşuldu. Çek zabitlerinin haritaJı tutan elleri tilrevordu 

Alman devlet reisi, bütün dünyayı ~
teşe vermek istidadını göst:r~n son ihtı
lafın en şi 'detli gününde ultımatom te
lakki edilen sert nutkunu söylerken: 

_ Çekoslovakyada yaşıyan Almanla
rın bUyük bir sefalet içinde old~klarını, 
aralarında ölüm vak'alarının çogaldı~nı 
doğwn vak'alarının azaldığın, ileriye at-

mıştı. 

* İhtilaf halledildi, Alman askerı Çek 
toprağına girdi, ordu gece yarısı hareke
te başlıyacaktır' denilmi~ti. .:u-kası.nda:ı 
hareketini sabaha bıraktıgı soylendı. Nı
hayet gece değil, sabah değil, ikincliye 
doğru yürüdüğü anlaşıldı ve o gece Prag 

radyosunda: 
_ Alman askeri ilk işgal gününde dost 

davranmıştır, denildiğini işittik. 
Aradan zaman geçti, telsiz haberleri

mizde, ajans telgraflarımızda işgal hare
ketlerinin nasıl geçtiğini okuyucularımı
za tafsilatla anlattık, fakRt bu tafs\lntta 
ileriye sürülmüş olan iddiaların ve kay
dedilen hareketlerin do~ruluklan ve se
bebleri görülmedi. 

Bir Fransız meslekdaşımız, Jorj Blun 
şimdi Alman ordusile birlikte işgal edi
len topraklardadır ve gördüklerini mek
tubla yazmaktad1r, badiseler arasında 
mübhem kalmış olan bazı noktaları onun 
yazısında bulacaksınız. 

1 Teşrinevvelde öğle Uzeri 
Passau 1 (İlkteşrin) - Alman ordula

rı bugün saat 14 de 30 kilometrelik bir 
cebhe üzerinde Çek topraklarına girdiler. 

Münih anlaşmasında, işgal edilecek 
topraklarm ilk ınıntakası olarak gösteri
len bu saha ormanlık ve çok arızalı b~r 
toprağı ihtiva eder. Derinliği 15 ile 30 ki
lometre arasında de~işir. Hududdan Pil
sen şehrine kadar uzanır, bu şehri kendi 
hududu dışmda bırakır, içinde yaşıyan 

halk oduncu, çoban ve pek sefil vaziyette 
ziraat arnelesinden mürekkebdir. 

Herkes bilir ki Pilsen §ehri sadece a
cımtırak birasile değil, ondan ziyade Sko
da silah fabrikasile meşhurdW'. Pilsen 
ıehri Avusturyadan Çekoslovakyaya ge
çince fabrika gene silah yapmaya devam 
etmiştir ve §imdi Alman t~plarının atış 

menzili dahiline giıımekle beraber gene 
Çekoslovakyada kalacaktır, buna muka
bil bira fabrikalan Almanyaya geçecek-

Alman ordusu. Sildet arazisine girerken 

tir. Yani artık Pilsen birası Çekoslovak 
delil, Alman malı olacaktır. 

* Kataat ilerleyor 

ile yapıldı, bu kolların her birinde her sı· 
nıf asker vardı. Bununla beraber öııdel'lı 

arkadan, sağdan, soldan mitralyözlü oW 
mobillerle ve hafif toplarla ihata edilil'liŞ 
olmak şartile piyade sınıfı daha hakixnr.ı, 
ağırlık ta tamamdı. 

Iki ordu arasinda bırakılan 
mesafe 

Alman kıt'nlarının bu ilk işgal mınıa
kasma girişlerinde hazır bulundum. Mü
nih barb akademisinden binbaşı Eber
lingin yanmda idim. Bir Fransızı lakayd 
bırakarnıyacak olan bir hareketin tatbiki 
sırasında bu kumandanın nezaket dolu İki ordu arasında yapılmış olan anlaŞ' 
muamelesinden ancak memnuniyetle maya göre birinin çekilmesi, öbürünüJl 

ilerlemesi arasında 1500 metrelik bir ss• 
bahsedebiliriın. Bununla beraber itiraf ·s· ha boş bırakılacaktı, buna tamamen rı 
edeyim ki bir saniye evveline gelinciye 

yet edildi. 
kadar Çekoslovakyanın malı olan bir ila-
haya koyu zeytunt üniformasile Alınan Çekler nastl çekildiler? 
kıt'alarmm ayak bastıklarını gördüğüm Az evvel Alman askerinin Çek topr~ 
zaman içimde acı bir burkulma duydum. ğma girişinde hazır bulunduğumu söylt' 
Fakat size görüp duyduklarımı anlatma- miştim. Çekierin ilk toprak parçalarıJll 
dan önce bizi sabah saat 6 da uykudan Almanlara bırakışiarını da gördüm. sıı 
kaldırdıklarını ve (Passau) ya götürmek .tam saat 13,35 de Herzogsreuth hudud tıa• 
için evvela 200 kilometre timalde (Ratis- 1ı önünde oldu. Sahne basitti, fakat gefl' 
bon) a çıkardıklarını söylemeliyim. kalbi burkmaktan hali kalmadı. 

Biz safiyetle hükmettik ki, kıt'alar al~- Bir Alman generali daha .evvel hud~ 
ca karanlıkta yola koyulacaklardır ve bı- taşının yanına gitmişti, bekliyordu. çe 

1 
zim saat 6 da uyandırılmakhğımızın se- tarafından yüksek rütbeli iki janda".IJl 
bebi de bundan ibarettir. zabiti geldi. SelimlaşıHı, sonra alÇ~ 
Yanılmışız. Zira (Hitler) in askerleri- sesle Çek ordusunun çekilme, Alman ot 

ne ileri hareketi için emir ancak aaat H dusunun ilerleme şartları tesbit edildl 
de verildi. Bu, ancak birkaç dakika sürdü, fakat tJıl 

Bu gecikme neden? birkaç dakika iki Çek zabitine a;aat -tl 
Bazıları bu ilkteşrin ayı havasının ka- gün kadar aAır gelmiş olacak ki haritat' 

palı semasile, mütemadt y~urile ke§if tutan elleri titriyordu. 
hareketlerini müşk~lAta uğratmı§ olma- Anlaşma yapılınca gene eller kaske~l~ 
smdan ileri geldiğini söylediler. Kendi selamlaşıldı, fakat el sıkma teşebbii~ 
hesabıma ben bu aldatıcı sebebi kabul de bile bulunulmadan ayrılmdı, dılı 
edemem. Çünkü herhangi bir çe§ld ke1if başlıyordu. 

hareketine lüzum yoktu. Alman ordusu Çek topragtndl 
daha evvel hareket etmedi ise bunun se- F' . . dakik j\JJl1# 
bebi aadece Çekiere toprağı acelesiz ve ilhakıka bırkaç a sonra (l!l' 

kolları harekete geçtiler. Çek ordusu ll' 
vakar içinde terketmek için vakit bırak- ha bir 'gece evvel geriye alınmıştı, 5orıı1 

mak istemiş olmalarından ibarettir. t1 

HAdise yok ... 
Zaten bu hareket, her iki tarafta da 

diğerini incitmekten çe!dnildiğı için mü
said bir şekilde inkişaf edecek gibi gö
rünmektedir. Mesela bugün ilk ınıntaka
yı tamamen işgal etmek Almanlu için 
bir çocuk oyuncağı kadar kolay bir işdi. 
Fakat Çekleri faydasız yere sıkıntıya dü
çar edeqekti. ~inaenaleyh Almanlar 
(Moldau) a kadar ancak iki kilometre 
ilerlemekle iktifa ettiler, üst tarafını ya
rma, öbür güne bıraktılar. 

İ§gal hareketi 3 il~ 4 bın ki§ilik 5 kol 

cu gümrük memuru da sabahleyin t• t 

mişti. Alman pişdarları önde motosiJ<}t r 
liler olduğu halde yürümeye koyuJdll1 

1 
asker çok yorgun görünüyordu. Bufll:l1( 
beraber kendisine karşı çıkan kadırı111 

gene tebessüm ediyordu. 

Sefalet manzaraları t 
Oh, bayale kapılmayunz. Butjrı i;~ 

edilen mıntaka çok faıti!'dir, her ııı~ 
fakir olm~tur, diğer Südet mıntalt tj 
daha fazla mamurdur. Bununla bel'9 -" 

bugün işgal edilen mıntakn heyecaıı ) 
(Deı amı 10 ncu sayfad

6 



7 BirinciteşıiD SON POSTA Sayfn 9 

G r V 
• 

_,ı 
• er k şey 

Uzaytp k1salan kilise 

Erecteöm adını taşı yan 
lm mabed Atinadadır. 
1801 do Lord Elgin ia
minde bir lngiliz bunu 
Ingiltereye nakletmek ia
temi~, fakat biçbir Yu
nanlı iiçi hatta Türk 
işçiler bile nakil arneli-

Adolt Henrik Lindstrom 
ismindeki bu aşçı 1903-
1906 da bUtnn Arneri -
kayı dolaşmıştır ve 
kendisi bu yüzden 
c YegAne adam • adde-

Sen Pol kiJisesi her gün, ayın arz Uze
rinde~i cazibeti yUzünden 45 nntim 

alçalıp yükselir 

Meşhur Rus muharriri Konstuntin 
Skalkovski (1843- 1906) 50 sene 

de 30 bin balet oyunu 
seyretıni~tir 

Bu kedi 
tahkir 

edilince 
•kin yuini kabul etmo

f'ıişlerdi dilmektedır 

ısırdaki dedikodulu İzd·v Ç 1 DERDLERİMİZ 
Bayan Belkis "Galliiıi Paşa ile niçin Taklidcilik, şahsiyetsizlik 
evlendim?, başlıklı bir maka e yazdı gi~:d:~~~td;gı::ı,dl~%n~;;~~;,y;;tk;:~,:~::mid rengi, mor kareli 

bi:, ku~aş. getirir; bütün terziieıt, 
bilgi ve zevk muhassalasının tezahürü- muştenlenne ayni kumaştan ceket ya-

- Gallint Fahıni Paşa. 
Bcı: evvelli, bu gibi ahvalde mutad o

Jan bır tanışma zannettim. Birka_ç keli 
me konuşulacak sonra başk b" • a ır grupa 
karışılmak fizere ay:rılınacaktı. Fakat, 
Paşa yanıma oturdu ve benimle konu 
mağa başladı. ş 

Bu esnada, paşanın benim yaiumda
bulunmaktan zevk duyduğunu pek g·· 
ıel hissettim. K.adınlann erkeklere şii~ 
he ile baktıkinn ve yeni tanıdıkları hir 
erkeğe kar§ı derhal ihtiyat tedbirleri 
aldıklan malCtmdur. Fakat, ben Galli
ni Paşanın yanında kendimi rahat his
sediyordum. O sanki benim için bir ba
ba idi. 

iBir aralık: 
- Güzelsinizı Dedi!. 
Bu söz her kadının hoşuna gider ve 

fakat bilir ki bunun yansı sahte, yarısı 
da kompl1mandı.r. 

* 
Kendi hayatından bahsederken ma

kalenin sahibi, şu~lan anlatıyor: 
cEvvelce iki defa evlenmiştim. İlk 

zevcim çok zengin ve gençti. Reji ida
resinin müdürlük mevkiini işgal edi-
yordu. Fakat, pek az za -
manda ikimiz de anladık ki 
izdivaçta saadet, ne servet, ve ne de 
gençlik demektir. Ayrıldık. Bir miid
det sonra, avukat ve mebus olan Sa
di Rıza ile evlendik. Fakat, ben bu ev
lenme ile de mes'ud olamadım. Çün -
kü, ben kendi bildiğim gibi yaşamak 
istiyordum. Kendime göre bir hay c. t 
anlayışım vardı. Bu defa da ayrıldık. 

Fakat, eski kocalanının her ikisi ile 
de münasebetlerimiz dostanedir. İkin
ci kocam bana her gün mektup gön
derir, ben de kendisine haftad3 üç 
mektup yazarım.» 

Kendisini bu tarzda tanıtan Bayan 
Belkis, nihayet Galllni Paşa ile evlen-

dür, ve medeniyet derecesi bununla öl· parlar, ve ... Giydirirler. Şahsiyet kat .. 
çülür. mamıştır. 

Bu düşünCEyi bana telkin eden muh- Eskiden chususiyetleri~ olan aşçılal' 
telif sebebler var. Başta taklidcilik, vardı. Mesela işkembeciler yalnız baş 
yani iptidailik, yani şahsiyetsizlik ge· ve işkembe piyazcılar yalnız piyaz, şi:~ 
liyor. ra yapardı. Şimdi, işkembecilerde vo 

Eskiden şehrin en garbe yakın mın- piyazcılarda silkme, oturtma yiyebili • 
takası olan Beyoğlunda bir tatlı su yor, ananas kompostosu bulabiliyor • 
frengi Avrupalılığı \'ardı· Bu, yavaş sunuz, ve her lokantada işkembe, piyaz 
ya\'aş, Türklerin Beyoğluna çıkma~ıı, ve şıra vardır. 
A\'rupada tahsil edenlerimizin bu mu- Evvelce, ~öyle kafanızı dinliycbilc· 
hite girmesi ile haııbden evvelki Avru- cek, serin, ananzarah bir kaç gazıno 
palılığa doğru değişti. Umumi harb ve vardı . Şimdi her gazinoda, her kahve .. 
bilhassa mütareke, Beyoğlunu bir de, her köşe meyhanesinde, hatta her 
Şanghay, bir zelzeleden evvelki, Sım otomobil ve her vapurda öksüren, bö • 
Fransisko müsveddesine çevirdi. İstan- ğüren, fındık, fıstık döktüren .. radyol 
bulun ikinci fethinde ise, Beyoğlu na- var. Taklid. 
kavt olmuş bir acemi boksör gibi, ol - Bir de yeni moda çıktı. Panayır yer• 
dukça uzun bir sersemlik, bir boşluk lerine kurulan seyyar kahveler site • 
d€vresi geçirdi ve sonra, Şehzadebaşı sinde, her arsada, her bostanda açılan 
istilasına uğradı. İstiklal caddesi mo- gazinolara Yunan ve Arab cyıldız:tlnn 
dern mahallebici, pastacı, kahve, pi - getirmek. Bu nasıl olmuş? Birisi, gazr. 
yango gişeleri, c:Bay ve bayan• bcr.ber- nosuna, tanıdığı bir Yunan artistim 
lerinin makam oldu. Olabilir. Niçin getinniş. 
olmasın? Hem ıbunların mevcudiyeti, Bitişik gazinocu kızmış: 
devam edebilmeleri, hatta yenilerinin _ Vay, ben getiremez miyim? 
açılmaları bir ihtiyaca cevab olduğunu Demiş ve bize, Atinanın bir yıldıımı 
göstermiyor mu? yumurtlayıvermiş. O getirir de öteld 

Fakat, ıniçin hepsi birbirlerine ben - durur mu? o da bulmuş. Böylece, han• 
zer? Neden hepsinin tarzı birbirinin gi gazinoya gitsek cdost ve müttefik-. 
kopyasıdır ve onlan ayni şeyi taklide devletin ve edin kardeşimiz- bir mil • 
sevkeden sebeb nedir? Ietin san'at elçileri ile karsılaşıvoruz. 

Bakıyorsunuz, bir mahallebici açı1ı- Bir hazin maceradır... • • · 
yor. İçi ve dışı, bir Avrupalı dekorn - Fikret Adli 

Pa~a, gençlerde bulunınıyan bir sıh- törün bir enstitü dö bote -zavallı ............................................................. . 
hat sahibi imiş. Onunla beraber Paris- Türkçe- olarak tasavvur ettiği, bir ya- Pazarbknz aab, kanununa aykırı 
te her gece sabahın dördline kadar eğ- bancı mecmuada çıkmış, resimden kop- hareket edenler 
lence yerlerinde dola~ır) sabahleyin ya edilmiştir. Bir «Bay ve Bayan• ber- Pazarlıksız satış kanununa aykırı ti • 
kendisile birlikte saat &ekizde kalkar, •beri açılır. Bu da, herhangi bir Ameri- caret yapanlardan yakalananlar hakkıru
kahvaltıyı müteakip, yürümeğ~ çıkar, kan filmiınde gördüğümüz barlarrum da tanzim edilen zabıt varaksları şube • 
ve öğleden sonra da gene musiki , çay, kopya edilmiştir. Aradan ·on beş gün lerden belediye iktısad müdürlüğünt 
kokteyl alemlerine gidermiş. geçmeden, bütün mahallebiciler ve ber gönderilmektedir. Zabıt varakalarının illi 

Bayan Belkis, cBen hiç bir gençte bu herler dükkanlannı bu şuursuz kopya- partisi dün daimt encümene sevkedilmi!t) 
gayreti görmedim.~ diyor. İzdivacm la ra uydururlar, (enstitü dö bo te - karar alınmıştır. 
selbebi de bu imiş ve Bayan kendisini mahallebiciler)in Içinde, Mahmudp~~a Pazarlıksız satış yapan ticarethanelel\ 
gayet mes'ud hissediyor, kocasının sıh- hamarnı natırlan g;bi peştemallı çırak- kanuna göre mUstahdem ve hissedar • 
hatine bir Siyanet Meleği gibi ihtimam ların, cMaşallah• levhalan altında. ii- }arına satacakları mallarda tf'.nzilat ya • 
gösteriyormu~. zerlerinde cMamulAtımız hAlis .şeker- pabileceklerdir. Ticarethaneler müstnh • 

den imal edilmiştir• ilanı yazılı modern dem ve hissedarlarma yapacakları ten • 
Filhakika, Siyanet Melekleri de ko· buz dolaplarından tarçınlı sUtlaçlar, z.ilAt mikdarını evvelden belediyeye bil • 

calarını sabahın dördünde yatırıp sc- gülsuyulu mahallebiler taşıdıklarını dirrnek mecburiyetindedirler. Müessese .. 
kizinde gezmeğe çıkanrlar! görürüz- ler tenzillit mikdarını tesbit ederek hele-: 

Makalenin sonunda Bayan ,Belkis Berberler ise, Marlene Dietrih kari- dtyeyi haberdar etmektedirler. 
kendisinin şair olduğunu da söylüyor: katürü manikürlerle şakalaşan kalfa- Umumi müfettit Abidin Özmen 

«Birçokları benim şair olduğumu da lar, haftada iki kere altı aylık perma - BursayP. gitti 
bilmezler. Matbu birçok şiirlerim neş- nat (zavallı Türkce ve Fransızca) yap-
redildL Şairler, diğer insanlardan çok tıklan bazı bayanlara, bu yeni tuvale- Bir kaç gündP.nbcri şehrinüzde bulun .. 
farklı arzulara sahiptirler. Onları ori - tin hangi Aşık tarafından bozulacağını makta olan u.mum müfetti~lerdcn Bay p; .. 
jinat yatJan da budur. Diyelim sorarlar ve şayanı hayrettir, en mah- bidin Özmen bir kaç gün sonra t<'kral' 
ki, bu benim son şiirim olacak- Belki rem itirafları, havadan ve sudan bahse- §ehrimize dönmek üzere Bursayn gitmir• 
bu şiiri beğenmiyenler olur; fakat be- dermiş gibi elde ederler. tir. 
nim hoşuma gidiyor!• Dilkkanlar kopya olduğu gibi, 1hüs- Ziraat mektebi nakledilmiyecek 

İlave edeyim kt Bayan Belkisin gös- tahdemin ve bir çok mUşteriler de, ter- Bir kaç gün evvel zirant mcktebiniq 
terdiki bu esbabı mucibeyi anlıyan - biye ve ahlaki, :filmlerden kopya etmJş- başka bir yere nakledileceği bir gazeta 
lar bile inanmakta şüphe ediyorlar ve lerdlr. tarafından yazılmı§tı. Alukadar devni 
Gallini Paşanın henüz kafi derecede Bir mağaza, yeni bir vitrln yapar. neZdinde yapılan tahkikat neticesindt\ 
büyük zengin olduğunu söylemekte te- Erte~i glinti, bütün mağa1.alar onu bu hususta henüz kararlaştırılmış bir şe~ 
reddUt göstermiyorlar. kopya ederler, taklid ederler. olmadılı anlaşılmıştır. 
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Mari Valevska 
No un aşk romanı 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

"Çocuğum u elimden alacaklar ha?, 
Söylenen şeyleri o kadar mühim bul- Dük dö Bassano, birazdan ziyaretiniz sabah kendisinden mektub aldım. Hiç 

böyle bir şeyden bahsetmiyordu ... au ki. efendisinin gönderdiği adama de bulunacak .. · 
bunları aniatmağı doğru bulmadı, he- Mari: 

- İmparat.orun size bildirmek niye
tinde olduğu mesele, yazılacak şeyler -
den değildir madam ve o sizden derhal 
bir cevab istiyor. Dilediği şey bunu 
mecburi kılıyor. 

men uşak elbiselerini çıkardı ve bir - Biliyorum, dedi. Haber gönder -
ata atlayıp yola koyuldu. mişler· Ben de kendi kencüme, acaba 

B r saat kadar sonra, nazınn oda - ne diye gelecekmiş diye soruyordum. 
fiında idi. Kendisini Viycmada biliyoırdum da .•• 

Dük d'Otrante casusunun söyledik - Ve birden endişe ile: 
- Rica ederim, şu muammaları bi

tirin. Gelişinizin sebebini açık açık an
latınız. Beni adeta tecrübe ediyormuş 
gibisiniz ... 

lerıni hiç ses çıkarmadar ~inledi. Za- -Yoksa imparatorun başına bir şey 
ten sulh daha imzalanınıv' . n, Napol - mi geldi? 
) onun. sevgili metresir~ ~ f gönder - F'u§e: • 
m·ş olduğunu işidince, hafiye ruhu -Hayır kontes. hayır. İmparator a-
bunda hemen gizli bir sebeb aramış ve fiyettedir. İşleri d~ tamamen yolunda
madam Valevskanın gebe olabilmesi dır. Bugünlerde sulh imzalanacak ve 
ihtimalini düşünmüştü. . kendileri de Fransaya dönecekler. Fa-

-Tecrübe mi? Evet, belki... Herhal
de pek güç bir tecrübe· İşte söyliye -
yim: İmparator, taşımakta olduğunuz 
yavruyu Jozefinle kendi arasındaki iz
divacın mahsulü imiş gibi gösterrneğe 
kalk~ıyor. Mare de, işte bu iş için sizin 
muvafakatinizi almağa gelecek. 

Houssaye sakağına yaptığ z .. "Htt.'": 1 kat acele bir mesele hakkında, vakit 
esnasında da,tercddüd ve şüphelerini kazanmak için Bassana'yu size yolladı. 
silecPk bir ipucu yakalıyamamıştı. O Bar.ı bildirecekleri var da .. . 
vakittenberi el altından soruşturma - Mari şaşkınlığını saklıyamadı: 
lar yapmaktan geri kalmıyordu. - Bildirecekleri mi var? Daha bu (Arkası var) 

Pkcard'ın getirdiği havadisler, her =============================== 
şeyi birden aydınlatmış oluyordu. Bursada merakli bt·r dava 
Fuşe adeta sevincinden ürperdi. İçi 

titredi. Napolyonun sırrını avucunda 
tutuyordu. 

Susacak , böyle bir işin yapılmasına 
ses çıkarnuyacak ve bu sayede de ileri
öe daha sürekli bir sükfıtu çok, çol,;: 
cek, mevkii büsbütün sağlamlaşacaktı. 

Amma bu müdhiş aldatma oyununda 
onlar muvaffak olurlarsa, Jozefin öm
rünce taht üzerinde hüküm sürehile -
pahalıya satınağa mı kalkışacsktı?. 

Ana olmuş bir imparatoriçeyi bo -
şatmak. hiç bir zaman mümkün olmı -
yacaktı. Kimbilir bu kadın, ne sonsuz 
kudretler kazanacaktı. Onun sönmez 
kinine nasıl kar~ı kovabilecekti? Elin
de bir oyuncak haline mi girecekti? 

Bövle büyi.ik bir sım bilmesi de. o
na koruyucu bir kalkan vazifesi gör -
mh·ecek, ve Napolyon bunu haber a
lır almaz, şcrefine, tacının, tahtının ati
sine aid bu gibi bir meselede hiç şaka
ya gelmiyecek, muhakkak ki onu hap
se attırıp. ömrünün sonuna l{adar zin-
danlarda çürütecekti. .. 

Üç dakika jçinde, Fuşe, bu işdeki ka
nnı. zarannı şöyle bir hesabiadı ve ka
rar Yerdi. 

Casus uşak anlattıklannı bitirdikten 
sonra. karşısında selam vaziyetinde a

Bursa (Hususi) - G~n gün şeh- kiindeki 4 parça bahçeye sıra gelince 
rimiz asliye ce1.a mahkemesinde ç9k aklı işin inceliğine enneğe başlamış ve 
meraklı bir muhakeme cereyan etmiş- bu son kınntılara uzanan eli ilk defa 
tir. Hadiseye mahiyet itibarile bir do- olarak reddetmek, dökülen tatlı dille -
landıncılık dcnilirse de, cereyan şekli- re inanmamak istemiştir. Fakat Kemal 
ne göre şayanı hayret safhalar göster- derhal surat asarak, bunlar satılmaz -
mektedir. sa boşanma davası açacağını ileri sür -

Şehrimizde birkaç sene evvel dos - müş ve gene ihtiyar sevdalıyı razı ede
tu tarafından öldürülmüş olan kaldı - rek bu dört parça araziyi de 5000 lira
rım kadınlanndan meşhur bir Tatar ya satmıştır. Beş bin liraya satılan bu 
Ayşe vardı. Bu kadın öldükten sonra arazinin satış mukavelesi mahiyetinde 
hayli bir yekfın tutan mirası Emine a- bir sened yapılmış. buna nazaran 
dındaki 65 yaşında bulunan hemşire - evvcla 1800 lira, sonradan da 200 lira 
sine kalmı~ır. Bu yağlı parçadan pay peşin alınmıştır. Gösterilen tarihte 
almak hevesine düşen birkaç kişi mah- takrir verilmediği takdirde 4000 lira 
kemeye başvunnuştur. , .1.arar ve ziyan vermeyi taahhüd eden 

Varis Emine yaşlı olmakla beraber bu senedin altında Eminenin mühil.rü 
biraz da aklı kısadır. İddiaya göre bun- vardır. Ayni zamanda keyfiyetin hu -
dan istifade etmeyi ·düşünen ve (no - zurlarında yapıldığına dair Kamil. a -
ter) tebliğ memurluğu yapmakta olan lıcı Rcceb ve diğer üç maznunun şahid 
Kemal adında bir genç, !ki çocuğu 0 - sıfatile mühürlerini havidir. 
lan karısı Zeyneb ile, bu maksadın te- iddiaya göre, Eminenin haberi ol -
mini için mutabık kalarak aynlmışlar makısızın kocası Kemal tarafından mü
ve birkaç kişinin yardım ve tavassutu hürü çalmarak bu sened mühürlenm~ş-
ile gizli bir imam nikahı kıydırarak tir ve bu sened sahtedir .. 
Tatar Emine ile ev1enmiş1erdir. Mahkemede maznunlar; senedin biz 

İhtiyar bayan genç kocasını pek sev zat Emine tarafından mühürtendiğini 
miş ve hiç bir arzusunu reddedemiye- ve sened münderecatını bilerek ve an
cek hale gelmiştir. Kemal de Tatar Ay-yakta duruyordu· 

N azır sordu: şenin bıraktlğı serveti yavaş, yavaş de- lıyarak mühürünü kullandığım söyle -
- Malmezon'dan çıkınca, dük dö ve yapınağa başlamış ve asıl karısı mişlerdir. Maznunlardan Kemalden 

:r::ı- ' 'tt'-. 1 b'l' Zevncb va sı tasile kabili nakil' olan eş- ma dası kefaletle tahliye edilmişler -
:oassano mm nereye gı ıgın ı ıyor J dir. Kemal bin liralık kefalet vereme-
musun? vavı da başka yerlere taşımış ve satı-

- Arabacısına: cKonağa çek!ı. dedi- Iabilenler satılarak paralan Bay Ke- diğinden mevkufiyeti devam etmekte-
ğini işittim efendim. mal yemistir. dir. Daha bir çok kimselerin ismi ka -

Fuse: Gözü Kemalden başka hiç bir şey rışan bu çapraşık dava, şahidierin eel-
- Ala! diye mırıldandı ... Varsın o Q'Örmiven Emine n1hayet Atıcılar mev bi için başka güne bırakılmıştır. 

~~=~~e~edunun.~A~I~m~a~n~l~ar~l~a~b~er~a~b~e~r~S=ü=d~e~t =to~p=r~a~k~la=r=ln=a=g~i~re=n= 
z·li çaldı ve paltosunu aldı. Bir u - • 1 d ? 

ş•~k1~:~; hazır mı? diye sordu. bir Fransız gazetecisı ne er gör U. 
- Beş dakikaya kadar hazır olurlar 

efendimiz. 
-Geç! istemem. Bir kira aralıası ça

ğırıver, dedi. 
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(Baştaratı B inci sayJad:ıJ 
rici bir manzara göstermektedir. Civar 
köylerin halkı hudud boyuna ve yol üze
rine dökülmüştü, hislcrmı içlerinden dış-

risi parşömenleşmiş, dişsiz ihtiyar bir ka
dın vardı, sa~ kolunun altına dürülü bir 
şemsiye almış, sol elile de Alman selamı 
veriyor, mezardan çıkmışa benziyen bir 
sesle de müte.madiyen: 

Emir ve kumanda altmda 
muvaffak olabilen bir tip 

Kütahyadan A b
durrahman, 1tangi 
işde muvaffak ola
.>ileceğini soruyor: 
Başkalarının e

mir ve direktif: 
rine tibi muayyen 
işlerde muvaffak 
olabilir. İyi bir za
bıta memuru da o
labilir. 

Neş'eli 

lstikbali 

. ,.,.,., 
olmasi ll z1m gef 

bir tip 
hak-

kında endişeye dil
§en Vutfi Çelik
kale: 

Her §eyden ev
vel neş'eli olması 

ve hayata küskün 
davranmaması IA
~;ımdır. Ancak bun 
dan sonra istikbali 
bakkındsı iyi fikir
ler edinrneğe ve hayatmı daha enmiyetle 
kazanınağa başlar. 

~ 

Iyi kalbii bir bayan 
Diyarbakırdan 

Necld, karakterini 
soruyor· 
Oldu~u gibi ... 

rüniir. Muamelesi
ne, işlerine hile ve 
riya karıştırması
nı beceremez, ar
kadaşları üzerinde 
iyi kalbii insanla
rın tesirini yapar. 

~ 

Az gülen bir tip 
Ankaradan Nu-

reddin karakterini 
soruyor: 

Az güler, fakat 
daima neş'eli ve 
eğlenceli yerlerde 
bulunmak ister. 
Kadın ve sevgi 
mevzularile alaka
dar olur. Üstün,.. 
başına dikkat edeı. 

Kafasını yormak ve pek yorulmak iste
mez. 

~ 

Tuttuğu işde sebat etmesi 
lazım gelen bir tip 

Kartaldafl. Feh. 

mi, muı·affak ol,ıp 

olmıyacağını SOTU· 

yor: 

İstidadına uygun 

işde sehat etmesi 

1e sık sık kararla· 

rını dcğiştirmeme. 

si liizımdır. 

Daha yumuşak olmasi beklenen 
bir tip 

Selçu.ktafl. Ah.
med, muvaffak o
lup olmıyacafıı r.ı 

soruyor: 
İl\IP ARA TOR MAT OLDU 

Fuc:e söze, ~öyle başladı: 
- Kontes, müsaadenlzi falan rica et

meden, adeta zorla evinizden içeri gi
rişimi af buyurunuz. Söylenecek son 
derece mühim şeylerim var· Şu daki
kada bile acele etmeğe mecburum. Se
bebini şimdi ·size arzedeceğim. O vakit 
bana hiç bir surette muğber olmıyaca

ıarına çıkarmak için ne mümkünse yapı
)'Ordu, zira bu halk Almandır, bundan 
şü bb e edilemez. 
Şübhe yok, bu küçük köyiii ve oduncu 

birikintileri arasında birka:; sağlam ya
pılı insan gördüm, fakat bütün diğerle
xinde mahrumiyetin, çalışmanın, fazla 
didinmenin belki asırlardan kalma bir 
setalet ve yoksulluk damgası vardı. Gül
roeye çalışıyorlardı, bazan mesela attık
ları sarı krizantcmler bir mitralyöz ara
basının sığına~ı içine düşünce gPrçek
ten de gülüyorlardı. Fakat perişan halle-

- Yaşasın Führer, diya bağırıyordu. 
Birden hıçkıra hıçkıra a~laınıya koyul

du. Asker safının yanında yürüyen uzun 
boylu, zayıf, sivil bir genç, kadının kol
lan arasına atılmıştı. Kadın göz yaşlan 
arasında: 

-Çocuğum, çocuğum, deyip duruyor
du, bu çocuk son hadiseler esnasında Çek 
askeri olmMnak için Almanyaya kaçmı~ 

Hayata küsmüş· 
çesine hareket et~ 
rnek, daima gamh 
ve kederli bulun
mak muvaffakiye-o 
ti ılrküten sebeb· 

ğınızdan eminim. . rini görmeliydi. 
Mari Dük d~Otrante'yi söze 

eden. oldukça söğuk, nazik bir 
ile mukabele etti. 

davet Bu havalide kadın, saçları rengi uçmuş 
cümle bir örtü içinde hapsedil.mh ağır bir işci

- Kim oldui!umu, size ve imparato
ra karşı ne gibi hisler beslediğimi bili
yorsunuz madam. Vaktile benim fikir
lerimi kabul etmcmiştiniz. Sesimi çı
karmadım. Fazla ısrar etmedim. Yal -
nız gıyabınızda, hizmetinizi görrneğe 

devam ettim. Bugün size, sadakatimin 
derecesini bir misalle ispata geldim .. 

dir. Nazariarında hususi bir mana yok
tur, fakat bütün varlığı, görülmesi bile 
insana fenalık veren bir yoksulluktur, 
vücudün inhitatıdır, cismani sukuttur. 

Çocuğum ... 
,. 0"1 g um .. ,, 

Ordu geçerken bir kenarında durdu
ğum yolun öbür tarafında, yüzünün de-

ler meyanında o

pir gençti ... 

Küçük bir hfıdiseyi kaydedcyim· 
Alman kollaqndan biri (Neuhof) a 

yaklaşırken yolu süpüren bir mitralyöz 
ateşinin karşısında durmaya mecbur kal
dı. 

labilir. Hayata daha yumuşak davraıı

. mak ve ne§'eli bulunmağa gayret etmek
le muvaffakiyeti kolaylaştırmak müm
kündür . 

Btr Çek teğmeni on erle bir ormana 
sığınmış, oradan Alman kumandanına 

müfrezcsile birlikte namusluca ölmek is
tedlği haberini yollamıştı. Almanlar tıu 

Çek zabitine kar§ı henüz hiçbir şidd'et 
tedbiri almadılar. Ümid ediyorlar ki hA
dise yarma kadar sükQnla halled.He
cektir. 

~ 

Erkekler tarafından çabuk 
sevilen bir tip 

Fotogro.fınm derci,.Ş istemiyerek An
karadan Bayan D. A. sevilip seviımiye
ceğini soruyor: 

Hem birdenbire erkekler üzerinde te
sire muvaffak olur, etrafını kolaylıkla 

kendisile allilmdar eder. Kendisinden da
ha çok güzel olanlardan fazla sevilir. 

Okumakta muvaffak olacak 
bir tip 

Ankaradtın Nc

zihi Kalaycı1 mu

vaffak olup olmı

yacağını ıoruyor: 

ZekAsı, okumak

ta muvaffak ola

cağını v!dedi!.. 

yor. 

....w. 

Mesleğini seviyorsa muvaffa
kiyat mutlaktır 

Edremidden Ha
san Iftk muvaffak 
oZup olmıyacağını 
soruyor: 

Daima ij buldu
ran ve her yerde 
aranan mesleğini 

sevmesi, muvaffa
kiyeti için kdfi bir 
delil sayılabilir. 

Bebat t avsiy• olu
nur. 

~ . 

Hatarşinas bir tiD 
lıtanbu.ldan Re· 

pg,. karakterini 
ıonıyor: 

- Yüzü tutmaz, 
arkadqlarına mill 
tefit davranır. A .. 
tak de~ildir. MisR
firlerlne hatıl\J'' 
naslık gösterir. İy 
giyinmesıne dik· · 
kat eder. 

Zeki ve sevimli bir yavru 
Ankaradan, N ec

mi Kalay~ mu
vaffak olup olmı
yacağını soruyor: 

ZekA ve sevim
lilik bir araya gel
diğinde, muvaffa
kiyet için lazım 

gelen sebebierin 
mühim bir kısmı 

elde . edilmi§ sa· 
yılır. 

~ 

Neş'eli olmasi beklenen bir tip 
Fotografını.n dercini istemiyerek An, 

karadan, Bayan D. H. uuva kurma.kt• 
muvaffak olup alamıyacağını soruyor: 
Yuvanın bazan yeknesak hayatmı neş'• 

ile değiştirmek, eşler için başta gele:q 
şartlardan olmalıdır. İyi duygularla v• 
niyetlerle birleşen ~lerin muvaffakiye~ 
ise mutlaktır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
la im • • • • • • 
Adrea • • • • • • 

~~----------------~-------~ DİKKAT 
Fotograf tahlll11çln bu kuponlardan 
5 adedinin ıönderllmes1 oarttır. 

ııııl 

····························································-
Nöbetci eczaneler ---·-
Bu gece nöbetei olan eczaneler l llll -

lardır : 

İstanbul cihet indekller: 
Akaarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad), Beyazıdda: <Belkı.s), Samatyn -
da: (Erotuos), Emlnönünde: (Salih Ne -
cati), Eyübde: < Arlf Beşir ), Fenerde: 
(Hti.'lameddln), Şehremlnlnde: (Nb.ım>, 

Şehzadebaşında: (Üniversite), Kara -
gümrükte: (Suad), K üç Ilkpazarda: (Hik
met Cemll), Bakırköyünde: (H!lill>. 

Beyoi'u cihetindekiler: 
İstlklA.l caddoolnde: (Galatasaray>, TÜnel 
ba~ında: (Matkovlç), Oalatada: <İk! yon 
Fındıklıda: (Mustafa Nail), Cumhuriyet 
caddesinde: (Kürkctıyan>, Kalyoncuda: 
(Zaflropulos), Firuzaıtada: (Ert~rul), 
Şişllde: (Asım), Beşiktaşta: (All Rıza). 

Bo~aziçi, Kadıköy ve Adalardaldler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), San -

yerde: (Asat), Kadıtöyünde: (Saadet, 
Osman Hulfısl), Büyükadada : (Halk). 
Heybelide: (Tanaş). 



7 Birinci~ 
SON POSTA 

Ben 
a 

şin istifası mühim 
isler uyandırdı 

Avam Kamaras1nda 
müzakereler sona erdi 

(BG§ tarafı 1 inci ıayfamızda) 
dar tatil edilmiştir. 

Bugünkü toplantıda bükilmetin itirnad 
(BG§ tarafı 1 inci sayfamızcla) .buatı Beneşin istifasını teessürle kartıla- talebi hakkındaki takriri reye konmuş-

Prag 6 (Hususi) _ Beneş bugün cum- maktadır. . . tur. Meclis 144 e karşı 366 reyle Çember-
ııurriyaseti sarayından ayrılarak köyüne Univer~ul dıhsyor kik dfıı:manları ta- layne itimad beyan etmiştir. 
~ek"l i ti cBeneşın şa ına ar§l -, Bu münascbetle söz alan başvekil Çem 1 

km ~ rt.b t B ,cin istıfası etrafın- rabndan beslenen düşmanlıtiD yegane berlayn, ezcümle demiştir ki: 
Çe ma ua ı en~ ek 1 ak .. ttefikl . e l ı-ı-.·ımak 

da her türlü tefsirden içtinab etmektedır. saiki Bencşin. Ç os o~ mu erm cBeni denaat, w, hurafe ere AAı , 

Y ,...0 k vahim ol- ve demokratik pııensıplere bağlılığıdır. manasız i§Ier yapmak ve memleket! har-
alnız gazeteler zamanın :s • • k d b" ··k t 

duğunu ka detmekle iktifa ediyorlar. Beneşin ~ornanya ıçın ne a ar uyu bin eşiğine kadar sürüklemekle ithanı e -
y .• nnmzcdleri vefakar bır dost olduğunu bilen Ruınen tiler ve tehlikeyi vaktinde durdurmak ve 

Cıunhurrcısı t i . halkı kendisine tazimlerini arzeder.» emniyeti tekrar tesis etmek meziyetini 
Belgrad 6 (A.A.) - Vreme gaze els nınk Timpul gazetesi de şöyl!! yazıyor: bana vermekten imtina eylediler. Beni 

P -· d'ğ' göre Çekosova 
ragdan ogrcn ı ıne ' . cSiyaset tılerninden Romanyanın sa - ithanı edenlerden bazıları ıron haftalar -
. . mh 1 ğ a narnzed olarak zıra - M-

reısıcu ur u un . . il ri dık bir dostu ayrılını§ bulunuyor. u • daki vaziyeti çok çabuk unutmuş görü -
atçilcr partisi reisi B~::ndı~c=ur:u- nihde !kararlaştınlan Çekoslovakyanın nüyorlar. Fakat, erkek, kadın ve çocuk 
sürülmektedir. Maam~ 1 ~~u ·n de sc _ ortadan kalkması mı idi? Sulhü rnünha- milyonlarca yurdda.şırnın mukaddeıra -
ğa, ordu mensubln:ın an ınnı sıran Çekoslovakyanın fedakArlıklarma tım gözönünde tutan ve cevet:. veya cha-
çilmesi rnuhtcmeldır. . . . tl istinat ettirdiler. Fakat bugün bizzat Çe- yır, demek rnes'uliyetini omuzlarında ta-

D ı · T ı af gazetesı Bencşın ıs - . . · 
ey ı e gr ' . "d ı· koslovakyanın mevcudiyetı tehlikeye gır- cıyan ben, ya.şadığuruz bugünleri o ka -

f H r hnzırdaki vazıyete aı e ım ~ 
asını c n ı f d f · mi~tir. Macaristan toprak metallbatı ile dar çabuk unutmuyorum. Bunun için po-

bi •ht c ayni zamanda e aı ne sın 
r ı ar v . Çck.oslovakyayı ikiye bölmek ve onun Icrnik yapmak niyetinde değilim. Benim 

parlak bir misaliıt nddetm:ktedır. münakalat yollarını kesrnek istiyor. Biz- yacımda ve benim vaziyetimde olan bir 
. t . d' kı· ~ Taymıs gaze esı ıyor · . . hı zat Polonyalılar da Macaristanla hemhu- adamın kendi vicdanına az çok itimadı 

cBeneşin vatanpcrverane ıstifası, d ~ dutluktan bahsediyorlar. Münihte iste - olabilir. Geriye baktığım zaman gayrct-
§iibhesiz Prag ile komşuları arasın a nilen bu mu idi? lerim sayesinde harbe mfmi olduıuzna 
münasebetleri daha ziyade kolaylaştıra- kanaat getiriyorum. (Alkı~r). 
caktır. Bu istifa, Beneşin sulh dav~~ruı ugaslavyadan gelen Yaptı~ırn şeyden dolayı hiç bir liyakat 
dfa etmiş olacağı ufak bir hizmet degıl - iddiasında değilim. Zira benim yerimde 

dir.» · Yahud1. er·ln pasaportlari kim olursa olsun bu suretle hareket • -Taymis gazetesi, diğer taraftan Ve~ , · 
bir mektubunu neşretrnektedir. Mumaı- d .. b h d d decektL (Alkışlar). 

bel a Şu e Uyan Ir 1 Bugünkü harb, eski barbierden bam-
leyh, bu mektubunda bu seneki . ~o başka bir şeydir. Bir harb başlarsa, llk 
·""'·lh rnUkaA fatının Benec::e verilmesını 18 - (Ba~"tarafı 1 ı·ncı· sayfada) 
...... 'S 'S dakikadan itibaren yalnız cebhedeki as-

yapılmakta olduğunu dün yazmı§tık. keri, denizdeki bahriye muharibi veya temektedir. 
Çekiere yapılncak hizmet 

Mançester Gardiyen de bilhassa şöyle 
demektedir: 

cBeneşin istifasının Almanyayı ~r~g 
ıtıükfimetinden memleketin Alman fıkır
llerlne göre tensilt edilmesini ısrar lle ta
leb etmcğe teşvik ve bu hususta teşçi ey
!emekten başka bir netice vermemesin
den korkulur. 

Bizler, Südet Almanlarının Çeklerden 
lkurtulmalarıru temin etmı§ olduğumuz -
dan iİmdi Çcklere ynpacağımız edna hiz
met onların da Almanlardan kurtulmala-
rını temin ctmcktir.'lt 

Nobel sullı mükifatı 
Stokholm 6 (AA.) - Gazeteler, Çe -

koslovak re:isicumhuru Beneşin istüası 

hAdisesine çok heyecanlı makaleler tah -
sis etmektedirler. 
Diğer taraftan nobel sulh mükafatı -

nın Beneşe verilmesi lehindeki hareket 
gitgide taraftar kazanmaktadır. Bu mü
kAfatm rnüstafa rcisicurnhurA verilmesi 
talebini rnutazarnmın olarak gazete ida -
rehanelerine yığınlarca rnektub gelmek -
tedir. 

Bu şekilde, elinde sahte pasaportla ya- havadaki tayyareciyi değil, ayni zamanda 
kalananların bir kısmı sorgu hakimliği- işçiyi, memuru, sokaktaki veya otobüs -
ne sevkedilerek, haklarında ilk tahkikat teki adamı ve evdeki karısı ve çoluk ço
açılml§tır. Bir kısmının ise haklanndaki cuğunu müteessk edecektir. Bir millet 
tahkikat neticelenerek, muhakemelerine yurdunu ve kazandığı takdirde iftihar e
lüzum görülmüştür. derek czaferi biz temin ettık• diyebile -

Son zamanlarda Yugoslavyadan gelen ceği bir davayı müda!aa ettiğine kanaat 
bazı musevilerin pasaportları da, nazarı getirmedikçe böyle bir vaziyPte konula -
dikkati celbetmiştir. Viyanadaki şebeke- maz., 

nin faaliyetini, Balkaniara ~~dar uzat. - Ba~ekil, yeni bir umumi seçime te -
rnış olması da muhtemel gonılmektedır. 'vcssül etmek niyetinde olmadığını ve to

Ancak, elinde sahte pasaportla yaka - taliter devletlerin iştiraki olmadıkça bey
lananlann, bu işden haberdat" olup ol - nelmilel bir konferansın hiç bir fayda 
rnadıkları keyfiyeti kat'iyetle tesbit edi- temin edemiyeceğini ayrıca tebarüz et -
lememektedir. Dün de. yazdığımız ~ibi, tirıniştir. 
b~. adamların. ş~bek~ tuzağına duş - Çemberlayn, bükflmetin takib etmek-
muş olmalan ıhtımali mevcuddur. te olduğu muslihane siyasete telmihen, 

Viyana zabıtasının vaziyetten haber - demiştir ki: 
dar edilmesi yolunda icab eden teşebbü- c- Eski dostluklarımızın aleyhine o -
sata, aldkadar makamlarca tevess:.ıı o - larak hiçbir yeni dostluk aramıyoruz. E
lunmuştur. sasen şimdiye kadar da hiç birisi aley -

Ankarada belediye 
seçimi bu akşam bitiyor 

bine, ba§ka birisile dostluk tesis etmi§ de
ğiliz., 

Çemberlayn Avam kamarasında Be -
neşin kiyaset ve cesaretini takdir ve ta
zirnle anmış, yeni Çekoslovak devletinin 

(Baştarafı ı inci sayfada) lsviçreninkine benzer bir bitaraflık ve 
Alnuın gnzctcsi ne diyor? Başvekil Celal Bayar bugün öğleden emniyet esasına dayanan milli bir mev -

Berlin 6 (A.A.) - Beriiner Börsen Zei- evvel belediyeye giderek reyini kul - 'cudiyete malik olacağı ümidinde bulun
tung, Çekoslovijk reisicuınhuru Bene§in lanmıştrr. Öğleden sonra da Adiiye Ve duğunu söylemiştir. 
istifasım rnevzuu bahsederel~ diyor ki: kili Şükrü Saraçoğlu ve vekaletler er- Ba~ekil bundan sonra cbizim devri -

cBeneş, muvaffak olamıyan bu siyaset- kanı reylerini vennişlerdir. miz için barışı temin etmenin halA m!im-
çi, gidiyor. Milletinin onun arkasından Belediye intihabının her belediycye kün olduğuna, inandığını bildirmiş, fa
hayır dua edeceği çok §Übhelidir. Bu aid olan neticesi intiliaba iştirak eden- kat bunu diğerleri silahsızlaıımıya sevke
millet mazinin hatalarını tamir ederek lerin nisbeti mukayeseleri ve tafsila - dilmeden önce silahsizlanmnk sıJretile tc
yeni bir atiyi sağlam bir esas üzerine ku- tile beraber nihayet bu ayın 1 O unda min edilebileceğini hiç bir zaman iddia 
racak derecede milli faziletiere ve taze resmen ilan edilecektir. etmediğini söylemiştir. 
kuvvetiere maliktir. Bu yeni ati, tarihm, Afyonda cDevamlı bir barışı temin için, diplo -
coğrafyanın ve iktısadın kanuniarına ria- Afyon 6 (A.A.) - Belediye seçimi rnasi ancak bir !kuvvete dayandığı :za -
yet etmelidir.. ibitmiş, C. H. Partisi namzedleri itti - man rnücssir olabilir.» 
Diğer zaruretlerden biri de Almanların fakla seçilmişlerdir. Seçilen Azanın ü- Çemberlayn, İngiliz - Fransız anla~ 

ve Çekierin ister istemez yanyana ya§ı- çü kadındır. masından bahsederek i1d hükumet ara -
yacaklarıdır., • sında hiç bir zaman bugünkü kadar tam 

Fransızlar mütcessir Muş yakın günlerde bir görüş birliği mevcud olmam~ bu -
Paris 6 (A.A.)- Pöti Parıziyen gaze- Temiz suya havuşugor lunduğunu söylemi§tir. 

test, Beneşin istifası münasebetile §Öyle Muş (Husust) _ Muşun senelerden- Çemberlayn, bir müddet istirahat et-
yaz.ıyor: beri halledilemiyen en büyük derdi, rnek üzere, refikası ile .bi:likte bu akşam 

cBizim her zamanki sadık dostumuz Be- susuzluk, nihayet müsbet bir neticeye İskoçyaya hareket etmıştir. 
neştn istifası bütün Fransızlar tarafın - varmış bulunmaktadır· Değerli valimiz 1\lecburi hizmet ihdas edilmiyecek 
d'au büyük bir kederle karşılanacak o - Tevfik Sırrı Gür Elazıktan Muşa geldi- Londra 6 (A.A.) - Çemberlayn, bu sa-
lan bir hiıdisedir.. ği gündenberi bu ttımiz ru derdi üze- bah Avam karnarasında idaresi altındaki 

Encli§c rinde meşgul olmuş, denizden 2650 hükf.tmetin sullı zamanında askert mm-
Lö Jur, diyor ki: metre yükseklikte olan Kızıl Ziyaret takalar ve mecburi askeri hizmet usu -

cTemenni edelim ın Bene§in ortadan dağı eteğinden doğan Ballıkaya mem- lünü ihdas etmiyeceğinl s~ylerniştir. 
çekJlmesi, karşısında her şeye katlanma- baının §ehre getirilmesini kararlaştır- * 
la hazır Çek zimamdarlan bulması Uı.k _ mıştır. Londra 6 (A.A.} - Harbiye nezarett, 
dirinde Almanyanın ihtir~larını körük- Bu suyun tahlili yapılmış ve müsbet buhran esnasında silAh altma davet e -
lemesin., bir netice vermiştir. Su yollannın yap- dilmi~ olan ihtiyat ordusu efradırun 8 -

Epok yazıyor: tınlmasına evvelce başlanmış ve 40 nümilzdeki cumartesi gQnil gece J&r1S1 
cÇekllip giden yalnız Bcneş değildir, günde şehre kadar uzatılmıştır. terhis edilece~inl bildirmektedir. 

Fransa dostlu~un taraftandır., Şehir içindeki taksimatın da tamam- Yeni Bahriye NllZD'l 
PopUler gazetesinde Blum, diyor ki; lanmasından sonra bug(inlerde temiz Lond.ra 8 (A.A.) - Evenlng Standard 
cBeneşin çok ~ır, çok elernli olan ve su merasinıle halka sunulacaktır. • gazetesine göre, B. Runciınana, B. Duff 

saf bir heyecandan nişan veren mesajı, Halk valinin bu hizmetine k3lil bü- Kupperin yerine bahrlye bak.anh~ ka-
bu zatın ne çapta bir dam oldukunu bil- yük bir şükran duymaktadır. bul edilmesi toklif edilmı,tir. 

ıniyenlerc öğretecektir. Bu seneki nobel Samsatıda Sülün an JUak e i lmııtte beleeliye fn«:Dıahab 
SUlh mükAfatı ancak Edvar Bene§e veri- Samsun zirant mticadel komisyonu, smı- :lzmıtte yapılan belediye namzed aeçlmle
leblltr, başkasına vedlemez.ıt sun mıntaknsındn Sülfin avının menedllme- rinde, Halk partlslnln namzedleri 1twatıa 

sine karar vermiştir. Buna sebeb Sülün nes- kazanchlar. İzmit belediye rel&ll~e Herman 
Rwnenlerin teessürleri Unln yavaı yn'ft§ lnkıraza J{is tuttulunun İsplrer ttıtnn ~rketınln 8t.bık muhnsebeeısı 

BükrC§ 6 (A.A.) - Bütün Rurnen mat- anıa~ılmnsıdır MaJımadun retirilmesi muhtemeldir. 

Sayfa ll 

Türk • 
ı -Alman ticare 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
pal ile birlikte bu sabah şehıim.ize gel -
diler, rnerasimle karşılandılar. İstasyon 
Türk - Alman bayraklarile donatılrnışıı. 
Muhterem misafirimiz İktısad Vekili ve 
difer zevat tarafından karşılanmıştır. 

Doktor Funk, refakatinde Almanya bü
yük elçisi Keller bulundut.ı halde saat 
ll de İktısad' Vekili Şakir Kesebiri, saat 
ll i 30 geçe Hariciye Vekili Rüştü Arası 
ve saat 12 de Başvekil Celal Bayarı zi
yaret etmiş ve bu ziyaretler iade edil : 
miştir. 

Bayan Funk da öğleden önce Bayan Ke 
sebiri ve Bayan Celiıl Bayarı ziyaret et -
mi§ ve iadei ziyarette bulunulmuştur. 

Doktol' Funk ve refikası öğle yemeğini 
maiyetindeki zevat ile birlikte husus! su
rette yemişler ve müteakiben Çubuk ba -
rajını gezmi§lerdir. 

İktısad Vekilinin nutku 
Ankara 6 (A.A.) - İktısad Vekili Şa

kir Kesebir ve refikası tarafından Alman 
iktısad nazırı ekselans doktor Funk V\! 

refikası §erefine bu akşam bır dine ve -
rilmiş ve dineyi parlak bir süvnre takib 
etmi§tir. 

Ziyafette aşağıdaki nutuklar tcati e
dll.ıniştir: 

Ekselans, 
Ekselansınızı Alman hükUmeti iktısad 

nazırı olarak Ankarada görrnek T~rkiye 
cumhuriyeti hükümeti için hususi bir 
memnuniyet vesilesi olmuştur. 

İhtiyar ettiğiniz bu zahmt>tte münde
miç dostluk manasım tamamen takdir e
den hükumetimin samiınl hislerine ter -
cüman olurken §8hsen duyduğum derin 
haz ve şerefi i!adeye müsareat eyler ve 
kıymetli misafirlerimiz olarak sizleri hür
metle selfımlarım. 
MemlekeUeriıniz arasında ötedenberi 

mevcud iyi münasebeUer daima mUte -
kabil bir anlaşma ve müsaadekarlık esas
lan dahilinde kuvvet bulmuştur. Bu zih
niyetten mülhem olarak :iki tarafın kar
şılıklı ekonomik inkipfını ve menfa11t -
lerinin en doğru ve dostane surette hal 
ve telifini istihdaf eyliyen çalışmaları 

bu vesile ile ve büyük bir memnuniyetle 
tebarüz ettirmek isterim. 

Ticari münasebat 
Ekselans, memleketlcrimi1in husu.si -

yetleri ve iktısadi bünyeleıindeki farklar 
esnsen bunlar arasında ötedenberı faal 
bir mübadele zemini ve imkanlarını ya -
ratmı~ ve iki milleti iktısadi menfaatlcri 
bakırnından daimi bir irtibat haline koy
muş bulunmaktadır. Şimdiye kadar nor
mal bir seyir dahilinde inld~ını mem
nuniyetle müşnhede ettiğimiz iki memle
ket Ucari ve iktısadi münasebetlerinin 
bundan sonra da ayni m~said hava da -
hillnde ve daha elveri§li şarUar içinde ce
reyan edeceAinde §iibhe yoktur. 

Alman sarıayiinin hissesi 
Tahakkuk ettirmiye çalı§tığımız eko -

nomik kalkınma işlerimizde Alman sa -
nayiinin hissesini ve yakuı alfıkasını ıa -
yıkile takdir etmekte ve bu yolda iktı -
sadt münasebeUerimizin feyizli bır su -
rette yürüyeceğinden emin bulunmakta 
olduğumu da ayrıca ifade etmeliyim. 

Sayın bay vekil, zamanımııda millet
ler arası münasebetlerinin inkişafı hu -
susunda alakadar devlet adamlarının şah 
st tanışıklık ve temaslannın ne kadar 
faydalı olduğu malfundur. Bu ltibarla 
ekselansınızın memleketimizi lfitfen zı-

yaret esnasında olsa dahi tanımnk, mernm ... 
lı oldu~u kadar nadir görülen bir muvaua~ 
ldyetle netıcelenen gayretlerlle bugünkü 
Türklyey! cihanda çok mutcber, kuvvetli VQ 
lktısaden sa~lam bir devlet hnllne getiren. 
siz, çok muhterem meslekdaşlarımln ve btı: 

memleketin dl~er yüksek §abslyetıerlle b1z.o 
zat tem1l.S ed~llmek 1çln Türkiye hUkfuue .. 
tlnln davetine icabet eylemek bentın Için bill 
§cret olduğu kadar çoktanberi beslemekt& 
bulundu~um bir arzunun da husulüdUt. Zlra; 
ben de, sizin gibi bay vekll, böyle §ahsi ta .. 
nışmanın faydalı oldu~ hakkındaki kana. .. 
ntıc meşbu bulunmaktay:ım. 

İktısadi lşbirlifl 
Ekselans, memlekotlerlmiz arasındaki e .. 

konomik münasebetıcrln meşldlr inkişafm oc 
dan dolayı beli~ ve vA.kıfane sözlerle mem .. 
nunlyetinizi ifade buyurdunuz. Emin olu .. 
nuz Id, Relch hükfunetı de, momlekctlerl .. 
miz arasında an'anevi olan sıı.llm temeller 
fizerine teıı.zzuv etmiş bulunan Iş ve müba
dele b!rlll;in1 Atlde dahi elimden geldllti mer 
tebe takviye etmege ve derlnleşttrme~e nz .. 
metmlş bulunmaktadır. Cihan konjonktü • 
rünü bütün temevvücatına muacciz para. 
bubranlarına rağmen Türkiye ile lkt\Sadl 
lşblrll~!, 1933 denberi hacmı üç mlsllnl geçen. 
ve bu yıl içinde ise şimdiye kadar alınan 
neticelere göre._ cem'an 1/4 mllyar mark gı .. 
bl muazzam bir yc'kfina ball~ olacağı anla .. 
şılan, miltemadiyen büyüyen bir emtia mn .. 
badelesine müncer olmuştur. Bu 1şblrllğl böy 
lcllkle Almanyanın harici lktısad slyasctlnlo.ı 
sa~lam ve esaslı bir 1\mlll haline gelmiştir .. 
Bu muva!!aklyetı cihan lktısadlyntına mat 
etmek Için hiç bir sebeb görmüyorum. Bt( 
muclbl memnunlyet inkişafı, evvelemlrdo' 
memleketlerlmlzln tabii ve ekonomik yapı .. 
lannda mündemlç birbirint tamamlama ka~ 
blliyet!ne ve mllletlerlmlzln mfitekr.bll men
faatıeri Icabı olan teşrikl mesal rzularına. 
medyun bulunmaktayız. 

Şfiphe ve tereddüde mnhal kalmıyacıı~ 
surette anlaşılmıştır kl, saltlam bir mUll e ... 
konomiye dayanmak, dürfist bir 1tlmad ~ 
genl~ bir zlhnlyetle tatbik olunmak şartltd 
yenı ve eür'etkArane metodlarla dahi kl, bU 
metodlar Ilk ltimadsızlık zall olur olmaz 111 .. 
haklko. hemen bütün memlekeUer tarafın .. 
dan kabul edDmlştlr. Verimil blr surettô 
çalışılabilir. 

Bir müddet evvel Berllnde, Türkiye tara• 
fından harlclye vckA.leUnln pek değerli ge-ı 
nel sekreteri Ekselans Menemenclo~lucun 
vtı.kıfane ve mücerreb rlynsetl altmda core ~ 
yan etmlş olan mfizakernt sırasında Tiirk1 .. 
yenin Almanyaya müracnntına Jjlmdiye kn• 
dar engel olan bütün tahdldatın kalkması ... 
na muvafakat etmek surctııc şüphe ve te -ı 

reddilde mahal bırakınıyacak surette anlat .. 
mıştım ki, Alman piyasası Türk lhrncatınl 
kabule vo.si mlkyasda hazır oldu~u gibi, Al• 
man emtiasının Türkiyede satışının artma
sı da sizin memleketlnlzln dahi kendinden 
mal satın alman mfişterlsl olmak lstedlğ~ 
ve her sahada ayni surette verlmll olan Al• 
man sanayıı mahsullerini faydalı bir surct-o 
te kullılnablldi~lnl göstermektedir. 

Batka mllletlerle olan ekonomik 1şblrll .. 
~lmlz! sıklaşbrmak istemekle diğer memle-. 
ketlerln de sallm bir rekabetını betaraf etı 
rnek veya bu işbirllltt lle başka bir takım ga .. 
yeler 1st1hdaf eylemek gibi maksadiardaıt 
çok uzak bul unmaktayız. 

Zira, hükumetimin en hfır arzusu ve mn .. 
letlerln Umldi, başka memleketlerle ekono • 
mik lşbirllkler!n!n bir hnsed ve 1tlmadııızlıJil 
membnı ve bu mfinasebctlc bir n!za ''c sı .. 
yns1 lhtllM tohumu haline gelmesine mey ... 
dan vermek değll bllô.kls bunları mllletıere 
sulh ,refah ve saadet getlrmel:;e hizmet et .. 
tırmck-tlr. 

Tfirldye Devlet Reisi Ekselans Kemal A .. 
tatürk'ün sıhhatıne, Türk mnıctınln Inkl • 
şaf ve dalmıı yükselmesine, çok muhterem. 
zevcenlz bayanın ve ekselansınızın şeref vo 
sıhhatlne kadeh1rni kaldırıyorum. 

Ziyafette bulunanlar 
Ankara 6 (A.A.) - İktısad Vekili B.. 

Şakir Kesebir tarafından bu akşam Al· 
man iktısad nazırı doktor I<unk §Crcfino 
verilen ziyafette Hariciye Vekili doktorı 
Tevfik Rüşdü Aras, Ziraaat Vekili !<'ai~ 
Kurdoğlu İnhisarlar ve Gümrükler Ve " 
kili Rana Tarhan, Almanya büyük elçisi 

yaret etmesi ve yakından görmü§ ve ta- ve elçilik erkanı, milli bankaların gem•l 
nımı~ olması ticari ve i.ktısadi müna.se - direktörlerile, İstanbulda Doyçebank ve 
betlerimiz üzerinde iyi tesirler yapacak DöyÇ(! Oryanbank direktörleri, İktısad 
ve mevcud dostluk ba~larıru takviye ede- Vckfıleti müsteşarı ve bütün müdürü u
cek mes'ud bir hadisedir. 'mumiler, Hariciye Vekilietinden de bazı 
Ekselansımza Ankara seyahatinde re - erkfuı hazır bulunmuşlardır. 

fakat etmek suretile bize büyük bir haz Ziyafeti takib eden süvareyc, Dahiliye 
ve feref bah§et.miş olan çok muhterem Vekili ve Parti genel sekreteri B. Şükril 
Madam Funka bu nezaketlerinden dolayı Kaya ile Ankarada bulunan meb'uslar, 
Bayan Kesebirle birlikte borçlu olduğu- kordiplomatik ve sivil ve askeri yüksel • 
muz minnettarlığı bilhassa arzeylerim. memurlar gelmi§lerdir. 

Kadehimi Alman devlet reisi ekselans 
Adolf Hitlerin sıhhat ve saadt>tlerine, Al
man milletinin refah ve teAlisine ve Ma
dam Funk ile ekselAnsmızın sıhhat ve §e

refine kaldınyoru.m. 

Almaıı nazınnm cevabı 
Etaelans; 

lıllsaflıpener yurdunmıda ve onun ıüzeı 
Iz bırakıcı mertezlnde ıörd~timtiz samlım 
hü.mil kabulden Te çok dostane sözlerl:ı1ıden 
dol&'Jl, aJDl zamanda zevccm nP.mına da, 
8lliDbnl ve derin ~kranunı lfn.de etmekil -
ftlme mUsaade buyurunuz. Bilh1lssn biz Al -
manların, bugün kendiıll.lc dostane müna -
ıebetler ve aynl samanda etran.ı ve mühlm 
menfa.at ba~ları tesıs etmek lstcdtgıml:.~ 
memleteU. 1'eln tı&r .tae ai1nltlk kısa bir 11-

Parti vilAyet, kaza ve nahiye 
intihablarına başlanacak 

Cumhuriyet Halk Partisi vilayet, kaza. 
nahiye ve ocak intihablnrına teşrinievve-o 
lin onundan itibaren başlanacaktır. Ev .. 
vela ocaklarm idare heyetleri yenilen 
cek sıra ile intihaba devam edilecek .. 

' ~ 
tir. 

Bir ayda Trakya yolile 
gele!l yolcular 

Son bir ay içerisinde hariç memleket • 
lerden Türkiyeye Edırne yolilc 1275, u .. 
zunköprüden 570, Kapıkuleden 502 yolcu. 
girriıiştir. 
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KEDi 

OTO~IOBİL ve 1\lAKİNİST OKULU 
Taksim - Stadyom. Telefon; 42508 
Şoför olacaklara: Yeni ders devrest 

12 btrlnclteşrln 938 de başlıyacak ve 
ı İkincikanuna kadar sıirecektir. Motör 
\ 'e otomobil teorik dersleri haftada 
üç gün saat 18 den 20 ye kadardır. 

Yazan: lsmet Hulusi Ayrıca Montaj dersleri de vardır. 

Yaşlı dostumin bir çalgılı bahçede o-ı yorum ... Bütün bu delice sevgime rağ· 
turuyorduk. Masamızın yanından bir ka· men Nahideye bir şey söyliycmemiştim. 
ra kedi geçti. Yaşlı dosturnun birdenbire Söylemek şöyle dursun gözle-rine biraz 
rengi değişti: fazla dikkatli bakmaktan bile Çt.?kinirdim. 

- Bir kara kedi. Amcaının bir dayızadesi, Sacid vardı, 
- Evet! mektebi mülkiyede okuyordu. Hemen he-
- Hani bazı kadınlar kara kedi uğur- men haftada bir gece muhakkak köşke 

suzdur, derler, yoksa siz de mi öyle dü- gelirdi. Yakışıklı bir gen~ti. Benden pek 
§j.inüyorsunuz? hoşlanır görünmezdi. Ben de ondan hoş

Yaşlı dostum, ba§ını ıki tarafa s;ılladı: lanmazdım. Sacidin de benim gibi Nahi
- V allahi nasıl düşündüğümü ben de 1 dede gönlü olduğunu sczerdim .. hem o 

bllmıyorum. Sonra kara kedı uğursuzdur, benim kadar çekingen değildi. Ben Na· 
degıldir de demem .. yalnız nerede bir hidenin yüzüne bile bakmaktan çekindi· 
kara kedi görsem bir gecenın korkunç ğim halde Sacid Nahide ıle uzun uzun 
hatırası birdenbire gözlerımin önüne ge- konu~ur, onu güldürür, e~lendırirdi. İşte 
lir de.. o zamanlarda boğulduğumu, içimde bir 

İçini çekti: şeyin parçalandığını hissederdim. 
- Bu hatırayı hiç kimse bilmez. Hatta Bir gece Sacid gene gelmişti. Yemekte 

ölen za\·allı karım da .. esasen o öldükten- beraberdik. Gözü hep Nahidede idi. 0-
beridir, bu hatıra beni daha çok tazib c-

1 

nunla meşgul oluyor, ikide bir ona bir 
diyor. Keşki ona söylcseyrlim. şeyler söylüyordu. Ben o gece yemek de-

Yaşlı dosturnun gözleri huğu!anmıştı.. ğil, sanki zehir yemiştim. Yeii'ektcn kalk
- Söylemek istiyorum, söylemek isti-, tıktan biraz sonra Sacid; bir arkadaşına 

yorum. Cinayetini itiraf etmiyen bir ka· gideceğini bahane ederek, köşkten çıktı. 
til gibi ıztırab içindeyim. Fakat bana öyle gelmişti ki çıkarken Na· 

Kara kedi yanı başımızda: hideye göz atmı~, hani biliyorsun ya se-
- Miyav! ninle buluşacağız, tarzında bir şey ima 
Dedi. Yaşlı dostum, gözlerinde beııren etmişti. Sacid gittikten beş on dakika 

yaşları mendilile sildi. Bana döndü: sonra Nahide de ortadan kaybolmuştu. 
- Yirmi vaşımdaydım, dedi. Babam Demek iyi görmüş, iyi hissetmiştim. 

Anadoluda bir vilayette vali idi. Ben İs- Onlar bir yerde buluşacaklardı. Dünya 
tanbuld.a amcaının Kızıltopraktaki köş- etrafımda dönüyor gibi idi. Ne yapacağı
kündc kalırdım. Amcamm bır kızı vardı. ını, neye karar vereceğimi şaşırmış bir 
Nahide ... Evet yüzünüzden anladım. Ka· vaziyette idim. Amcam, daha başkaları 
nmın adı da Nahide idi. Ta kendisi, ka- oturuyorlardı. Ben bir hırsıı gibi ayak
rım amcamın kızıydı. Ben, bu anlataca- larımın ucuna basa basa amcaının üst 
ğım vak'anın olduğu zaman yirmi yaşım, kattaki odasına çıktım. Onun duvarda a
da idim. sılı duran tabancasını kılıfınclan çıkarıp 

Nahide, benden iki yaş daha küçüktü. cebime. koydum, ve bahçeyP. çıldım. Sa
Onun o yaştaki hali her an gözümün ö- cidle, Nahideyi bir arada gördü~üm an 
nündedir, çok güzeldi. Kıvır kıvır sarı ikisini birden öldürecektim. 
saçlan vardı. Gözleri öyle manalı bakar- Kendimi bilmeden yUrüyordum. Bir 
dı ki, ben ne o zamana kadar, ne de on
dan sonra onun gözleri kadar manalı ba
kan bir çift göz hiç görmedim. 

Nahideyi seviyordum. Heın nasıl sev
mek.. tıbbiyenin son sınıfında idim, ak
pmları köşke döndüğüm zaman Nahide-

yi biraz geç görecek olsam, aklım başım
dan giderdi. 

Ben çok mu çekingendim; yoksa o za
man herkes te benim gibi miydi, hilmi-

Torik, bu haksız muameleden bir 
§ey anlamamış, donmuş, kalmıştı. Zor

·" 

ba herif bir iki 
defa daha gürle
dikten sonra, çe
kildi, gitti. 

aralık bahçenin nisbeten kuytu bir tara

fından sesler duydum. Orada. idiler. Ya-
vaş yavaş ilerledim; sesin geldiği yere 
yaklaşmıştım. Artık ne konu§tuklannı a

çıkça duyabiliyordum. Nahide söylüyor
du: 

- Seni yaramaz seni, pefinden burala
ra kadar geldim. 

Öteki çok yavaş söylüyordu kl duya-

tersi edi: 
-Üstüne vazfe-

mıyordum. ~ne Nahidenin sesi yük
seldi: 

- Ben seni hiç bırakır mıyım, kapıdan 
sen çıkar çıkmaz ben de arkandan çık
tım. Hem yeter, artık eve dönelim. 

Ötekinin sesini duyamadıın. Biraz son
ra gene Nahide konuştu: 

- Hele seni bir okşıyayım .. hem artık 
içeri girsen. Sen buralarda kalmak isti
yorsun öyle mi; pekala; sonra gelir..sin; 
sakın geç kalmıyasın, bilirsin ya merak 
ederim. 
Tabaneayı sesin geldiği f.arafa çevir

miştim. Tetiği karanlıkta çekecek, bütün 
kurşunları birbiri ardına bnşaltacaktım. 

Tam tetiği çekeceğim sırada düşündüm, 
bu da hiç iyi olmıyacaktı. Ya birinden bi
ri sağ kalırsa? En iyisi, üzerlcr·ine yürü
mek ve onları gözüm göre göre öldür
mekti. 

Teorik ve pratik dersler 25, direk'sıyon taHmlerile beraber 50 llracilr. 
Kayıd muamelesine başlanmıştır. Tafsil!H Için program isteylnlz. 

Amatör olacaklar: Her zaman kabul olunur. İmtihanlara hazırlanır. 

1 Devlet Demiryoılara ve liman i arı işletmesi Umum ıdares ı ılartlani 
Muhammen bedeli 22220 lira olan 79 kalem lastik fren ve §OfaJ hortumlan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 166t).50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tektirlerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Rcisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, iHaydarpaşada 

Teseliüro ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7064) 

Kad1köy Vakifiar DlrektöriUğU IlAnlar• 
Akarat: 
Semti Mahallesi Sokag-ı No. C!nsl aylık kirası 

L. K. --ı; Kadıköy O:smana/\oa Misukı nıilU 57 Ev ... ıuı. 
Oturdugum çimenlı>rin üzerinden 6 ~ uv 

kalktım. Ya dört, ya beş adını !lttım. Na- • • • 
5
9 • 10 00 

• Hasanpaşa Çam fıstık 34 • 1 00 
hideyi gördüm. Sarı saçlı başı kucağında Çengelköy Bek!rdere- 20 Bahçe mo 00) 
yatan bir cisme doğru eğilmişti: \" si ·su yolu ( senevi} 

Bo~aziça 

- Seni yaramaz seni! Yukarıda cinsi ve mevkiler. gösterilen 31/9/939 sonuna kadar kiraya verilmek 
Kucağında siyah bir kedi vardı. Nahi- üzere arttırm'!ya çıkarılmıştır. İlıaleleri 10/10/938 Pazartesi günü saat on birde 

de onunla konuşuyordu. Beni görmemiş- isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (6949) 
ti. Tabaneayı cehlme ko~~ ve o~dan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kaçtım. 

* Yaşlı dostum hikayesinin sonuna gel-
mişti: 

-Bütün tahminlerim yanhşmış. Nahi
de benim rahmetli karım bütün hayatın
da benden başka kimseyi sevmedi. Hal
buki ben onu öldürecektim. 

* 
Yaşlı dosturnun gözlerinde yaşlar var

dı: 

- İşte böyle, dedi, ben iru;an öldlirme
dim amma bir insanı; herkesten çok sev
diğim, herkesten çok baJlandı~ım karı

mı tabanca ile öldürmek teşebbüsünde 
bulundum. 

rA&Dflld ~= 

Mazinin gölgesi 
Yazan: Muazzez Tahıin. Berkand 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

- -- - --

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

- - Icabında günde 3 kqe alınabilir. - -

V AZIFE YE DA VET 
Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine alik a göstermiyen ve adresi idaremizce ma
lıim olmıyan (Darüsseadea~ası merhum Elhaç Mustafa ağa) vakfı mütevellisl 
Emine Seniyenin ilim tarihinden itibare n on beş gün zarfında İdaremiz Millhak 

Vakıflar Şefliğine müracaatla vakfma a id muameleyi takib ve hayır şartlarını 
ifa etmesi, aksi takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ilin olunur. 

(7242) 

-70- - Yok, hefendum! Vardır Jizılmisi 
bilaçis. Hemeceksin! 

kafası dimdik, göz· 
lerinde müzaffera -

Torik, beladan kurtulmak için, ker· 
hen dudaklarını herifin bileğine temaı 
ettirdi· Müteakiben, Bayram onun ko -
luna yapı~tı. 

- Uzat kolini, bre! 
-Ne olacak? 
- Çcseceyim, fiklfmi hasebiylen! 
-Etme yahu! 
- Edeceyim bilaçis. 
- Benim etim azgındır.. yara olur 

Sindikleri yer -
lerden birer bi -
rer harekete ge • 
len diğer mev -
kufların da yar -
clımlarile, Tak -
vor, yüzüne su 

serpilmek suretile ayıltıldı. 

dir, senin? Kefim ne bakışlar, soluya sonra. 
dayak yemek ıste - soluya ve çalım ede - Tebakadan tutun basariz hustun· 

Gözlerini açar açmaz, üzerinde kız -
gm demir gezdirilmiş gibi yanan öte • 
sini berisini uğuşturmağa ve inlemiye 
başladı· 

- Ah! Aman!. Mefat oloorum!. 
Torik karşısına dikilerek, özür dile

di: 
- Kusura bakma ağabeyciğim!. Bu 

belaya benim yüzümden uğradın .. 
Takvor coştu: 
- Hangisi senin yüzünden değildir 

sankim? Herifin sıfatına biber eken 
sen değildin?. Buraa düştü isek senin 
sebebine değildir? Zorman, karının pa
ralarını kaptı kaçtı ise, sen değilsin 
dolayısıylan sebeb olan?. Vah! Kemik
lerim ağroor! Hellak olmuşum!. Bu hi
yet n-.n bir yana kıpırdaamam.. Dur! 
Dokanma!. Baryam efendi; kardaşım! 
Şu elimi tut da yana döneyim·. mersi! 
Ne deordum? Ha, evet: başıma ne çeşit 
bela gelmiş ise müsebbipi sensindir. 

- Peki. Ne yapayım, Takvorcuğum? 
Kusura bakma diyorum. 

- Bakmıl?ım, bakmamışım, ne ola :. 
cak? Her bir kemiğim aryı aryı ağroor. 
Ben. kaspcannek dayak yeecek ada -
mım?. Allaa şükür, sosyal kurumda 
mefki c;ahabısıyım! 

- Ne qıkar? Farkını verir biz de 
mevkiye geçeriz. 
Yanlarına sokulan Arnavut sordu: 
- Bu hadarn neden dovmiş sana, 

bre? 
Takvor sinirli sinirli, adamcağızı 

miştir. ede yerine çekilir - de. 
- Deyak mi? Hoy ken, Arnavut, alnı- -Ne belalı şeymişin sen, be! 

bre vallAhi, neden nın terini silmekle - Diğilim belalL kardaşi bre! 
bana soylemezsin meşgul sağ elini o- - Anladık, ama .. o bıçak pis.· mik· 
bre? Al, mori aşık! na doğru uzattı: roplu. 
Benden hiyisimi bu- - Besa! - Ha, yok. vallahi! Diğildir akrepli, 
lacaksin? Buyur? - · mori. Temizdir. Ben honunla çeşi -
Demesile beraber, - Besa, mori! yorum benim tırnakHiri .. hem hel, bem 

Bayram, yaradana ~ Anlamıyorum. 
y T H f d b da hayak .. 

sıgınıp akvorun, - e en um, e· _ Ey i ya? 
henüz sızlayan vü • Q sa! Dimek, sen, ben - Helbet ta iydır! Ver senin kol 
cudüne tekrne, kardaşiz .. nah!. b d 

k P t ı ur a. 
yumru , sille, to • an a onunun ce-
kat, indirmeğe baş- · ,Q ' binden alelacele çe- Nasılsa !0~~k. boş bul~nd~· Bayram 
ladı. _ kip çıkardığı çakı _ da on~n b~le~nı .ka~r~dıgı gıbi, old~k· 

Bir yandan, Tak· nın ağzile sol bilek ça derın bır çızgı çızdı; bunun fi.~rınıı 
vor Avaz avaz bağı· Içeriye palabı31ıklı bfr surat uzandı damarlarını çizdi, kalın dudak_Jan~ı ya.p~ştırdı,. emdı. • 

rırken, bir yandan da hAdtsenin komik· \ ğızdan bir feryad kopuyordu. \fışkıran kan damlasını Toriğin ductak- d"- BHah, şıı:nkdıd olm ışı~ bizbhıtumt kah rt 

1
·-· d T 'k 1 k B h " d b' T k 1 ··ı·· d" aş en artı oneceyım ra a ra a · ıgıne ayanarnıyan orı katı a atıla u engameye sa e ır a vor ya • arına go ur u: · N ' ? 

yerlerde yuvarlanıyordu. bancı kalıyordu. Maamafih onun yar - - Hem! - Me~eye · ., 
Nihayet, ışın azaca~ı anlayınca dımına da ihtiyac olmamıştı, Torlk, bir - Ne olacakrn~ bu? - : meçete morı. 

kalktı, araya girdi.· Bayrama Takvorun başına, hepsini hakiayabilecek kuvvet, - Hemsena mori.. olalım blzbitum - Davadan va:. mı geçtın? Bit 
yakasını bıraktırdı. Lakin Arnavut hı- çeviklik ve idrnan sahibi idi. Sincab kardaş· • - .Yok! Ulecegım, vazgeçmem! 
zını alamamıştı. Sür'atle geriye döndü, gibi oradan oraya sekiyor, birinin ka - Torik gayri ihtiyari tiksinerek, geri- tanesı cavur cebere:ek muflaka.: 
ilk olarak eline geçen zavallı Rabeşi fasına yumruğunu indirdikten iki sa- ye çekildi: - Memlekette mı geberteceksın? 
yakaladı; başladı vurmağa. niye sonra ötekinin ensesine sıçrıyor- - İsternem ben öyle şey. -Yok, bre! BurdA!. 

Ötekiler o ana kadar lakayid kaldık- du· Arnavudun yeniden suratı asıldı.. - Sen gidiyorsun, ya? 
ları halde, Rabeşe yardım etmeğe koş· Dışarıda bulunmaları lazım gelen gözleri döndü .. dişleri gıcırdadı. - Yok zarar, mori! Sen ceberlirtir· 
tular. Koğuşun ~çı muharebe meyda - memurlar ya orada yoklardı, duymu - - Olmaz, rnori! Haçan bir Arnavut tireceksin fmi. 
nma döndü. Torik, kavgayı durdurmak yorlardı.. veyahud ki bu gibi arbedele- çeser kolinl, çikarır kani, soyler: cHem - Anlamadım! Ben mi? Ne münAo;e 
istfyorken, buna muvaffak olamayın- re alışık oldukları için aldırış etmiyor· da olalım kardaş!» .. Hemmezsan o han- bet? 
ca, nihayet alt edilerek fena halde bır- lardı. cisi blr tane nadam, kopar onun başi, - Helbet, hefendum! Diğil misin bt 
palanınağa başlıyan Arnavudun tara - Derken, kavgacılar yorgun düştüler. bre! nim kardaş? 
fını illizama mecbur kaldı. Her biri bir kenara sindi. Torik, dö - - Güzel ama, buna lüzum yok. Bun· - O iş ayrı.. öbür iş ayn .. 

Her kafadan bir ses çıkıyor, her a • ğüşte kazanan bir Hinci horozu gibi, suz da kardeş oluruz. (Arkası t141f') 
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SelAnikle dağa kaldırdaR Amerikali ka _ 
Yazan: Ziya Şakir 

• Selini V li si 1n müşkül hali 
_}.Iemleketinde, gazete muhbir -1 
ligınden ınaada, ne gibi işlerle iştigal 
etmiştir? Asker, ve zabit midir? Zabit 
ise, rütbesi nedir? Eşkiya ile birleşerek 
o~ların başına geçip İstanbula doğru 
bır hareket icrasına sizce imkan ve ih~ 
tirnal var mıdır? Merkumun, bomba is
tirnalinde mahir olan Bulgar komiteci
l~rinden bir kaç kişiyi yanına alıp ha· 
fiyen İstanbula gelerek bir suikasd ic
rasına teşebbüs gı.öi hainane bir mak
sad takib etmesi ihtima1ile, bu cihetle
rin derhal fıriz ve fımik tahkikile neti
cenin serian inbası, ehemmiyetle tav -
si ye ve temenni olunur.) 

Vali Tevfik bey, bu şifreli telgrafı 
okur okumaz, kaşlannı çatmış; sakalı
nı karıştınnayn başlamış; 

- Allah, Allnaaah.. şimdi, ayıkla 
Plrincin taşını ... 

Diye ınınldanmıştı... Bu suallerin 
bir tanesine mübhem c'evab verse .. ve, 
Allah esirgesin, meselenin bir tarafı da 
azıcık pot gelse; gürnbür gümbür gür
leyip okkanm altına gidivermek ihti -
mali vardı. 

Tevfik bey, derhal mektubcu beye 
haber göndermiş; o gelinceye kadar 
rnütemadfyen (lahavle ... ) çekmiş .. ve, 
mektubcuya yazdırdığı şifreli telgrnf
la şu cevabı vermişti: 

Dahiliye nozareti r;;ı.lil ine 

ŞiFRE 

Gayet mühim ve müstnceJdir 
C. ll eylUl tarihli, şifreli 1elc. 

Mis Eston ellerini masaya cıayadı. 

geçirilebilirdi. Halbuki; nuh deyif) de kikalık iş. Refakatinize verilecek zabit
peygamber demiyen bu Amerikalı kız; le askerler için de kumandan paşaya 
eski devrin gem almaz yeniçeri ağa - bir tezkere yazılır, gönderilir.· ancak ... 
larına benzernekte idi. - Evet .. ancak ... 
_ _v~u .. Tevfik bey, n:ıak~ında b~yle~c _ Ancak şu var ki.. istanbuldan he-

duşunup dururken ıçen odacı gırrrıış; nüz cevab gelmedi. 
- Efendim. Dün gelen o sarı kız _Gelmedi mi? .. 

geldi. İçeri girmek istiyor. 
Dedi. 
Zavallı Tevfik beyin, sanki yürcgı 

koptu, ağzına geldi. .. Fakat bu nazik 
ve ağır başlı adam, odacıya hiç bir şey 
sezdirmedi: 

- Buyursun. 
Cevabını verdi. 
Mis Eston, levend gibı endamını göc:

teren bir eda ile kapıdan içeri girdi. 
Billur gibi bir sesle: 

-Vel... 

-Hayır. 

-Hayret. 

Mis Eston, ellerini masaya dayadı 
Gözlerini. odanın boşluklarında do -
l~~tırdı· Tekrar vali Tevfik beyin yü -
züne baktı. 

- Fakat ekselans .. siz bu meseleyi 
telgrnfla soracağınızı vadetmiştiniz. 

- Evet. madmazel. Ben de öyle yap-
tım. 

Mis Eston denilen gazete ınuhblri, 
erkek olmayıp, nisa taifesine mensup· 
~ur. Bir sureti eelbedilen pasaport kay
dında, mumaileyhanın elyevm 24 
yaşında olduğu, snn'at ve mesleğini 
bildiren hanede de (bakire) sıfatını ha
iz bulunduğu mukayyeddlr. Asker ve 
zabit olup olmadığını, zabit ise rütbesi
nin ne olduğunu tahkike burada im -
kAn yoktur. Bir fikri fasidane ve hai -
n~ne besleyip beslemediğini ariz ve a
lllik tahkik meselesine gelince; bu bab
da polis serkomiserine evamiri lazıme 
verıJın· tf 

D di..- Üzerinde öbek öbek evrak ,-1• - Şu halde, ~imdiye kadar, çoktan 
ğılı olan vali beyin yazı masasına d~ğ- cevab alınması Uızım gelirdi. 
ru ılerledi. Elini uzatırken, sözüne de- - Şüphesiz... Fakat, işin içine bir 
vam etti: aksilik karıştı. 

- Bonjur ekselfms!.. Ben, hazırlık- -Ne gibi?. 
larımı kısmen ikmal ettim. Hiç şübhe- - Diindenberi, telgraf hatlarında 
siz ki, size de İstanbuldan cevab gel- bir bozukluk varmış. 

ış r. Alınacak cevab derhal 

- Oooo .. ben. dün akşam bizim se
farete bir telgraf çektim· Bu sabah ce
vabını aldım ... İşte, bakınız. a~zedilecektir, ferman·) ' 

Ertesi sabah, mabcyn• başkitabetjn
dcn §'!_ cevab gelmişti: 

mistir. Bunu düşünerek; hem sizden 
istediğ"m tavsiye mektubunu almaya, 
hem de refakatime verilecek zabit He 
askerlerle nerede buluşacağırnızı öğ-

Mis Eston, sür"atli bir el hareketile renmeye geldim. 
Dedi. çantasını açtı. Parmaklarının ucu ile 
Vali Tevfik beyin viicudü, buz ke • çektiği telgrafı vali beye uzattı. 

1 
sihnişti. Kendinde, lakırdıyı uzatacak Tevfik bey, geniş koltuğunun içinde 

1 
kadar kuvvet bulamadığı için; sallandı. Hayret ve taaccüp ifade eden 

ŞiFRE: - Çok i yı ettiniz, matmazel ... Tav- bir nazarla Mis Es tona baktı. 

Selanik vilayetine 

b-~· Mis Eston ismindeki gazete muh- siye mektubunun yazılması, beş on da- fArkası var) 

1 !rı ~adının, Bulgar eşkiyasına ceve - Tl l b b• 1 h 1 d 1 ? 
?";.~~-~~!~ ıa;:;::;::.:~:~i~!ur:~~~~: yatroıar u sene ıze ner er azır a ı ar . 
e olmakla beraber; bir ecnebi gazete (Baş tarafı 7 inci sayfada) 1 Amma sakın bun_la_rı ~~ u~Tdu~~-~ sanmal 

rnuhbirinin memaliki şafianede serbest- li, rahat bir salon meydana getirdik. Eli- Benim sen çok ıyı ?ılırsın butun oyun
~e seyahatine resmen mfini olmak da mizden geldıgi kadar çalışıyoruz. Her se- )arım yazılıdır. Bu tıp ::ıyunıa:ı halk_ sev-

l:r çok dedikoduya, kapı açacaktır. Bu- neki rağbetın bu sene de devam edecc- diği için iki akşa_m. oynıyacagım. Bır_ de 
na binaen meselenin bir üslfibu hek· - ğine şübhemiz yok. eksik olmasınlar ıkı ta~·~mış muh~rnrın 
ınrıne ile idare edilerek mumaileyha - (Bir donanma gecesi) nin provası nı benim için . y~zdıkları ıkı komedı_ var, 
nın bu seyahatinden kendi rızasile vaz yapan san'alkar Naşid Özcan işi biter bunları da ıyıcc hazırlanarak temsıl ede
geçirilmcsi; fakat zinhar bir gOna kilu bitmez sahneden atladı, yanımıza geldi. ceğim. 
kale sebebiyet verilmcınesi, şeref::.adır * ol 1 - Ne haber? .. 

an radei seniye iktizayı ôlisinden ol- - Haber sizde. Bu kış ne yapacaksı-
ma.kla ona göre lAzım ~ıen tedbirlerin ? itt h t:o- nız ... 1 az bu.vurulma.-a. tı:ııb11 ;:. olunur. B d d · Y ~ - en e onu üşünüyorum. eni e-

Bnşkntib ve çıktık. Acaba kolay ısınır mı, kaç çeki 

Üç tiyatronun da pro~ramım sizlere 
anlattım. Bu programlara göre onlaı·a itl
mad reyi verip vermcmekte serbestsiniz. 
Ben kendi hesabıma üçüne de reyimi ver
dim. Tahsin odun yakncağız, 1tiyatrCldan çıktıktan 

Vali Tevfik bey, tekrar sakalım eli· sonra karda kıyamette nastl gideceğim? •••.•.•.••••••••.••.••••••••• ~~~-~-~~J.t;,.E~~~~~ ... 
ne almış; daha derin bir surette dü _ diye düşünüyorum. Şaka bertaraf, tiyat- Ed e bı· yat •• Ru·· zga"" r 
§Ünıneye başlamıştı. Şimdi, ne yapa- romuz büyüdü, işimizi de büyütmek la-
caktı?. Karşısında; bacak bacak üzeri- zım! Kuvvetli bir kadro ile temsillere 
~ atlırak ve şahAne blr eda ile kuı·ula- başladık. Bizim yalnız temsile de~il, ay
rak, sarsılmaz bir metanetle: ni zamanda varyeteye de ehcmmiyet ver-

- Mutlaka, gidece~. Bana kimse memiz lAzım geliyor. Bunun için halkın 
lllAni olamaz. çok sevdiği ve tuttuğu Semiha - Mişel 

Diyen, bu pervasız ve aziınkar varyetesini angaje ettik. Sahnede heı· 
kızın hareketin nasıl mAni olacaktı? türlü oyunlara müsaade edecek tadilatı 
Dünyanın bin bir türlü halini hiçe yaptık. Oyunlammza gelince: Malumu 

eayaraıt, ve taaan, Amerika gibi bir fıliniz bize hariçten eser gelmez. Biz ken~ 
Yerd n bir tek başına kalkarak burala- di kendimizin eseri olduğumuzdan bazı
~ kadar gelmlyo cesaret eden bu kıza, lnrını altüst eder, değiştiıir, modernlcş
ti~ll:gi (üs~ftbu heldmane) para edecek- tirir, oynanz. 
.:· Bu dilher mahlftk; tnifel nisamn Şehir tiyatrosunun vaktile oynamış ol-

foylece söz anlar, nasihat dinler; başı duğu, halk tarafından sevilmi§, beğenil
~muşak, çekit.i~ yere gider zümre - miş vodvilleri, eski ve ~arkılı oyunları, 
b ~e ınensup olsaydı; belki bir kolayı operetleri repertuvara koyduk. Haftada 
u Unurdu, bu çıliJnca fikrinden vaz iki akşam da klasik tutfiat oynıyacağız. 

<Baştarafı 8 Inci sayfada) 
bedine gönülden inanmış ve o nıabedi 
gönülden sevmiş olan Salih Zeki, en gü
zel ve ölmez eserlerini verebilecektir. 
Bunun için de, her şeyden evvel, uzun 
ve sürekli yazmaktan vazgeçmeli. Bize 
yalnız kalbindekini terennüm etsin ve 
terennümin-inin · stünde daha fazla dur-
sun ve hayıdelikten uzaklaşsm. Kültürü 
kadar kalbine de bu zenginliği ve mü§
külpesendliği verdiği gün muhakkak ki 
en iyi eserlerini yazacaktır. Bunu, dost 
bir münekk:id ve bir şair arkada§ sıfatile 
temenni edenlerden biri de benim. Çün
kü üstadlık yaşında tecrübe devri onun 
için pek fazla bir tevazudur. 

Halfd Fahri Ozansoy 

Sayfa J 

Tarihi tedkikler 
(Bel§ tarafı 7 inci sayfada) 

leri okunuyor; nükteler söyleniyor 
güzel fıkralar anlatılıyordu. 

tarafında diğer memleketlerin kahvele
ve rinden daha çok içiliyor. Devlet bile onun 

saltanatını sağlamlaştırmak, itibarını .ır-
O kadar ki az zamanda devlet adam1a

rının gözlerine çarptı. Müteassıb kimse
ler kahvenin keyif verici ve haram oldu
ğunu ileri sürüyorlar, yasak edilmesini 
f.citiyorlardı. Şehirde bazı yerlerde ser
aest satılıp Jçilmekte olan şarab hakkın
da da eskidenberi ayni fikri besiiyenler 
çoktu. 

Kanunt Sultan Süleyman otuz altı se
nedenberi saltanat sürüyordu. İhtiyarla
mı~tı. Hastalıklar olmuştu. Bu hal onu 
daha müteassıb yaptı. Bütün memleket
te, şarab içilmesini yasak etti. Hattd İran 
§ahına yazdığı mektubda bundan iftihar
la bahsetti. 

Şarabla birlikte kahveyi de yasak e~ 
rnek istemi§ti. Fakat zamanın feyhisll -

mı Ebu.ssuud efendi şarab!n yasak edil
mesi hakkında fetva verdiği halde kahve 
hakkında vermedi. 

tırmak için bazan fazla mahsulü nıadPn 
kömürü yerine lokomotif veya vapur ka
zanlarında yakıyor. ~ 

Bugün fakir veya zengin herkesin e
vinde kahve var. Sütlüsü, ~ckerlisi, sade
si yapılıyor. Tanelerinin !taynatılması 

suretne pişiriliyor. Kahve pişirmek adeta 
bir san'at haline geldi. 

Bir takım başarı keçiler sayesinde ba~ 
açık, yalın ayak bir Habeş çobanının 

keşfettiği bu yeşilimtırak kahve tnneleri, 
onu keşfedeDi hatırlatmak ıster gibi, ko
yu bir Habeş rengine girerek hududları 
sonsuz bir dünya imparatorluğu kur
muştur. .............................................................. 

.SOD Posta 
İstanbulda ilk olarak kahvehaneler a- l===ı:ı:=:::::~~:ıı::::::===-==:::ıı:ı-====1 

Yevmt. B17ast. Handıa n Halk 1azeteaı 
çan Halebii orada üç sene kaldı. Bu müd-
det içinde (beş bin altın) kh yaptı ve 
memleketine döndtl. 

Bir Arab şairi kahveyi uykuya ve §eh
vete düşman bir zenciye benzetmiştir. 

Kahve o sıralarda Hindistana da ya
yıldı. 

Avrupada kahvehanelerin açılışı daha 
sonradır. İlk olarak 1640 senesinde Vene
dikte görüldü. 1653 de Fransanın en cc
nubundaki Marsilya şehrinde bir Erme
ni ve bir Sicilyalı, kahvehane açtılar. 

Demek ki kahve· Türkiye ile Fransa ara
sındaki yolu yüz senede geçti. Fakat dok
torların reylerine rağmen ancak 1669 dan 
sonra kullanılması çoğaldı. 

Kahvenin Londrada görülmesı 1672 de
dir. 

Ondan sonra diğer memleketlere gitti. 
Her yerde diğerinden daha hızla saltanat 
sürmeye başladı. 

Yeni dünyaya geçtikten snnra kahve

nin orada yeni bir vatan bulduğu görül
dü: Brezilya ... 

Brezilya kahvesi bugün dünyanın her 

-···--Yerebatan. Çataıçe§me ~ata.t. u 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıuıı yazı ve 
reaimlertn bütüıı hakları 

mahfuz ve gazetemlze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1400 - -TORKIYI 75o 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
EC NE Bİ 2700 1400 soo 

Abone bedeli peşindir. Adre.s 
defiitirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
27J 
30J 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mea'uliyet alınmtU. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilive&i lizmıdır. ............................................... 

{ Posta kutwu : 741 1stanbU! ... 1 
i Telgraf : Son Posta : 
: Telefon : 20203 .~ . . 
• r .,., .............................................. . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi; 262 

Zirai ve ticarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve thbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " soo " 2,000 " 
4 • 250 • 1,000 .. 

40 .. 100 ,. 4,000 • 
100 n SO • 5,000 tt 

120 , 40 f! 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 , 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşa~ı 
düpniyenlere ikram1ye çıktılı takdt.rde ~ 20 fazlasile verilecektir •• 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl61, ı BiriDel kAııuıı, 1 Mart ve 1 Baziran 
tarihlerinde çekilecektir. 
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~~·· ......................................................... ----············································· .... 
f Niğde tahrirat kalemind~ başlayıp lstarıbulda ) 
t darağacı altında biten memuriyet hayab: lll i..._ ___ _ 
"'"• ..................................... ···············-·-·· .. ··················· .............................. ·-' 

Devlet kap1s1nda elli yil 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haztın 

lstanhulda Bulgarca bir gazete çıkıyordu. Bu gazetenin başmuharriri Sirozlu 
Bul2ar Makedoneski bir gün Eftim Keşnak isminde bir Bulgar tarafındaD 

öldürülmüş, fakat katil bulunamamıştı 

Mitat paşa Tuna valisi iken Bulgar
ların ihtilal hareketlerinden dolayı Rus 
cukta ilk defa idam edilen meşhur ko
mite ele başılarından Potefin ( 1) ~iir
!erinden olan bu manzumenin meali 
§öyle idi: 

ci>;iü rriyet için yapılan mücadelelerde 
ilerki can edenler ölmüş sayılmazlar. 
:Yer, gök ve bütün mevcudat onlar için 
ağlar ve mugannHer taganni ederler. 

Yarabbi hürriyet için herkesin gön
~üne şedid bir aşk ibka et: Milletin düş
manı (Türkler) ile harb için herkese 
~uvvet ver. İlahi, mezarımı, bütün mil 
qetin isyan bayraklannı çekerek dü~ -
manlarımızla giriştikleri muharebenin 
ilk saflan arasında bulmağa beni mu
Yaffak eyle.» 

Tüccar vekili Yoef sözlerine devam 
etti: 

- Bu cemiyet lüzumu kadar kuvvet 
peyda eder etmez, şiddetli hareketlere 
!>aşlıyarak Rumelinin her tarafında 
emniyet ve asayiş i ihUale çalışacak. İs
lanbulda, Selanikte ve 9air bUyük 
Rumf'li şehirlerinde ecnebi müessese
ierini tahrib edecektir· Çünkü cemiyet 
müessisleri Avrupanın dikkat ve mü
aahalec;ini eelbed e bilmek için A vru -
patdarın memfaat erini ihlalden baş
ka b ir çare olmadığına ve dahilde her 
ne yapılsa bastırılıp milli maksadın 

husul bulmıyacağına kanidirler. 

İs tanbul komitesinin evrakı ve sair 
şevleri madam Şişmanofla birlikte o
turan Bulgar Üstüyanın evindedlr. 

Üstüyıan Rusya konsülatosunda ter
cüman olduğundan evine kolay kolay 
girilemiyeceği düşünülmüş ve bu se
beble orası t ercih olunmuştur. 

İstanbulda Bulbm-ca bir gazete ç ıka
rılmakta olduğunu bilmem biliyor mu
sunuz? 

Bu gazetenin başmuharriri Siroz1u 
Bulgar Makedonesk i geçenlerd~ katlo
lundu. Katil tutulamadı. 

Bu vak'ayı gazetelerde okumuş ol -
manız muhtemeldir. Katlinden iki üç 
gün evvel Makedone~ki, Makedonya 
Bulgarlarmdan ve ciirüm erbabından 
bazı eşhasın affı münasebetile zAtı şa
hane hakkında medibieri mutazammın 
bir makale yazmuıtı. Bu makaleyi Bul
gar vatanının menafüne mugayir ad -
aeden komite belki daha bazı sebeb1e
rin inzimamiJe Makedoneskinin idamı
na karar verdi· Eftim Keşnak namında 
bir Bulgara öldürttü. 

Eftim İstanbuldan Atinaya kaçmış 
ve bu vatanperverane hareketi orada
ki Bulgar tüccar vekiline anlatarak al
aığı pasaport ile Varnaya gitmiş ise de 
mezkur tüccar vekilinin ihban üzerine 
Vnrnada muhakeme altına alınmıştır. 
Neticede, cinayeti, vatanseverlik his -
sile yaptığı nazan dikkate alınarak yal
nız üç sene hapis cezasına mahkilın e
dilmiştir. 

Bulgaristan prensi Makedoneskinin 
ailesine yılda üç bin frank maaş tahsis 
etmiştir. 

Geçen sene ( 189 7) mayısında Sela
niktc Kolombo otelinde Bulgar rnekte
bi muallimlerinden birinin katiolun -
duğunu da belki gazetelerde görmüş -
sünüzdür. Bu muallimi para ile katıet
tiren şahıs, aslen Bulgar olduğu hal
de ahiren Sırb tabiiyetine girerek o ha
valideki Bulgarları Sırblaştırmağa 

memur edildiğinden geçen sene ağusto
sunda sultaninin tatilinden istifade ile 

(1) Potefln asılırken: 
- Bugün beni asıyorsunuz. Yarın benim 

gibi hareket cdecekfer on tane olacak, onln-
rı d:.ı asacaksınız Daha sonra yüz tane ola -
cak. Belki onları da Idam edeceksiniz. Çok 
geçmeden bin, on bin, yüz bln kişi ayni ha -
rekette bulunacak. Artık o zaman bir IJey 
yapamıyncaksınız. 

Dedl~ln1, o sıralarda Rusçulrta bulunan 
esbak nafıa nazırı Raif paşa lle Basra valJsl 
Muharrem efendi merhumlardan tgltmlt 
Htm. 

Simon Trayçe (2) Selaniğe giderek 
galiba Siroz taraflannda katili öldürt
müş ve -Selanik postanesinde pullan
mış bir mektub göstererek bu mektub 
da oradan bana gönderilmişti. · 

Bu komite Makedonyadaki bütün 
Sırbları Bulgarlaştırmak azminde bu
lunduğundan, Sırb cemaatleri teşkili, 
Sırb mekteb ve mabedieri tesis etmek 
gibi teşebbüslerle Sır.bların kolaylık -
la yutulmalanna mani dikenler peyda 
etmeleri için. bu yolda teşebbüslerde 
bulunanlar öldürülerek cesaretleri kı

rılmek komiienin kararları cümlesin
den idi. (3) 

Yoef para mak'buzunu aynen bana 
tevdi etmişti. Kendisini tatmin için ta
rih ve numara ile ismi okunmamak ü
zere kağıd parçaları yapıştırdım. Onun 
yanında makbuzun fooog.rafını aldım 

ve makbuzu kendisine iade ettim. 
Bu ifşaat pek mühim olduğundan 

Yoefin hakkımda gösterdiği itimada te
şekkür ettim. Arzusu vechile zatı şa -

(2) Simon Trayçe, sultanı mekteblnden 
dlplama aldıktan sonra Parise giderek sene
lerce aleyhlmiooe mel'anetkA.rane yazılar 

neşretmtştir. 

(3) Dört sene sonra Manastır vallli~lnde 
bulundu~m esnada böyle teşebbüslerde bu
lunan bir Sırbı Bulgar tüccar vektı.lethnnesi 
katibierinden blrl Resne kasabasında katll 
kasdUe cerhederek kaçarken derdest olun
muştu. 
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2 - Bir evin birbirinden ayrılım hücre -
leri - Leltes1 olan. 

S - Parası çoiun oldulu - Azlmet eden. 
4 - Zaman - Mai!ftb etmft. 
& - Hangi ınsan? - Ezllmelt masdarınd.m 

emri hazır. 
8 - Merd olmıyan - Rabıt edatı. 

' - Dünyada e§l bulunm.ıyan. 

8 - İnadcının yaptı~ - Birdenbire. 
8 - Meydana çıltmamalt. 

10- Ban'at - Bir ınsana yaptı~ı bir lt halt
kında fikir vermek. 

YUKARIDAN AŞAtl: 

haneye veyahud Dedeağaca gönderile
cek bir zata keyfiyeti mahreınane bil
direceğimi vadettim· 

O zaman saray adamlarının ileri ge
lenlerinden yalnız baş mabeynci Hacı 

Ali paşa ile kızlar ağası Abdülgani a
ğayı tanırdım. 

Fakat saray ahvaline vakıf olmadı
ğım için bunlann vesatetlerinl muva
fık bulmıyarak §8hsen tanımadığım, 

lakin iffet ve harniyetine müteallik 
duyduklaruna inanarak şifre katibi 
Kamil beyi tercih ettim. Livalarla Ba- l 
bıali arasındaki şifre muhaberelere 
mahsus müftah ile şu telgrafı ona çek
tim: 

cTrakya ve Mekedonya Bulgar ihti
lal komitesit namile ahiren gizli bir 
cemiyet teşkil eden eşhastan elyevm 
İstanbulda bulunanlara dair aldığım 
pek mevsuk ve mühim malfunatı iza -
hatı lazıme ile şifahen arz ve evrakı 
müsbitesini takdim etmek üzere iki 

gün için İstanbula gelmekliğime mü -
saadei mellıkfmenin. şayan huyurul -
masını istirham ederim. 19 mayıs 1896:. 

Günler, haftalar, aylar geçti. Kamil 
beyden bir haber gelmedi. Bunun için 
Yoefe ne diyeceğimi bilemiyordum. 
Onu her görüşümde sıkıldıkca sıkılı -
yordum. 

{Arkası ı•ar) 

~ 
Bugünkü program 

iSTANBUL 
7 Birincileşrio 1938 Cunu 

AKŞı\!\1 NEŞRİYATI: 

18,30: Dans musikisi (PlAk), 19: Konferans 
Selim Sırrı Tarcnn, 19.30: Kadıköy Hal kevi 
nanuna Koral konser!: Koral ~en Huliı si Ek
dem, 19.55: Borsa haberleri, 20 : Saat aya -
rı, Vedla Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musiklsi ve halk şarkıları, 20,40: Ajans ha
berleri, 20,47: Ömer Rıza Do~rul tarafındnn 
araben söylev, 21: Saat Ayarı, ı - İstanbul 
radyosu cazbandı, 2 - Çigan muslklsl, 21,30: 
Saadet ve arkadıı.şları taratından Türk mu
slklsl ve halk şarkıları, 22,10: Hava raporu, 
22,13: DarUttaUm muslkl hey'eti: Fahrl Kor 
puz ve arkadaşları tarafından, 22,50: S:ın ha 
berler ve ertesi günün programı, 23 Saat A
yarı, İstikl!l marşı. 

ANKARA 
(7 Birinciteşrine kadar olan progra

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

7 Blrlnclteşrln 1938 Cama 

ötu: NEŞRİYATI: 
ı _ nar cadde - Hediye. 12.30: Alaturka plft.k neşrlyatı. 13: Haber-
2 _ Eski tnglliz harlclye nazırı _ Kokulu ler. 13.15: Karışık plAk neşrlyatı. 

bir nebat. A!tŞA." NEŞRiYATI: 

S - Mutfaklarda üzerine tabak konulan 18.30: P\Ak neşrlyatı . 19.15: Türk muslkl
duvarda çlvlll tahtalar - Karalamak sı ve halk şarkıları (Hikmet Rıza> . 20 : Saat 
masdanndan emri hazır. Ayarı ye araben neşriyat. 20.10: Haberler. 20. 

4 - Blr şeyin lyl olup olmadıtım sormak 15: Türk ınwıikisl n ha.lk §arltılan (Muzaf-
içln söylenllen blr flll? fer İlkar ve Müzeyyen Senar). 21: Qocuk E-

5 _ Elle dok~alı:. slrgeme Kurumu namına konferans Dr. Mu-
IS _ Blr nota - Blr erkek ismi. zatter Sezer - Kadın hastalıkları mütehas-
'1 - Bir yerde oturmak - İl.O.ve. sısı- Mevzuu: (Rahlm kanseri). 11.15: Stüd-
8 _ Lezzetıl _ Yırtık yert kapatmale 1çin yo salon orkestrası. 22: Haberler ve hava ra-

dikilen ayrı blr parça. poru. 22.15: Yarınki program. 

g - Merbut - Blr hükmü kaldırmak. 
10 - Hangi insan - Ganıml şllr tarzı. 
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Ertujru1 Sadi Tek Tiyatrosu 

e TAKSIMDE e 
lbide kartısında 
Cumartesi aktamı 

um uma 
Pazar aaat (13) de 

talebeye ( 16 ) da umuma 

OTELLO 
·-···· ..... ··-············-·--· .. ········--······--

Son Posta Matbaası 
································ 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp Emtt 

. S. Ragı.p EMEÇ 
E11ııeZki bulmacanın hat1edilıniJ ~ekli SAIDPLEBlı A. Ekrem UŞAKLlGIL 

Birlneltqdn 7 

Finlandiya güreşcileri Türkiyeden 
memleketlerine dönünce edindikleri 

intthalari nasıl anlattiiar? 

... ,,K-arada yapılan Finldndıyıı - Tür k iye güreşlerinden bir intıba 
Eylul içinde memleketimize gelerek· - Türklerin misafirperver li~ büyük ' 

Ankarada milli güreş takımımıziR kar - tür, diyor. Memleketin her tarafını geı' 
şılaşan ve üstüste iki defa mağlub olan 1 dik ve her yerde bizi büyük tezalıüratli 
Finlandiya milli güreş takımı Fin1andi - karşıladılar. Finlfuıdiyaya karşı bü~ 
yaya dönmüştür. Finlandiyanın en bü - bir dostluk beslenmektedir. Turancı ideO" 
yük gazetesi olan Ulusi Suomi'nin say - lojisine istinaden Türkler bizi kardeg ın!Y 
falarında çıkan aşağıdaki yazı son kar • let sayıy~rlar; bu ideolojinin Macaristan' 
şı.laşmanın tafsilatını ve güreşçileriıniz da da taraftarları vardır. Ankara kiıni ' 
hakkındaki düşünceleri ihtiva etmekte - Ien modern bir şehirdir. Entemasyon.ı 
dir. şeklindeki spor yalnız şehirlerde ve de ' 

eP. T. T. idaresinin röportaj otomobili miryolu boyunca bulunan kasabalardJ 
dün garb limanına geldiği zaman halk bu yayılmıştır, köylerde eski milli tjrtıl 
istikbal hazırlığı _kimin için yapılıyor ~~- daha fazla rağbet görmektedir. Klüplet 
ye toplanmıştı. Bıraz sonra anlaşıldı. G..ı- menejerlik esası üzerinde teşkil edilınit 
reş takın:ı:ımız Türkiyeden d?~ü!.or~u. tir. Her klübün, işleri aşağı yukarı btf 
Takımı gureş federasyonunun ?utun a - diktatör gibi idare eden bir menejeri vst 
zalar~le gü_reş .. me:.aklıları karşıl~mağa l dır. Devlet doğrudan d~ğruya spor ha ' 

1 

gelmışlerdı. Gumruk muamelelerı ta - yatını idare ediyor. Spor kurumu başka• 
mamlandıktan sonra, takım kahva]t· }'ap-

1 
k . b d }dlf 

k ·· H 1 · k" t ı· ·ı... t) d nı ge ece senenın aşın a spor ve ma uzere e sm ı o e me gı .; ra a t . d'l ·k . T" k. d .. ço~ .. , ayın e ı ece tır. ur ıye e gureş 
seyahat ve gureşlerden i.<Onuşuleı:., vb t .. .. y wlı .. 1 ı.; tlD rag e goruyor: ag gureş mem ehe 
Takım namına Leino kendilerine gös- en eski sporlarındandır, ve böylece Tür~ 

terilen samimi istikbali cınlattıktan son- l ler serbest güreşte şayanı dikkat bir kabi
ra dedi ki: l liyct kazandılar. Dört maç yaptık. Birinci 

c- Bu seyahat bizim için büyük bir greko-romen müsabakayı 3-4 ile kaybe• 
hadise oldu. Ben Türkiyede bundan ev - tik. Fakat fark gene o kadar büyük olıTl'' 
vel de bulunmuştum. Şarkta hayat şi - nuştır. Serbest güreşte ise 5-2 mağlCıb ol
maldekinden büsbütün başkadır. Etrafı - dun. Bizimkilerden yalnız Pilajaın~ 
mıza bakarken daima hayret ediyorduk. maçı kazandı, Harma, Mustafa minderi 
Bu son iki sene zarfında Türkiyede gü - terkettiği için, galib ·sayıldı. Ondan so~~' 

reş seviyesi bir hayli yükselmiştir. İki ra vaziyet değişti ve son iki maçı 5-2 f/1 
resmi müsabakayı, gayri kabili itiraz ol- 6-1 ile kazandık. Greko-romen güreşçi ' 
mak üzere, kaybettik. Serbest güreşler- lerimiz Türklere ciddi bir mukaveıntl 
de mağlCıbiyete uğradığı.m.ıza hayret e - göstermek için kafi derecede serbest git' 
dilmemelidir. Çünkü aramızda bu stili reş öğrendiler. Çocuklarımız serbest g& 
intihab eden yalnız bir kişi vardı. Fakat reş_in zannettiklerinden fazla lüzumlu ol· 
greko-romen güreşlerinde de mağhlb ol- duğunu anladılar, ve bunun içindir ,. 
duğumuz muhakkaktır ve bu da şayanı Kinnunen, Pikkussarı ve Harma Finliır' 
h~~.etti~. Teselli için Y~ız şunu diye- diya serbest güreş müsabakalarına i~~ ' 
bılırız ki sıcaklık fazla ıdı ve çocukları- rak etmeğe karar verdiler. Serbest gtl 
mız 40 derecelik bir hararete alışkın de- reş insanı daha çevik yapar ve butı~ 
ğildi. İzmirdeki muvaffakiyetimzı bu ha· gr~ko-romen güreşi için faydası vardJf' 
rarete biraz alıştığımızdan ileri gelm~ - T- kl d b" k k tl' - · .• ,S• . . ur er e ır ço ıyme ı gureşcı • 
tır. Hakemlerın kararları daima doğru ve F k t h ı Ç" kü b"t" 8~ 
b. .. .1 . f' 

1
.• h k a a sayısı meç u . un u un ., 

ıze gosterı en mısa ırpervcr ııt a ika - t" 1 ki" 1 dah"l d ğ'l·ı· ı Tür'·1r 
A .. or er up ere ı e ı uır er. ı.v 

ten fevkalade olmuştur. Turk güreşçi - 0 1 , b' t kı - d k bU tl' 
• • • A • • • • s o ya ır a m gon erece ve 

lerle sanki aynı aile eviadları gıbı ıdık: kı F' l" d' d · t d k. nııJ" _ .. m ın a.n ıyayı a zıyare e ece v 
Butun arzularımızı anlamağa ve tatmin a?_ 
etmeğe uğraşıyorlardı. Türkler kardeş d:ızı başka 1939 .d~nya serbest gür~ş iı94' 
ml.llet olduğumu .. 1 d"l b d pıyonasına da ıştırak edeceklerdır. ., zu soy e ı er ve un an . A • eli 
dolayı bize çok dostane davrandılar. 1940 d~ 40~ spor meraklısı Fmlandiya~a gıe , 
senesinde Helsinkide yapılacak olimpi _ olimpıyadlardan sonra memleketı ge 

1 
, 

yadlar için alaka §imdiden büyüktür. ts- cekler. Türkiyede Finlandiyaya karş~ , 
tımbul radyosunun spikeri lıize 400 ki • l~a büyüktür. Türkler bize .çok ıniS~ 
şilik bir grupun 1940 ta Helsinkiye gi _ fir~erve~a~.e d~vrandı!~ ve bız de on J1l 
deceğini söyledi. Türk güreş takımı tam daıma buyuk bır sevgı ıle hatırlıyacaJ 
olarak gelecektir. 

Bay Leinoyu rnüteakib kafileden Koi -
vunen şunları söyledi: 

c- Türkiyed en çok küçük isimler kul
lanılıyor. MeselA tanıdığımız Ahmed, Mus 
tafa vs. nin aile isimleri pek nadiren zik
rolunrnaktadır. Bizi de halka takdim e • 
derken aile isimlerimizle r:k!ğil. küçük 
isimletimizle takdim ettiler. Şunu da 
söyliyeyim ki isimlerimizi biraz tuhaf 
telaffuz ettil~r. Türkler kuvvetli ve çe
viktirler, fakat tahammülleri nisbeten 
azdır. Teknik kabiliyetleri henüz en yük
sek seviyeye varmamıştır, maamafiliı ara
larında çok iyi bir tekniğe malik olanlar 
da vardır., 

* cSuomen Urheilu Lehti, (Finlfindlya 
Spor gazetesi) de §unları yazıyor; 

c- Türkiyeye giden güreşçllerimiz 

dün Helsinkiye döndüler. T~kımm ikinci 
şefi Koivunen ile konuştuk: Kendisi se
yahatten çok memnundur. 

Fenerbahçe amatör bir lngiliı 
takımı getirtiyor _, 

Bir müddettenberi Londrada bulutl rf 
eski futbolcü Zeki Rıza önümüzdeki ttı' 
sim Fenerbahçenin yıldönümü için ~ 
tör İngiliz takımının İstanbula gelıtl ri 
temin yolunda yaptı~ı temaıdardan f!1 
bet netice alm~tır. , 

Amatör İngiliz takımı haziran baŞ1° ıfl' 
İstanbula gelecektir. Zeki Rıza Mod8 ri 
niz klübü balarına öğretmek üzere J; 

drada golf dersleri almaktadır. / ... 
····;:·ü··ii·A·N·····:r·i·v··i··;:·Fi·o·s u 

Halk aan'atkjtli 
Na,id, okuyucu Se ,J 
ha Mişel varyet 

Falcı Kaf1 

Komedi 3 perd' D.·" Dana, Solo, v•ry•te, 



7 BiriDcitq;rla 

Asi n ve Eskibisar Müttehid Çimento ve Su 
Kireci Fabrikalan Anonim Şirketinden : 
ÜÇÜNCÜ DAVETNAME - ikinci ilan 

Aslan ve Eskihısar müttE>hit çimento ve su kin•ci fabrikaları anonim §irket! 
hissedarlarının atideki ruznameyi müzakere etmek üzere ikinci defa fevkalade 
içtimaa davet olunduklan 20 EylUl 1938 tarihinde ticnret kanununtu"l muaddel 
386 ncı maddesinin istilzam eylediği nisabı içtima hfısıl olmadığından., şirketi 
mezk:fıre hissedaranı zirde münderiç ayni ruznamcyi müzakere etmek üzere 27 
Teşrinievvel 1938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15.30 da Galatada A
gopyan hanında şirket merkezinde üçü:ıcü bir fevkalade içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Çimento sanayiinin Eti Bank elinde temerküz ettirilmesi ve hususi çi

mento fabrikalarının bu bankaya devir ve fera~ı hakkında bükfunetçe ittihaz 
olunan karardan hissedaranc.1 maliimat husuliyle heyeü umumiyece bu babda 
bir karar ittfhazı. 

2 - Devir ve fern~ şeraitinin tasdiki yine hissedaran heyeti umumiyesinin 
tasvibine muallak olmak üzer~, işbu §eraitin müzakere ve tesbiti için delege ta
Yini. 

3 - 1şbu devir muamelesinin icab edeceği va heyeti umumiyeniD münasib gö
receği diğer bilcümle karariann ittihazı. 

Ticaret kanununun 385 nci maddesi mucibince hissedarlnrdan bir hisscsi ola
nın dahi işbu müzakereye iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır ve birden ziya
~e hissesi olan zevatın ı·cyleri hisseleri nisbetinde tezayüd eder. 
İşbu içtimnda hazır bulunmak istiycn zevat ticaret kanununun 371 nci mad

desi mucibincc içtima tarihinden bir hafta evvel hisselerini · ket merkezine 
tevdi etmelidirler. 

Banknlara tcvcll edilecek hisse senedieri mukabilinde alınacak olan makbuz
lar şirket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

12 Ağustos 1938 tarihinde vukubulacağı illın olunan birinci içüma için tevdi 
olunan hisse scncdatı mikdarı kanunen muktazi nisabı doldurmadı~dan 20 
EylUl 1938 tarihinde vukubulacak ikinci içtima için ellerindeki hisse senedatını 
behemehnl ~irket merkezin~ veya banknlara tevdi ile içtimada hazır bulunmala
rı muhtelif lisanlardaki gazellerle yapılan neşriyat ile hissedarandan rica olun
duğu halde ikinci içtimn için tevdi olunan hisse senedatı yine kanun! dereceyi 
bulmamış ve bu içtimaın da akdi mümkün olamamıştır. 
Yukarıda yazıldı~ı üzere 27 Teşrinievvel 1938 tan1ıine miisadif Perşembe günü 

üçüncü defa olarak içtimaa davet olunan fevkalade hissedaran heyeti umumi
yesinde n isa bı müzakerenın h&sıl olabilmesi için 38 000 hisse senedinin tevdi 
edilmiş olması l:iz.ımdır. 

H:iss('daran tarafından bu hususta vukua getirilecek ihmal kendi menfaatlerini 
ihlfıl edc:>cck mahiyette olup bunun tevJid edebilmesi muhtemel arzu edilmiye;
cek netayiçten meclisi idare mes'uliyet kabul etmtyece~den, hissedaranı kira
mın ellerinde bulunan hisse senedierini yevmi içtiinadan en geç b;.r hafta evve
line yani 20 Teşrinievvel 1938 Perşembe günü akşamına kadar Fket merkezine 
tevdi ve yahud bunlan banknlara vererek makbuz mukabilind alacaklan mek
tublnrı şirkete teslim eylemeleri ve içtima günü behemehal heyeti umumiyede 

. bizzat Vt'ya ahnrı tevkil suretiyle isb:ıtı vücud eylemeleri sureti mahsusada ve 
kemali ehcmmiyetle hi darruıı kiramın nazan ıttılllına vazolunur. 

Şirket, banka masraflarını tamamen d eruhtc ettiğinden Banka Komerçiyale 
ftalynna, Banko di Rom , Doyçe Orycntbank - Dresdner Bank Şubesi, Holanda 
Bankası, ve Osmanlı Bankasının Galata şubelerine teslim olunacak hisse sene-

datı için bu hankal r his!: senedatı mudilerinden komisyon namiyle hiç bir 
para almıyacaklardır. 
Hiss~ senedatı tevdi edip te mazeretine bin:ıen heyeti umumiyede hazır bulu

narnıyacak olan zevat diğerlerinı tevkil ve yedierindeki dühuliye varakalarını. 
bunlara ciro etm(k istedikleri takdirde, ciro için muktazi bir liralık pul §irket 
tarafından tesviy olunacağından, bu zevcıtın beyeti umumiye gününden evvel 
§lrkete gelerek bu muameleyi itmam eylemeleri kendilerinden rica olunur. 

Şirket ve bankalara tevdi edilip heyeti umumi ede fsbatı vücud edilmek su
retıyle istifade edilecek bclıer hisse setıedi içJn mudiine bu senedierin bini istir-
dadında on kuru§ tcdiye olunacaktır. İstanbul, 6 Teşrin.ievvel 1938 
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ANN ·ELER 
BUiniz ki çocuk yalnız meme 

fçin a~Iamaz. Çok iyi bilirsiniı 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler• 
den birisi de apıı; aralarının tel 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocu~u rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocultJ 

PER TEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralaymız. Ne Adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanDUJ pahalı pudralar. 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutaınaz. Bu pudra bilhaJııo 
aa yavrularm cildieri ve f.fra. 
zatı nazan itibara alınarak ya .. 
pıJmı:t.ır. 
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Sayla ıs 

? • 
Bayaa arciUa, DUII 10 yq daba 

geacleltlllal aalabyor 

Bayan M . cilla'nın yü
zündeki §ayan• hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
Lttlea aları o u 

Cild unsuru ol~ 
pembe renktelaj 
Biocel'li Tokaloıt 

60 - 70 yaşlarındaki kadınlarm buru- Krcmini kullandı~ımı anlattım. Bir çol(ıc 
§Ukluklan altı hafta zarfmda zail olmuş- lan bana güldüler, fakat bizzat tecrfitia 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce. 
ve bir Viyana T:ıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı-c 
ilan edilen ~yanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yatmazdan evvel pernDe 
din BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelli Tokalon krcmini kulin-c 
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi besler vs 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandınr. 

İ§te bu kremi kullanan ve yüz~ndeki Her sabah biraz daha gençleşmi§ lia• 
§ayanı hayret güzellik tebeddüUıtmı yu- lacaksınız. Gündüzleri de beyaz renkteiii 
kandaki fotoğraflarında görülen Pariste Tokalen kremini kullanınız. Bu suretle 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübe~ini anla- cildiniz yumuşarmş ve beyaz1aşını' olur. 
tan §U mektubu okuyunuz: Bütün siyah noktaları eritip açık mesa-

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- mcleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde gör([c 
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garnntidir. Hemen 
rimlc a~zımın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kreınden birElll 
vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. Birkaç hafta 
kadife gibi yumuşak ve buru~ukluklar- zarfında faydalı tesirini görmediAlnf~ 
dan Ari olan yüzüme takdirle baloyor- takdirde bayiinize iade ederek parayı geri 
lar. Hepsine ne yaptığıını söyledim. alabilirsiniz. 

Afyon Vilayetinden: 
Evvelce yapılan münakasada talibi bu)unmamıJ olan Afyon Liseslnin ikinci 

kısım inşaatı, keşfi ta dil edilerek ( 40006 lira 64 kuru~) bedeli keşifle kapalı zarf 
ll!UHle yeniden münakasaya konulmuştur. 

ı - İlıale 18 Birincit<Şin 938 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte Afyon 
Nafıa Müdürlü~nde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

J - Muvakkat teminat 3000 lira 50 kuruştur. 
s - Plan, bulasal keşfiye, vahidi fiat bordrosu, umumi, hususi fenni şartna

me, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve münakasa ~nrtnamesi mukavele ör
ne~i Nafıa Müdürlü~ünden görülebilir veya iki lira mukabilinde alınabilir. 

• - İstekli olanlar bu işe girmek için alacakları ehliyet vesikaları için ihale 

gününden 8 gün evveline kadar şimdiye kadar 40000 liralık yapı inşaatı yaptıltı .. 
na dair olan vesaikle Viliiyete müracaat etmelidir. 

5 - Münakasaya iştirak için yazılan ehliyet vesikasını teminatı muvakkateyJ, 
ve ticaret odası kayıd varnkasını ve teklif mektubunu havi mühürlü znrfı yu .. 
kanda yazılan gün saatinden bir saat evveline kadar makbuz muknbllinde :Ko .. 
misyon reisliğine tevdi etmeleri veya posta ile göndermeleri lazımdır. (6978); 
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§ Türk Hava Kur u -= = 5 = == == 

• 

~ 6. cı K eşi de: ll 1 Birinci T eşrin /938 de dir. 

~ Büyiik ikramige: 20 = 
--

Liradır ••• ~ 
5 Bundan batka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000iiralık L: 
~ ikramiyelerle ( 50.000 ve 200.000 ) liralık iki adet mükAfat vardır... S 
E§ Dikkat: Bilet alan herkes 7 1 Birinci T eşrin 1938 günü ak· 
;;_ §&mına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır •.• 
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