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b oku mu kurulacak? 
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Macarisianın geni bir teşebbüsü 
A.lman ajansına göre Belgrad mebafili Macar matbualının bir Macar - Polonya· 
müşterek hududu tesisi hakkındaki ne,riyabnı alika ile takib etmektedir 

Ye · Çek Hariciye Nazırı 
rline gidiyor 

800 bin Çek Alman idaresine geçiyormuş 
Almanya ile Çekoslovakya arasında giimrilk birliği 
yapılacağına dair haberler mevsimsiz addedillyor 

Prag 7 (Hususi)- -----:~-:-----:-----=__...,..,_-===----==--~ 

Çekoslcıvakyanın Ro
ma elçisiyken, gene
rat Sirovinin yeni ka 
binesind~ hariciye 

...,...,.,-~ 

nazıı ı tayin edilmiş ~IS 
oltın Şvalkosvky, bu 
sabah Romndan Prn- ~.~'-----
ga muva ul.ıt etmi§!· 

L'":~.-oy 

tir. 

Atatork Mareşal 
Çakmağ1, Orgeneral 
Çalışlari kabulettiler 
Büyük Ön derin Istanbul 

halkın~ iltifatları 
İstanbul? (A.A.)- Reisicumhur 

Atatürk bugün Dolmabahçe sara
ymda Ankaradan gelen Mareşal 

Fevzi Çakmak ile Almanyadaki as
keri manevralardau avdet eden 
ikinci ordu müfettişi orgeneral tz. 
zettin Çalıfları kabul buyurmuşlar 
ve kendilerile uzun müddet görüf
müşlerdir. 

(Devamı 3 ncü. sayfada) 

Ankarada belediye 
seçimi don neticelendi 

l'"'!'---~- .. Jt "" ~~--"""! 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kuru.ş 

Hicaz da Sô.dô.bad 
paktına giriyor 

Sidibad paktı devletleri 
Ankarada toplanıyorlar 

Ankaradaki içtimada Hicaz1n bir mümessilinin 
de bulunmasi teklif ve kabul olundu 

Şvalkovsky, baş -
ve'kıl Sırovi ve diğer 
hükunı t uznloı ıla 
göru.ştukl<'ll sonra, ya 
kında Beriine hnre • 
ket ~decektir. 

Se~im l.tanbulda da 'bugün bite 
cek, her vatandal akıama kadar Hicaz hükii.mdarı lbnis mud çocuklarile birlikte 

reyinl kullanabilecelı Şam, 3 (Husu!i muhabirimiz ya - dıklarına göre, Irak hükUmetinin tek -
Daha evvel Çekos- zıyor) - Bağdaddan gelen mevsuk ha- lifi üzerine Sadabad paktı devletleri 

lovakyanın Berlin Sii.detler esk! Alman - Çek hududundaki TMuıud Ankara 7 (Hususi) - Ankarada bele- beriere atfen bura gazetelerinin yaz - (Devamı 3 üncü sayfada) 
elçilığini de yapmış direklennl ıtıkarlarken diye seçimi bitmiştir. Geç vakte kadar 
olan Şvalkovsky, Çek - Alman yaklaş:m - tar Slovak hükfunetinin erkAnını gene • reyleırin tasnifi 
sını temin etmek üzere Berlin hükt'lmt - ral Siroviye bildirmek üzere bu sabah tle uAra§ılmış ve m~~--~ 
tile temaslarda bulunacaktır. Pr4ia gelmittir. Yeni hüklimet dört na· saat yirm\ birde 

Slovnk dıükluneti zırdan mürekkebdir. netice matbuata 
Di~er taraftan Şlovak işleri nazırlıAına Dahiliye, Maarif, lktısad, Maliye. verilmi§tir. Alı· 

tayin edilen Yosef Tisso, bizzat kendi - Muhtar Slovak bükilmetinin bütün 1- nan neticeye gö-
sinin riyasctinde te§ekkül eden ilk muh- (Dev~mı ıı inci sayfada) re Cumhuriyet 

s anyadaki Italyan 
gönüllüler meselesi 

londra, Rom da yapı) n Ingiliz - ltalyan müzakere· 
· lerinin mü bet bir tarzda ilerlediğini bildiriyor 

lspanyada ecnebi gönüllüterinden bir grup 

Londra 7 (Hususi) - İtalyan harfciye Söylendiğine göre, Londra, fa§ist hU _ 
nazırı Kont Ciano ile İngilız büyük elçisi kUmetinin derhal on bin gönüllüden mü
Lord Pert .arasında Romad cereyan eden rekkcb mühi.m bir İtalyan gönüllü kuv -
ve bugün de tekrarlanmış olan müzake • vetinin geri almaıruıı istemekte ve İtal -
reler, siyasi mahfellerde büyük bir ali- yan le)iyonerlerinin kısmı kUlliainin bun-
ka uyandırmıştır. (Devamı 11 inci sayfa®) 

Halk Partisinin 
IL!ll Azalık içi%1 
gösterdiği nam. 
zedlerin 39,874 
reyla ve ittifakla 
seçildikleri an -
larılmı§tır. Ank.ara.nın yeni Şehir 

Belediye mec- ~ıecıw iza.sından 
lisine &za olarak Sadi Batu 

seçilenlerw yedek azaların isimlerini bıl
diriyorum: (Devamı ll inci sayfada) ...................................... -.................... .... 

Meseleler 
~--- ------

Kızlarrmrza futbol 
oynatmak doğru değildir 

Yazan: Ömer Beslm 

(YIWII ll Inci sa,-fa4&) 

L_RESMI. TEBLİÖ~ 
Almanyanın vereceği 150 

milyon marklık kredi 
esasları tesbit edildi 

Kredi aınai ve askeri sipari1ler il~ nafia işlerine müteal
lik komandlar bedellerinin tediyeainde kullanılacakhr 

Alman iktı.sad nazırının Ankarada istilc'!>a line aid bir intıba: Ankara is asyonunda 
milli mar§Iar dinlenirken 

Ankara 7 (A.A.) - cResrnt tebli~· ı Ankarnyı ziyareti münasebelile aşağda -
4lman latısad Muır1 ~t.or ~·- (DeUQlm ll u-ı.Q 54Jijada) 



•• H rg 

Kıssadan hisse 

Yazan: Mtdalttfn Btrcn-

A vrupada beş büyük devlet, beş 

büyük kuvvet var: İngiltere, Al

manya, Rusya, Fransa, İtalya. Ayni Av
rupada yaşıyan derece derece zayıf ve 
küçük milletierin sayıları da hayli u -
zun sürer. Bu milletleri!l arasında bir 
Çekoslovakya vardı ki 'ıazari olarak her 
suretle kendisini refah ve emniyet nnm
zcdi olarak tanıyabilirdi: Etrafı Almanya 
ile çevrilmiş olan bu :nemleketin geniş 
biı· kültürü, modern teşkilatı, büyük sa
mıyi istihsali ve merkezi bir iktısad va
ziyeti vardı. Avrupanın \'e dünyanın iiç 
büyilk memleketinin himny~ ve muha -
fazası altında idi ve Milletler Cemiyeti 
namı altında toplanan ellıdcn fazla millet 
bu memleketin hududlarını temin etmiş
ti. Çekoslovakya bankalarının arkasında 
Fransa sermayesinin himayesi, İngiljz 
sennayesinin y~dımı duruyordu. 

Fransa diyordu ki: ~çekoslovakyaya 
dokunmak bana dokunmak demektir; 
muahcdem var, bağlıyım, ona karşı kjm 
silah çekerse karşısında beni bulur!ıı 

İngiltere diyordu ki: o:Filhakika Çe -
koslovnkya beni o kadar altıkadar etmez; 
ona karşı bir taahhüdüm yoktur; fakat, 
ben Fransaya bağlıyım. Eğer Fransa har
be girerse ben de onun arkasından sürük
lenebilirim .• 

Rusya diyordu ki: ~Munhedelere ria -
yet lilzırndır. Avrupada kurulmuş olan 
nizarn bozulmaz. Çekoslovnkyaya her 
hangi bir taarruz, bu nizama ıaarruzdur. 
Ben Çekoslovakya ile miittefikirn, §U hal
de onunla beraberim.• 

* ~akat, aylıtrca süren münakaşalardan, 
diptomatların lfıf düellolarındsn, gazete
lerin karşılildı sö~melerinden sonra 
bir gün geldi ve karar ve.."'"tllek icab etti. 
Almanya dedi ki: cSüdetlerimi ve hak • 
kımı isterim; bu bakkım bana ilkte~i -
nin ilk gününe kadar verilmiş bulunmaz
sa kendim almıya teşebbüs edeceğim!:t 

Bu söz söylendiğinin ertesi günü, dün
ya altüst oldu. cHarb patlıyor!:. lmnan -
tini taşıyanlar ekseriyetf teşkil etti. Fa • 
kat, gördük ki Münihte toplanan devlet 
adamları, Almanyaya hakkını verrneğe 

ve Çekoslovakyayı eski Çekoslovakya o
larak yok etmeğe karar verdiler! 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Maddi f.larlık, manevi varlık 

Amerikalılar Eenede bir defa ış bayramı yaparlar ve bu 
bayramı All'erika arnelesinin Amerika ihürrıyetine karş! 
beslediği §Ükranın bir ifadesi sayarak kutlulaı-lar: 

Bir milletin maddi sahalarda kendisinden cıaha .i tera k-
ki bir mılleti ornE'k olarak alması, onun sevıyesin~ anya 

çah§ması, kullarıdığı usulleri tedkik etmesi doğru, lıatlıi la
zı..'lldır, fakat manevi, fikri ve harsi sahada bir millet: yük
selten kendi prE'nsipleri, kendi akideleridir. Amerikalılarm 
en çok riayet ettikleri kaide de budur. 

- Amerıkan arnelesinin daima hürriyetten ı~tk aldığı ve 
yabancı nazariyelere daima sırtlarını dönd~klerinı söylerler, 
bununla iftihar E'derler. 

1939 saç bi~inciliğl 
Müsabakasını 
Kazanan kadın 

/' ....................................................... ,, 

. . . . . 

Hergün bir ftkra 
Korkunuz boş~nadır 
Meşhur komedi muharriri Meilbae 

hastalanmıştı. Ziyaretine gelen do:ıt:. 

lan muharririn etrafını almı§lardı. 

Muharrir onlara: 
- Eğer, öleceğim diye korkuyorsa

nız, dedi, korkunuz bo§'Unad.'f. Halı
mi görüyorsunuz ya, §U. oturduğum 

koltuktan bir yere ktmıMayamıyo

rum. Bu halde mezarlığa krıdar nasıl 
gidebilirim ki! •• 

"························································-; 
Ingilterenin bahrige 
Nazırı olmak 
Ne demektir ? 
İngilterede bahriye nazırı olan .zatın 

senede 30 bin lira maaşı vardır. Londra
nın en mutena bir yerinde bulunan 40 o
dalı bir dairede oturur. Emrine bir mil
yonerin gıpta edeceği Enchantress yatı 

tahsis olunur. Evinin mobilyaları hari
kulade san'atkarancdir. Ayrıca hususi 
radyo servisi v~dır. 

Bahriye nazırının vazifesı o kadar a· 
ğırdır ki müteaddid mü~avirler daima 
hizmete hazır bulunurlar. 

Para kaçakçılığı 

Yapan 
/talyan markizi 

Demek bütün o sözler boşmuş; hiç biri 
:iddi değilmiş. Çünkü 918 in Çekoslovak
yası yıkılıp gitti de kimse S!'S çıkarma -
dL Onu bu halden kurtarmak için, birbir
lerile düşman vazjyetinde duran devlet
ler, hep dost oldular. Çekoslovakya da, Resmini gördü~nüz genç bayan Ingil- • 

Patinaj şampiyonunun 
kardeşi de sinema 

Harb tehlikesinin yarattı~ korku yiı

zünden Romada yeni bir kaçakçılık usu-
saf kalbii Nasreddin Hoca ile beraber terede Olempina saç modaları sergisind~ 
nihayet anladı ki ckavga kendi yorganı- 1939 saç modası birinciliğini kazanmıştır. 
nın başında:t imiş! 

* 
şunu bir daha iyi anlamalıyız ki bir mil- aktörü oldu 
let yalnız kendi kuvvetine, kendi siyase-

Orta veya kısa boydaki milletler için Buz üzerinde barikulade bir surct -tine güvenmelidir. Hücum edecekse ken-
bu kıssadan alınacak hisse büyüktür: Bir di kuvvetini ölçmli, ric'at edeceks~ ken- te kayan şampiyon Sonya Hem, bu 

lü keşfedilmiştir. Bu usul haddi zatında 
pek basit görünmektedir. İçine banknot-

lar istif edilerek dikilmiş olan bir şilte, 
hududu geçecek olan ekspresin yataklı 

vagonlarının yatakları altına konulmak-

Birincitcşrin 8 

Sözün Kısası 

Mesken buhranı 
Etrafında söyleniş 

~-----E. Talu 
IC5) ir arkadaşım apartırnan arJııt 

lg) yor .. 

Dün sabah beraberce çıktık, semt semtiı 
sokak sokak dolaştık: Boş daire yok. Q .. 
lanları da yanına yaklaşılır gibi değil. ı 

Şehirde, bilhassa mutena kısmında boş 
arsa kalmadı. Her tarafta, nisbetsiz b!r 
yapı faaliyeti var •• 

Nüfus herhalde o derece artmış de~il .. 
dir .. 

Öyle iken, yapı1an binalar daha ikmal 
edilmeden tutuluyor .. 

Hem de ateş pahasına! 
Kim tutuyor? Ve tutanlar evvelce a .. 

çıkta mı idiler? Muaınma!! 

Ortalıkta bulıran var. Başka yerler(l 
kıyasen bizdeki pek fazla değil. Lakin: 
parasızlıktan, kazanç azlığından hemen 
herkes şikayetçi.. 

Sızlanmıyan yalnız apartırnan sahibl~ 

ri: Ağızlarından, doksandan, yüzden aşa• 
ğı rakam adı çıkmıyor .. 

Ve, bu fiata kıyamet kadar kirncı bu~ 
luyor lar. 

Nerede buhran .. darlık .. nerede bu ta. 
halük? Hani pehriz, hani lahana turşusu? 

Mesken de, elbise gibi modaya tabi, 
Semtler insanları sürüklüyor. Geçen yıl 
Taksim, evvelki yıl Ayazpaşa moda idi, 
Şimdi nöbet Maçkaya geldi.. gelecek se
ne kim bilir .görenek hep~mizi nc:relcra 
çekecek? 

Bununla beraber, rağbetten düşt:iğünü 
zanncttiğimiz semtlerde de evler, apar· 
tımanlar tıklım tıklım dolu. 

İstanbulun bir buçuk milyona yakın 
nüfusu varken, evlerinin adedi hiç de
~ilse şimdikinden dörtte bir nisbetindo 

t azdı . 

Bugün 800,000 nüfus rnevcud binalara 
sığmıyor .. insanlar da acaba inbisat ka· 
nununa mı tabi? 

Mağazalar, yazıhaneler bomboş. Buna 
mukabil en lüks apartımanlar dopdolu. 
Buralarda oturanlar nerede çalışıp, ne
rede kazanıyorlar? 

Bu da bir muamma! 

Yeni yapılan apartımanların bitmeden 
tutulduklarına ve halk bunlara taşındı
ğına göre, lstanbulun nufusu da herhal
de artmadığına bakılırsa, 'eskiler ne;> olu
yor? Bunları da Nasreddin Hocanın eski 
ayları gibi kırpıp kırpıp yıldız yapm.l• 
yorlar a?. 

Üçüncü bir muamma da bu! 
Gel de çık içinden!.. 

Arkadaşım apartırnan bulamadı .. bula
mıyacak. Meğer ki, şu karşımızda henüz 
temelleri atılan binaya şimdiden peY, 
sürsün. 

O da tutulmadı ise .. 

E. Talu millet, her şeyden evvel kendi kendisine di kuvvetlerini hesab edip ona göre karar yüzden sinemaya geçmiş, orada da bü
dayanrnıya mecburt!ur. Siyaset, oyun ha- yük muvaffakiyetler ve paxalar kazan-

vermelidir. ~Biz, bize benzerlz!:t diyen 
ta, bu suretle paralar kaçırılmaktadır. • .. ..... ......... ....... .... ........... ......... ............ . 

Son günlerde, Fransaya gitmekte olan, Avrupaya 19 lise m ezunu linde ve menfaatler iştirakı halinde, bir mıştır. Bu kazançla iktifa etmiyen se-
sevgili Atatürk, bir bakımdan da, bu ha- d müddet için vardır. Fakat, netice, dönüp vimli yıl ız, şimdi de kardeşini sıne -
kikati ifade etmiştir. Haricden gelen her 1 

Markiz Godi di Godi isminde bir kadın, gönderilecek 
dolaşıp her milletin kendi kuvvetine ve maya a mıştır. Bundan böyle filmleri-
kendi siyasetine dayamr. Bilhassa, biz dostluk hodgam, her yardım riyakar, her ni onunla birlikte çevirecektir. 

kompartimanında, içinde 10 bin İngiliz Kültür Bakanlığı Almanya, Fransa v~ 

Türkler bunu iyi bilmeliyiz. Çünkü, Os- kuvvet muzır, mütehakkim ve istilacidir. 
manlı imparatorluğunu."l varlığını ve bn- Bu kuvvet ideoloji şeklinde girerse mille- Parisfe1 yeni çorap modası 

ün ruhunu tahrib eder ve cemiyetin temel 
kasım, başka devletlerin siyasetlerine Pariste yeni bir çorap modası çık -

lerini çür::itür: siyaset halinde gelirse Ö 
sımsıkı sanlmakta anyan nesil, aramızda mıştır. mbre adı verilen ibu çoraplar, 

Türkiyeyi daima kendisine yontan bir 
hala yaşnmaktadır ve onun yerine geçen bacakları olduklarından zayıf ve b i -
nesilde de henüz o fıkirlerden kurtula - nalıncı keseri olur ve askeri kuvvet ha - çimli göstermekte imiş. Önleıi ten ren
mamış insanlar vardır. linde bulunursa bunların hepsinden daha ginde, olan çoraplar gitgide arkaya doğ 

lirası bulunan bir şilte bulundu§u için ingiltereye tahsil için müsabaka ilc otı 
tevkif edilmiş, Romada kadınlar hapishn- dokuz lise mezunu gönderecekür. Mü c 

nesinc yollanmıştır. 45 yaşlarında bulu-- sab:ıka imtihanına pazartesi günü An • 
nan markiz, bundan haberi olmadığını karada Gnzi lisesindc, İstnnbuldn Per ~ 
söylemektedir. Markiz, İtalyan hanedan tevniyal lisesinde başlanacaktır. Müsn • 
ailesile Mussolininin ailesinin yakın ta- bakaya iştirak edeceklerio bugün akşama 
nıdıklarındandır. kadar sıhhi muayenelerjni ikmal etmiş 

Ben siyasi hayata yeni gözümü açtığım fena bir mahiyet alır. Türkü:ı yardımCJsı ru yeşile çalan bir renk almaktadır. 
ve clime ilk defa olarak siyaset kalemini Türktür; Türkün ideolojisi Türk olmalı- İngilterede Laciverd, kırmızı, yeşil, 
aldığım sıralarda bu memlekette müca - dır, Türkün kuvveti de ancak kendi hatta eflatun renkli çoraplar pek mo
dele vardı: İngiliz siyaseti, Alman siya - kolunda, kendi kalbinde ve kendi kafa - dadır. Bu çoraplar, çantalara, eldivcn 

Markiz Godi birçok kereler, Romada 
yapılan beyneimiJel atla mania atlama

larda Mussolini Arnazon ~pasını kazan
mıştır. Bu kaçakçılık 1şinin beynelmilel 
bir şebeke tarafından idare edildiği sa
nılmaktadır. 

seti. Bir kısım İngiliz siyasetine, öteki de sında yaşıyan kudrettir! ve ayakkabılara uygun bir surette ya-
Alman siyasetine taraftardı. Biz İttihat- .Muhittin Birgen pılmaktadır. 
çılar, muhalifler tarafından, o da haksız ~;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;::;;;::;;;:::;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;~:;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;======~~ 
olarak, 908 ve 909 senelerind"' Aİman ta- 1 1 1 f "' 
raftarlıltı ne itharn edilirdik. gos ternmu- S T E R A N , S T E R N A N M A! 
zundan 909 martının nihayetine kadar bu 
mücadele o kadar hararetli oldu ki Tn -
nin mntbaasında yazı masamın üzerine 

rövelveri kor, üstüne bir mendil örte~ 
yazıya öyle otururdum! O zaman memle
ketin siyasetini biz TüT"kler idare et -
mezdik, ecncbiler idare ederlerdi. İttihat 
ve Trakki, uzun zaman müstakil bir Os
manlı ve daha doğrusu Tütk siyaseti yap
mıya çalıştı; fakat, her tarafı temelleri:ı.: 
den çatırdıyan imparatorluğun gürültülü 
çöküşleri arasında buna muvaffak ola -
ma dı. 

Çok şükür, bugün o devirden uzağız. 
Fakat, Çek oslovakya misaline bakarak 

Arkadaşımız Nurullah Ataç dün bir tanıdığı ile çetin bir 
miinakaşaya cirişrniş, ve bu münakaşa onun üzerınde o ka
dar büyük bir tesi!- yapmış ki akşama kadar kaşlarını çata
rak gezmekle kalmam~ vak'ayı gazetesinde de ~nlatıyor. 
Verdiği tafruata bakılırsa, münakaşa her ikisinin de yek

diğerini budrua sanmasından çıkmıştır. 
ArkadaŞlrnız Nurullah Ataç diyor ki: 
-Aklı ba~da, okuması olan, okuduğunu anlıyan bir adıı

mm gazetecilik edemiyeceğini söyledi. Yani ~senin hiçb~ 
kıymetinin olmasına :iınkD.n verilemez, çünkü gazeteciler a
rasında kıymetli bir adam bulunmaz• derneğe getirdi. Bu
dala dostuma kızdım .. ben budala olabilirim, hiç yontulına-

ISTER INA N, 

rr.ış derecede ilimdcn, irfandan mahrum olabilirim, fakat 
benim mcnsub olduğum meslek neden kötü bir meslek 
clsun?• 
Arkadaşımız Nurullah Ataç konu§I!lasını bilir, nükte yap

masını bilir, yazmasını bilir, gerçekten kültür sahibi bir ga
zeteci ve bir öğretmendir. Kendisini her tanıyan zevkle din
ler. hele kızdı~ı zamanlar yaptıklarını seyretmeye ve söy
lediklerini dinlerneye doyum olmadı~nı bilir. 

Bunun içindır ki tanıdığının ona cbudnla:t <!erken sarnim! 
davr.:ınmadığına, sırf kendisini lozdınp eğlenmek istediğl.ı:ıe, 
binaennleyh onun da Nuru11ahın zannı gibi budala olmadı
ğına biz inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 

olmaları lazımdır. 

Avrupa da bu gençler, elektrik, inşaat 
kimya ve mensucat tahsili yapacaklardır 
Pazartesi günü riyaziye, salıya kimya, 
coğrafya, çarşambaya fizik ve t:.irk\G 
kompozisyondan imtihan yapılacaktır. . ...........................................................• 
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8 Birineiteşrin 

'Çinlile b· r seçme Japon 
fırkasını imha ettiler 

40 top, 70 tank, .118 zırhl~w ~tomobil . v~ 
200 den fazla m1tralyöz 1gtınam edildl 

Beş şehir istirdad edildi 
Honkong 7 (A.A.) - Cebheden gelen 

son haberlere göre Japo.1 imparator ai
lesine mensub Prens N arihukonun ku • 
mandası altındaki güzide efraddan mü -
rekkeb 13 üncü Japon fırkası, Şangşen ile 
MaşC'n arasından Tapeşin ile Hupe eya -
letinc girmek istemiştir. Çin kıtaatı bu 
fırkayı üç gün, üç gece devam eden bati 
harekat neticesinde ihata etmişler ve Şa
vobda kat'i bir muharebc vererek vak -
tinde kaçmağn muvaffak olmuş olan bir 
tabur müstesnn olmak üzere bütün fır -
kayı imha etmişler ve tam bir muzaffe -
riyet knzanmı§lardır. Gerek bu muzaffe
riyet, gerek Çinliler tarafından iğtinam 
edilmiş olan harb malzemesi, meşhur Ta
ir§nng muharebesinden çok daha mü -
him dir. 

Çinliler, 40 top, a~ ve hafif 200 den 
fazla mitralyöz, 70 tank, 176 zırhlı oto -
mobil ve bir çok mühirrunat ele geçir -
mişlerdir. 

S şehir istirdad edildi 
Hongkong 7 (A.A.) - Şantungun çok 

ehemmiyetli limanı olan Şefunun Çin 
kıtantı tarafından zaptından sonra eyale
Un beşte dördünden fazlası tekrar ÇinYi
lerin eline geçmiştir. Lunghai hattında 
ve Anhvayın şimalinde Çin kuvvetleri iki 
mühim şehri yeniden i§gal etmişlerdir. 
Hope eyaJetinin merkezi olan Paoting ci
varında ve Pekin yakininde Çin kıtaatı, 

diğer Oç §ehri istirdad etmişlerdir. 
30 tayyaro tahrib edildi 

Hongkong 7 (A.A.) - Resmi malu -
mata göre Çizı tayyareleri, iki hafta için
de mütaarrızlann 30 tayyaresini tahrib 
etmişlerdir. 

Bir Japon muvaffakiyeti 
Tokyo 7 (A.A.) - Bir seyyar Japon 

müfrezesi Hankeunun 120 kilometre şi

malinde kain Pekin - Hankeu şimendifer 
hattını herhava ederek akşam LiuşP.nin 

zaptı Hankeuyu Çin cebhesinden ayır -
maktadır. Bununla beraber Liuşene tak
riben yirmi kilometrelik bir mesafede 
bulunan Sinyangda mühim Çin kuvvet -
leri bulunmaktadır. 

Fra sada yeniden 
kara nameler çıkıyor 

Başvekil Daladye: "Tasavvurlarım hakkında 
ifşaatta bulunmak lidPtim değildir, diyor 

Paris 7 - Başveldl Daladye, harbiye 1 rarlarını bekliycceklerini ümid ederim. 
nezaretinde matbuata bir beyanatta bu· Jlalk cephesi ikiye aynJmıs 
lunarak ezcümle demiştir kı: Belgrad 7 (A.A.) - Bu sabahki ·gaze -

En ağır mes'1,1liyetlerı yüklenmiı bulu- teler, sayfalannın en göze çarpacak yer
nuyorum. Silklın ve sükunet içinde ça - lerini Beneşin istifasına tahsis etmekte
lışmak istemekle çok bir şey mı istemiş dirler. Gazeteler Beneşin general Sirovi
oluyorum? Ciddi ve derin tedkikat yap- ye yazdığı mektubu aynen dereetmek -
tıktan ve bir çok günler geçtikten sonra tedirler. 
münasib göreceğim bir saatte faydalı ad- DiAer cihetten Vreme gazetesi Paris 
dettiğim kararları ittihaz edeceğim. Ya- muhabirinden aldığı haberler~ atfen dün 
kında çıkncak kararnameler hakkında halk cebhesinin kat'i surette ve tama -
işae edilebilecek olan yanlış haberlere mile yarıldığını haber vermiştir. Yeni 
inanmamalarını bütün Fransızlardan ri - ekseriyet hOkCımete mali sahada ta:n 
ca ederim. Tasavvurlarım hakkında if - salAhiyet verdiği için bu cebhe artık ha
§aatta bulunmak adetim değilclim. BOtün yatiyetini tamamile kaybetmiş addedH -
Fransızların geçen tehlikeli günlerde mektedir. Bu yeni ekseriyettc bir te -
göo)terdikleri sükılnetle hüldlmetin ka - merküzün bütün emareleri mevcuddur. 

Nafiada yeni 
Taginlf!r 

Bir maden 
Ocağında fo cia 

Tren dün 
Erzincana girdi 

Erzincan 7 (A.A.) - Sivas - Erzu
rum treninin Erzincana girmesi mi1na
sebetile Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya
ya a~ağıdaki telgraf çekilmiştir. 

Nafia Vekili Ali Çetinkayaya Türk 
milletinin gözbebeği Atatürk'ün ilha -
mile hükumeti Cumhuriyemizin ve bil 
hassa yüksek şahsiyetinizin eksilmck 
bilmez enerjisi ve mesaileri ve dünya
yı şaşırtan yılmaz çalışma hamlelerile 
ileriiyen hattımızın Erzincana kadar 
ikmal edilerek trenin bugün 7- l 0-938 
de §ehre girdiği ve ayni hamle ile ve 
muayyen program dahilinde Erzur u -
ma da varılacağını kemali iftiharla 
arzeyler ve derin saygılanını suna -
rım. 

Sivas - Erzunın hattı Md. 
Adi) Sungu 

Se lun ik 
Anlaşması 

Ankara 7 (Hususi) - Bulgar hü -
kCımeti ile Balkan Antantı naınına kon 
sey reisi General Metaksas arasında 
Selanikte imza edilen anla~ma Hey -
eti Vekilece kabul edilmiştir. Anla§ -
manm tasdikine dair kanun lçyihası 
meclise gönderilmiştir. 

Etrüsk vapuru 
İskenderonda 

İskenderun 7 (A.A.) - Hatay hat -
tma tahsis edilen Denizyollannın yeni 
Etrüsk vapuru evvelki gün !imanımıza 
gelmiş ve merasimle alkışlanmtştır. 

Bütün halk sahile toplanmlştı. Vapur 
acentalığı tarafından vapurda verilen 
ziyafette askeri mümessil Albay Şük -
rü Kanatlı, meclis reisi Abdülgsni 
Türkmen. Başvekil Abdurrahman Me
lek, vekiller ve delege Kole, konsolos
lar ve gazeteciler hazır bulunmuşlar -
dır. Vapur bir müddet halkın zivare -
tine açık bırakılmış, bir çok kimseler 
vapuru gezmişlerdir. 

Tayınise göre 
İngili·z siyaseti 

üyük faşist meclisi 
Yahudiler hakk1nda 
yeni kararlar verdi 
Roma 7 (A.A.) - Büyük Faşist meclisi, 

Fa§lstlerin Yahudi aleyhtarlığı ve bilhassa 
dunyadakl Yahudi elemanların sureti umu
miyede Faşizm aleyhlndeld hareketıeri ne 
·meşgul olunması Için flerl sflrdfiklerf sebeb-
lerı hatırlattıktan sonra Ya.hadllerln İtnl -
yaya sokulmnma.sına. karar ..-ermlşt.i.r. Yahu
di addedllecek kimseler şunlardır: 

Anası ne b:ı.bası Yahudi olan çocuklar, 
babası Yahudi anası ecnebl olanlar, mahte
Ut bir ana ve b3banın sulbundan dünyaya 
gelmiş olup Yahudi dlll'lnl kullananlnr. 

1919 ve 1922 seneleri arasında Faşizme 

kaydedilenlerle İspanya harlll de da.hll ol -
mak üzere son harblerde göniillü olarak 1§ -

Urak eden veya harblerde ölen İtalyan Ya
hudllertnfn çoetıklan istisna edilmiştir. 01 -

lterleri partlye knydedilın1yecekler, sanayi 
müesseseleri i.şlete.miyeeekler ve elli hektar
dan fazla araziye .sahlb olamıyncaklardır. 
Bunlar umumi hizmetlerden uzo.kla.ştırıln -
caklar Ise de d!nlerlnl kullanmaları gnrnnti 
edllmi~tır. 

Di~er tarartan meclis apftıdakl hususatı 
d n kararlaştırmıştır. 

ı - Erkek, lmdın bUtUn İtalyanlar lçln 
Hl'ıml ve Sl'ıml ırkların ve drt olmıyan dlAer 
ırkiara mensu'b unsurların Jzdlvaç etmek 
memnulyet.i. 

2 - Mülki ve askeri de'Ylet. memurları i
çin, hangi ırka mensup olursa olsunlar cc
nebi kadınlarla tziUvaç etmek memnulyetl. 

3 - Hnttfı tırl ırktan olan ecnebilerle fz
divaç etmek ısteyen erkek, kadın bUtün İ -
talyanların evveıt\ bu babta dıüıntye neza -
retlnden mezuniyet almalan lcnb eder. 

Amerikawn notası 

Vaşington 7 {A.A.) - Hariciye bakan 
muavini B. Vlles, İtalyadaki Amerika 
yahudilerinin vaziyetine dair halyaya 
verilen notanın metnini matbuat müme!:
sillerine okumuştur. 

Nota, iki memleket arasındaki anlaş -
mn müddetinin munkazi olmuş bulun
masına rağmen Am~rikadaki İtalyaola -
rın Amerika kanunlanndan farksız bır 

• surette istifade etmekte oldukları hatır -
latılmakta ve İtalyan hükUmetinin de 
din ve ırk farkı gözetmeksizin İtalyada
ki bütün Amerikalıları ayni haklardan 
istifade cttireceği ümidi izhar edilmek -
tcdir. 

Filistinde 15 muhtelif 
noktada kanh 

çarp1şmalar oldu 
Londra 7 (Hususi) - D:in Filistinde 

Ekar romtakasında yüz kişilik bir Arab 
çetesile İngiliz kuvvetlerı arasında kanlı 
çarpışmalar cereyan etmi~tir. 

Londra 7 (A.A.) _ Times gazetesi, baş- Tayyare ve süvarilerin de iştirak et -
vekil Çembcrlaynin dört günlük Avam tikleri bu takib ve tenkil hareketi esna -
karnarası müzakerelerinden sonra elde sında. on beş muhtelif noktada çarpışma 
ettiği parlak muzafferiyeti mevzuu bah- vuku bulmuş ve 60 Arab çetecisi ölmüş-
sederek diyor ki: t" ur. 

cDiktatörlüklere karşı l'ıücum etmek 

e Umumi huzuru bozan 
bazı düşünceler 

M 
Yazan: Selim RaKfl) Em~ 

ünih konferansı ile müstakbel 
bir dörtler misakının esası ku-

rulmuş oluyor mu, olmuyor mu? Beynel· 
miiel siyaset alemini bugün şiddetle. 
meşgul eden mevzulardan biri de budur. 
Bir ara İngiltere ile Fransa ve alel\ımum 
Milletler Cemiyetine bağlı ve harici si· 
yasetlerinde müşterek emniyet sistemi· 
ni kabul etmiş olan devletlerin muhale
fetine maruz kalan bu filtrin bugiin hillt 
bir kısım muarızları rnevcud bulunmak
la beraber bir hayli taraftan da artmı~
tır. Maamafih bilhassa küçük devletlerin 
böyle imtiyazlı bir vaıiycte tarafbır ol
madıklarını söylemeye Jüzum yoktur. 
Filvaki umumi ahenk, bütün milletierin 
seyanen ve müsavi huk:.ık sahibi olarak 
kabul edebilecekleri bir teşriki mesai 
sayesinde temin edilebilir. Halbuki dört
ler paktı, birçok devletlerin arzu ve ira
deleri lahik olmıyan bir takım emri va
kilere yol açar ki istikltıl ve haysiyetinin 
mahiyetini müdrik olanlar Için kabili ka
bul olamaz, esasen böyle bir mesnet üze· 
rine devamlı bir sulh binası kurmak tı. 

mümkün değildir. Onun içindir ki bütün 
dünya için şayanı arzu olan şey, son sl
yas1 hadiselerin, muvakkat bir sükun 
safhasına değil, hakiki bir sükunet dev
resine mebde teşkil eylemesi olmalıdır. 
Kaldı ki Alman devletinin Çekoslovakya 
ile olıın yeni münasebatında emperyalist 
zihniyetten uzak kalıp etnik: hududlarla 
iktifa edeceğini ilAn etmesi, bazılarının 
korktuklan flkıbetin tahakkuk etmiye-
ceğine bir delil sayılabilir. Maamafih bu 
gibi ahvalde ne hususi, ne ,yarı resmi söz
lerin şayanı iltifat olmadıkları muhak
kak bulundu~na göre, emrepyalist da
valardan uzak kalınacağına daır olan te
minatın daha açık bir surette iHin edil
mesi şayanı temennidir. 

Mevzuu bahsolan mcsele, bir takım 
büyük balıkların emrine arnade ve onlar 
tarafından her zaman Jokma ittihaz cdil· 
meye elverişli bir takım küçük balıkinı 
sürüsünü andıran bir Avrupa manzara~ 
ihdas etmek değil, haysiyet ve vekarını 
müdrik, ahenkli bir devletler manzume· 
si teşkil ve bu sayede ve hiç olmazsa bu· 
günkü insan nesilleri için huzurlu bir is· 
tikbal temin etmektir. Böyle bir temen· 
niye iştirak etiDiyecek küçük. büyük hlf 
bir devlet tasavvur edilmemek lazım ge
lir. - Selim Ragıp Emeç 

Atatürk Mareşal 
Çakmağ1, Orgeneral 
Çalışları kabul ettiler 

bir siyaset değildir. Büyük Britanya içjn H• d ~AdAb d (BcıJtarcıfı 1 inci sayfada) 
yapılacak bir şey Vllrdır ki o dn şudur; ICaz a "" a :Lıtanbulun kurtuluşunun yıldönümü 
Vaziyeti gözönünde tutan bir silahianma k . . münasebetile vali ve belediye reisi ta · 

Anıtarn '1 (Husuat> -Yüksek mü- Tokyo~ (A.A.) - Hokaido prefelig~in- pa l1na gırıyor f d ekil tazi tel f A•-hendls mekteblnln bu seneki mezun- ile beraber kurucu bir siyasete sadık kal- · ra ın an ç en m gra ına wa -
de kfıin olup irinde bir grizo i~tiali vu- maktır.· tü k ğ d ki b - d..,.......t,I dir hrından Osman Ba~atır, Nlhad Me - ~-· '$ , r aşa ı a ceva ı gon .-u·~ er : 

rlcclll, Aydm su Işleri mUhendlsll#ine, Ah - kua gelmiş olan Yubari madenierinin ga- lBaıtara/1 1 fnd rtı1/1ad4) Muhi din Üstündağ 
lerileri iki bin metreden !azla derinlik .. B k f B led · C H p B 1--med Kemnlcttın Erstın Snmaun su iflerl mü- eneşe r .. n erans yakında Ankarada yeni bir içtima nk- Vali, e iye reisı ve . . . aşıuını 

hendlsll~ln:c, Kemalettin Güneş Seyhan su tedir. fıtanbul 
H dedeceklerdir. Bu içtimada pakta men- ~ _ .. 

işleri mühendtsll~fne, R~ad Gürkan, Tev - er biri yirmişer kişiden mürekkeb o- vermesi• teklr·f edr.ldr• sup devletlerle birlikte Hicaz Arabis _ Guzel İstanbulurouzun kurtuluş gunu· 
!lk Güven İçel su ~rı mühendlsllğlne, Ta- lan ıın· d d ek" ı · kaza"'-...ı 

a ıp en ~eıeri kurtar- tanının da bir mümessili bulunması _ nün yıldönümünü kuUarken sayın halkm 
hlr İnce Edirne - Meriç su işleri mühendls- mak için· gayret sarfetmektedırler. < b .,.,....,.. - dikl ı.n· b'ldlrdiğin' 
liğine, F11.zıı ustaba§ıo~lu, Talô.t Kocahay u- Providans cRadisland• 7 (A.A.) nı Irak hükfımeti teklif etmiş ve bu ana nowi• goster er ı t 11 

mum müdürlük merkez fen hey'cU mühen- Şimdiye kadar 149 arnele sağ ve salim Brovo üniversitesi, Beneşe beynelmilel teklif de alakadarlar tarafından kabul samfmt hislerden çok duygul~dım. Aziz 
dlsli1;ine, Hüseyin Bilgiç, Neclb Güner yapı olarak kurtanlrnıştır, yirmı sekiz arnele münasebetler hakkında b!r konferans ver edilmiştir. Maliirn olduğu üzere Hicaz İstanb~Uular~ candan teşekkür ve mu -
Işleri umwn mUdürlü!Hl merkez b1nıılar fen yaralı, bereli ve yüzleri şiş içinde olduğu mesini teklif etmiştir. Ünıvcrsitenın reisi Arahistam ile Irak arasında geçen se- habbeümin ıblAlPnı rica eder, dlmleye 
hey'cU mühendtsllftine, Hasan Kocabalkan. halde çıkanlmıştır. Galerilerden yeni - Henri Vriston, Beneşe bir telgraf çekerek ne akdedilmiş bir dostluk ve tesanüd dalına refah ve saadetler dilerlm.TÜB 
Necnti SUrger Diyarbakır - Cizre hattı In - den 47 na~ çıkarılmıştır. Fakat maden- böyle bir tekiifte bulunduğunu ve yol munhedesi vardır. Bu muahede ahkA - K. ATA K 
'ant başmüdürluAü mtlhendlır:ıli~ine, Tallıt lerin dibinde henüz yüz kırk arnele bu - masraflannı deruhde edeceğini bildir - mına göre, Jrak ile Suudİ Arahistanı a- Mareşa1 Ça~ğt~ cevabı 
Arnı Bursa vUfi.yeı.t §OOO.ler mühendl.slWne, lunmaktadır. diğini beyan etmiştir. Bu bapta bir ce - rasındaki dostluk paktı diğer Arab İstanbul Valıll~ıne - . 
Nuri Ongan Balıkesir şoseler mühendlsl1~! - vab gelmemiştir. memleketler için de açıktır. Irak ile fstanbulun kurtulU§unun yıldonümU 
ne, Zeki İnce Afyon foseler mühendtslJ#lne, "ı··ı . Hı'caz arasındaki bu sıkı aUtka netice- münasbeti1e İstanbul ha_ t~nın ordumuze 
150 llra ücreUe t.nyin edlldUer. U U erın nakline dair b ~1 1 kl 

Yapı ı.,ıerı umum müdürlüğü mühendl4 - ı İsviçrede bir gazete üç ay sinde Irak, Hicazın da sadlibad pak - karşı gösterdikleri !~Vgt ve a ı J :ırma 
lerinden 8ablha Ecebllgen 45 llrn maaştan beyne milel anlaşma tatı·ı edı.ldı· tına girmesine delalet mi etmiş olu - teşekkür eder, daimi saadetler dılerfm. 
225 llra Ucrcte, All Artemel 35 Ura maaııtan 7 H yor?. Bu cı'het hakkında malfimat vok- General Kt<Mnnay .. ~aşkam " Ankara ( ususi) - lO Şubat 1937 · arev-
200 lira, Me.s'ud Gün 35 llrn maaştan 200 ll- de Beriinde tanzim edilen ve alakadar Berlin 7 (A.A) - İsviçr~ ajansı tur. , F. Çakmak 
ra aylık ücrete eç:lı1.bn1Jlcrdlr. teblig· ediyor: Şama aid en son haber olarak mu -

Diyarbakır - ClZl'l hattı Inşaat ba.şmü - hükumet murahhaslarile ve bu arada Dahiliye Vekili Şükrü Kayanm cevabı 
dürluğil bll§kAtlbllğlne 140 llnı. aylık ücretle hükfımetimiz nanuna Berlin büyük el- Cenevrede intişar etmekte olan cJo- haliflerle hükumet arasmda bir barı -
Gaıtb Butr tayin ""n-• .... •. urnal des Nations~ · gazetesinin üç ay şıklık vukua geldiğini kaydedeyim. iki Muhiddin ÜstündaA "~·u.w- çimiz tarafından imzalanan ölülerin B ı d' · · C 'Ll P B .. .,,. .. .,.. 

B "ddetle neşn· satıcıı ve tevzı" tsvı·,. aydır Bludan'da mahsur olarak oturan Vali, e e ıye reısı ve · "'· • ~ ergıınuı .su ı.,Jerf ı n memurlarından Şe- nakli hakkındaki beynelmilcl ı'tı·la· fna- mu ' ~ ı ~ - 1 t b ı 
f d ı ı . · k ed'ln ._.. doktor Abdurrahman Şehbender ser - 8 an tı rnfeddln Erten ss lira mııqtnn 150 lira a:v- . d 'ki h ldtınd ki 1.. h re e era mec ısınce yasa ı u:ı~ır. ldö G 

lık fiCl'ete geçlrlld.i menın tas 1 a a ayi a mec- Gene bu üç ay müddet zarfmda bu ga- best bırak'llmış ve hatta Şama gelme - Kurtuluşunun on beşinci yı n mOn1l 

Yeni Amavud elçisi 
Ankara 7 (Hususf) - Yeni Arna -

''Ud elçisi Asaf Caculi bugün Aııkara
~·a gelıni§tir. 

lise gönderilnı~tir. zete yerine ikame olunacak başka bir sine müsaade edilmiştir. Doktor he - kutlayan gfizel İstanbul ve sayın halkı 4 

Uyiha bir yerden diğer bir yere gazı:rte de neşredilemiyecektir. nüz Şama gelmiş değilse de bu muha- nın gösterdikleri yü'7 duygulardan do ~ 
nakledilecek ölülerin fenni kaideler ve Bu karara sebeb rnezkUr gazetenin, Jefet reisinin yakında Şama gelmesi layı tcsekkür ve tebnkler sunarım. 
tedbirlere riayet şarları ve tabi tutu - İsviçrenin yabancı memeketlerle olan bcldenilmelrtedir. Taraftarları bu mü- Dahiliye Vekili 
lacakları muameleyi istihdaf etmek- münasebatını tehlikeye koyacak bir nasebetle biiyük sevinç göstermekte - C. H. P. Genel Sekreteri 
tedir. makale ne~retmiş olmasıdır. dirler. Ş, Kaya 



4 Saytıı. 

Bu sene ilkokullclra fazla l 
talebe müracaat etti 

Mekteblerin kifayetsizliğinden sınıfların mevcudu arth 
ve bazı semtlerde halk yeniden mekteb açılmasını istedi 

SON POSTA 

iki küçük çocuk· 
pencereden sokağa 
düşerek yaralandılar 
Dün sabah saat 6,30 da Be~lkta~a iki kü

çük QOcu~un ağırca yaralanmalarJle netlce
Ienen.bir kaza olmuştur. 
Beşiirtaşta Dürdane soka~mda oturan e -

llir~c}te~rin 8 

1 

lstanbulun birçok semtlerinde hırsızlik 
yapan bir genç yakatandı 

1 
. .. . . . . lektrlk şirketi bekçilerinden Mehmedln o -

_ ~ okull~~ yenı d~rs . yıl ma pazartesi ı mekteb~_ere gon~erı~~ı-~tı~. _Bu . sem.~ın ~ulları bir buçuk yaşmda Ertu~rul lle üç ya

Eski noter katibi işi avareJiğe dökerek ve bir kadına 
aşık olarak mahkemeye düştüğünü söyledi 

gununden ıtıbaren gırmış bulunmakta - halkı dun maarıf mudurluğune bır mu - şında Erdobn evlerinin ikincı kat pencere- Burasada bir noter yanında katib o- Nihayet Kadri, Ayşeyi bir yerde sı .. 
dırlar. Kafi mikdarda tahsisat temin e - racaat yapmış, çocuklarının uzak semt- si önünde oturup soka~a bakmaktalar iken larak çalışan ve iyi bir ailenin çocu - kıştırıp, dövımeğe ve bu suretle hem o· 
dilememcsi yüzünden ~ehrimizde yeni - lerdeki mekteblere gitmelerinin müşkül Erdobn pencereden aşa~ı sari:arak soka~ - ğu olan Raif Zeki isminde, tahsil gör - na, kendisinden kurtuluş olmadığını, 
den ilk mekteb açılamaclığını ve binasız- olduğunu bu civarda bir ilk mekteb bi- tak! ar~adaşlarlle ~onuşma~a başlamıştır. müş bir genç, müteaddid hırsızlık vak- hem de aşkın nelere kadir olduğunu 
ı k ·· ·· d 1 ·r d · ı ·· ' Bunu goren kardeşı Ertu~rul da dbeysinin alarından maznun olarak adliyeye ve anlatmagv a karar vermiştir. ı yuzun en yapı an çı t te rısat usu u- nasının muhakkak açılması lazım gele - yanına gelmiştir. Bu sırada birdenbire mü _ . . . ' -
nün iyi netice vermemiş olduğu t ahakkuk ceğini söylemişler, münasib bir binanın vazenesln1 kaybeden Erdo~an sokab düşe- rılmıştır. Evvelki gece, Sultanahmed camii 
ettiği halde, mecburen bu sene de bir halk tarafından temin edileceğini söyle _ cdl sırada kardeşine sarılarak bu suretle Hakkındaki iddialara göre, suçlu önünde, kararını tatbik sahasına Çl .. 
çok mckteb binalarında çift tedrisat ya - . 1 d' M ' f .. d" ı·· v.. b' k tehlikeden kurtulmak istemişse de, buna mu genç İstanbul da hemen hemen soyma- kartmış, yani sevgilisini yüzü gözü çii-

ffil§ er ır. aarı mu ur ugune ır ço vaffak olamamış ve iki küçük çocuk soka - · 'k 
pıldığını yazmıştık. İlk okullara devam e- 1 d b Id 1 1 ~ın kaldırunları ü e 1 d.. ü 

1 
di dık bır semt bırakmamıştır. Suçlu, ıil içinde kalıncaya kadar, bağ1ria 

semt er en u yo a müracaat ar yapı - & z r ne uşm ş er r. K b . 1 · b - t d'' ·· t•• 
den çocukların sayısı her sene bir mikdar maktadır. İstanbul maarif müdürü Tev- Vücudlerinin muhtellf yerlerinden n~ırcıı. Topkapıda Fazı l ve ara etın ev erın- agır a ovmuş ur. 
daha ziyndelcşmektedir. Bu yüzder. ilk yaralanan çocuklar Şişli çocuk hastanesine den, Babıali civarında Evrensel mat - Dün, adliyeye verilen Kadri Sultan-
mekteblerin sınıflarında normal mevcud- fik Kut, mekteb işleri etrafında izahat kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. baasından, Eyübde kahveci Tevfiğin ahmed 3 üncü sulh ceza mahkemesin .. 
dan fazla çocuk bulunmaktadır. Talebe vermek üzere Ankaraya gitmiş bulun • dükkanından ve Kenan ile Muazzezin de, yapılan duruşmayı müteakib, tev· 
izdihamından muallimler §ikayetçi bu _ maktadır. Tevfik Kut, İstanbul mekteb - K ü/für işleri: evlerinden muhtelif tarihlerde gece ve kif edilmiştir. 
ıunduğu gibi, ebeveyin de şikayetçidir. lerine yapılan tehacümü Vekalete anla - gündüz sirkatler yap~ıştır. Çaldığı bir Sabıkafı bir bOyUcU yakalandı 
'Osküdarda Altunizadede bulunan bir tacak, gelecek seneler için şimdiden tC>d- Yabancı dillerde muvaffak olamıyan çok eşya arasında .• muce~herat, ev eş- Aksarayda Hacı Bekir namiyle ma· 
ilk mektcb kapatılmış, talebeleri başka bir alınmasını istiyecektir. Üniversiteliler için bir müracaat yaşı, gramofon, plak, elbıse v. s. var - ruf ve müteaddid sabıkalan bulunan 

yapılacak dır. bir Arab büyücü, yeni bir ihbar üzeri-
Şehir işleri: 

Otobüt tedkik heyeti Avrupadan 
döntiyor 

Londrada bulunan ve İstanbul için sa
t m alınacak otobüsler içm Ingiltere oto
büs fabrikalarında t edkikler yapan be -
lediye fen i§Ieri makine şubesi müdürü 
Nusret ve garajlar müdürü Tarık, ayın on 
beşinde İstanbula döneceklerdir. Her iki 
müdür İstanbula geldikten sonra tedkik
lerini anlatacak, bilahare otobüs ~artna
mesi hazırlanarak siparı§ veriiecektir. 

Gümrük lerde: 

Gümrükler umum müdOrft 
U zunköpr üye gitti 

İzmir gümrüklerini te(ti§ten sonra !s
t anbula gelerek bir haftada §ehrimiz 
gümrüklerinde tcdkikat yapan gümrük
ler umum müdürü Mahmud Nedim ilc 
baş müdür Mustafa Nuri, dün Edirne 
gümrüklerbii teftiş etmek üzere Trakya
ya gitmi§lerdir. 

D enizde bir cesed bulundu 
Dün Beşiktaş önlerinde balık a:vlıyan san 

dalcılar, denizde bir cesed görerek zabıtayı 
llaberdar etmişlerdir. Biraz sonra polis tıı -
rafından sahile çıkanlan cesedin 65-70 yaş
larında bir kadına aid oldu~u anla~ılmış -
.tlr. Kadının çama§Ir ve elbiselerinden taşra
lı oldulu zannedilmektedlr. üzerinde hüvl
yet1n1 isbat edecek biç blr oey bulunama -
dı~dan cesed morga. lk:aldırılmış Te tahki
kata ba.fianmı.ştır. 

Universitede Fakültes imtihanlarını Dün, müddeiumumiliğe teslim edi- ne tekrar, adliyeye düşmüştür. 
len Raif Zeki, Sultanahmed 1 inci sulh Müddiu.mumHik, suçlunun Asliye 

Miileferrilı : 

Mnze1er Umum mu" dfirn muvaffakiyetle bitiren gen~ler dil rnek - h"k' R .d. h k rt ceza a ımi eşı ın uzuruna çı a ı- 4 üncü ceza mahkemesinde duruşması 
Eregw lı" ye gı" ttı" te bi imtihanını kazanamadık ları takdirde k"lrn" ı· 

f larak, sorguya çe ı ış ır. v. apılmasına, lüzum görmüştür. 
M sını ta kalmaktadırlar. Bu seneki imti -

üzeler Urnum Müdürü Aziz Uğan, Suçlu, mahkemede: Ankara mUddiumumfsi 
inşaat esnasında çıkan bir eseri tedkik h.anlarda bir çok üniversiteli, fakültele • _ Ben, hakim huzurunda yalan söy- A . . 
etmek üzere Karadeniz Ereğlisine ha - rınde terfi ettikleri halde dil dersinde llyemem. t stanbulda işsiz kaldım, bu vrupaya Qlltl 
reket etmiştir. muvaffak olamadıklarından squfta bıra- cürümlerin bir kısmını irtikA.b ettim, Avrupada b.i.r buçuk ay kadar süre· 

D" 1600 .. Id' kılmı~lardır. Dekanlar meclisi toplanmı~, cek bir tedkik seyahatine çıkacağını 

B
. kun .. goçl mevn ge ı "d hayatta ikinci derecede i~ görecek dı'l demiştir. d " d w evvelce haber verdiğimiz Ankara mü 

N
" ır aç gun ed~e 1600 ar~aya gl ı el~ dersinde muvaffak olamıyanların sınıfta Bu işlerin, hepsini yapmış egi -
azım vapuru un goçmen e ı- b k 1 1 lim. Fakat, bir kısmı oldu. Bursada, deiumumisi Baba Arıkan dün Atiua 

' . ıra ı ma arını muvafık bulmamış, ı·ı ı· t b Id 1m t 
manımıza gelmış ve Tuzlaya hareket taıı·matnam . d w· ı· ·ı . . M 'f üvey babamla kavga ederek, silernden yo ı e s an u an ayrı ış ır. 

tan. ı· enın egış ırı mcsım aarı 
e ış ır. v k"l ı· d · t · · ayrıldım. l stanbula geldim. Fakat, genç e a e ın en ıs emıştır. 

A tina elçimiz vazifesine döndü lik işte. Burada. i~i avareliğe vurduk. 
Birkaç aydanberi İstanbulcia bulu - Kaçakçı bir tayfa yakalandı üstelik bir de kadına aşık olunca .. ni-

narak tatilini geçiren Atina elçimiz Ru Llmanımızda bulunan Fransı b d 1 hayet, mahkemeye kadar düştük. 
E f d

.. R z an ıra ı 
şen şre un omanyanın Transil - Anjel yatında tayfa ceın adında biri ev - Rai:f Zeki, Sultanahmed 1 inci sulh 
vanya vapurile Yunanistana harekd velkl gece glzllce karaya çıkarak bir 'bavul ceza hakiminin kararilc tevkif edil -
etmiştir. kaçırmak isterken muhafaza teşkllatı tara

fından yakalanmıştır. Bavulda on beş parça 
yaka, klravat, .fanUa vesalr eşya bulunmu~
tur. Suçlu hemen tevkif edUerek takibata 
başlanmıştır. 

Deniz işleri: 
Marakaz yakında seferlere 

başlıyacak 
Denizhankın Marmara iskeleleri için ge

tirttiği Marakaz vapurunun gümrük ve
sair gibi muameleleri bitmiştir. Vapur !e
mizlenmek üzere lst-inye havuzlarına çe
kilmi~tir. Bir kaç güne kadar seferleıe 
başlıyacaktır. 

Bir çocuk merdivenden dfittü 
Taksimde Kaptancı soka~ında oturan 

Yaninin oA'lu 5 yaşında Pıınayot evde oynar
kcn merdivenden yuvadanarak b!Ujınd:ın 
a~ırea yaralannıış, Ş~It çocuk hll.'Jtaneslne 
knldırılmJ4tır. 

.............................................................. 
M e viOd 

Tahran büyük elçimiz B. Enisin, genç ya
şında vefat eden kızı Jale Enisin ruhu içln 
pazar günü öğle namazından sonra Beşik
~ta Sinanpaşa camlinde mevlüdü şerif kı
raat olunaca~ı allesi t4lrafından kendisini 
seven akraba, dost ve ahbablara ve herkese 
nruı olunur. .............................................................. 

BOLANTSE BANK 
CNI N. 'V. 

miştir. 

Sevdiği kadmı döven bir adam 
tsvkif edildi 

Evvelki gece, Sultanahmed camii -
nin avlusunda garib bir hadise cere -
yan etmi~tir. 

Kadri isminde biri evvelce, Ayşe a
dında bir kadınla bir müddet birlikte 
yaşadıktan sonra, ayrılmışlardır. 

Fakat Kadri son zamanlarda Ayşe 
ile tekrar münasebet tesis etmek iste
yerek, müteaddid müracaatlarda bulun 
muştur. Genç kad~n bütün bu müra
caatları ;reddetmiş, Kadrinin isteği bir 
türlü yerine gelememiştir. 

TAKSiM 
Sineması 

DOn akşam bUyUk galasında 

muvatrakıyetler göstermiştir. 

POLA NEGRi' nin 
Son temsili olan 

ŞAHANE 
TANGO 

çok takdir kazanmıştır. 

Ayraca1 ECLAlR JOURNAL ve 
MlCKEY MOUSE (Walt Disnay"in) 

BugUn saat ı ve 2.30 da 
tenzilatıı HALK Malinesi 

Denizhankin Suvat vapuru don geldi 

Mezkiır Bankanın umumi heyeti bu 
ayın 19 uncu günü Amsterdam'da topla
nacağı haber alınmıştır. 

Geçen sene, Bankanın şubeleri bulun
duğu bir çok memleketleı·de - bilhassa 
Felemenk ve garbi Hindistan ile Argan
tin ve Venezuela'da- paraıun kıymeti te
nezzül etmekte devam etmesine rağ~en 
,evvelki seneye nazaran pek az bir farkla 
kar etmek imkanını vermiştir. Bu mem -
nuniyetbah§ netice ise, münasebatın faz
la inkişaf etmiş olmasına medyundur. 

FERNANDEL (lgnace) 

Bugün S C M E R Sinemasinda 

BilAnço yekUnu 5,000,000 Florin ile ge
çen sene bilançocunu geçmiş ve 78,000,090 
florin kar temin etmiştir. Bu inkişaf na
zarı itibara alınarak Bankanın Umum 
Direktörlüğü, geçen senı:ıki % 6 dan iba -
ret olan ternettil hissesinin aynen tevzi 
edilmesini teklif edecektir. 

Kızı J O S E TT E ile beraber yarathğı 

SOKAK ŞARKlClSI . 
Son derece şen, net' eli ve gülünçlü fil mi ile kahkaba 

tufanlan taçıyor. Gidiniz görünüz. 
DAveten : ECLER JURNAL : Son dünya siyasi ha diseleri ve 
Ç ekoslovakya buhranı. Bugün sa at 1 ve 2,30 d a t e nzileith 

fiatlarla Halk matineleri 

Bugün S A K A R Y A sinemasında 
Istanbul Şehir Tiyatrosu Yeni, gUzel ve hof bir program: 

ı
wnın~llllll au gnn t4de cocuk tiyatrosu ŞEN YUMURCAK ÇEL i K KAL E 

ll akşam saat 20,30 da S H 1 R LE Y 1.' E M P LE VlCfOR FRANCEN ve 

Yeni vapıır rtm.anımızda 1 ~1 111'1 Yanhshklar Komedisi tarafından VERA KORENE 
D · bank t "" ' a Perde Ilaveten: Y eni PARAMUNT JURNAL'da Hitler • Çemberlayn .. 
enız _ arafınd~n Adalar, Yalova §aatı bi~ olan Ülev vapuru da a- IIUIU~ l 

ve Kadıköy hatları içın Almanyada Bre- kında llınanımıza gelecektir. Y Yazan : Şekspir Daladier - Mussolini mnlakab 

mende Atlas Vetre tezgA.hlarma ısınar _ =;~~~~~=~=:::::;;::;::;:=~~=~~'l~U=r=k=ç=e~si~:~A~v=n=i~G=i~v:d:a:::=!55=B=u~g=U~n~a~a:•:t~1:v::•:a=,3=0==t=•=n=z=l=li:t:h:=H=a=lk=m~a~t~l~n=•:•;•::;s:;~ 
lanan iki vapurdan Suvat dün sabah İs - f 
tanbula gelıni§tir. 

Vapurun boyu 65 ~etredir ve 1700 yol
cu ta§ıyacaktır. Sür'ati 14,5 mil olan va

pur Bremenden İstanbula 18 günde gel

miştir. Vapurda bütün konfor mevcud o
lup karnaralar asri vantilatör tertibatHe 

daima temiz hava ilc havalandın1acaktır. 
Vapuru Egenin silvarisi Faik Kırkaya 

kaptan getirıni§tir. Vapurun gUmrük 

muamelesi bitirilerek havuza çekilecc~ 

ve on güne kadar Adalar, Yalova ve Ka

dıköy hattında i§lemğe başlıyacaktır. İn-

S inema dünyaamın en parlak yıldızı 

CBABLBS BOYBB e GBBTA GABBO 
Sinemacılık tarihinin en güzel filmini yarattılar 

KONTES VALEVSKA 
Halkımızın bu muazzam fimi 

rahatça görebilmesi için M E L E K ve i P E K sinemalarında aynı za
manda gösterilecektir. 

linemasında verilecek 
OALA MÜSAMl!:RESl 

FlLMl N lLK IRAESI mn- ÇARŞAMBA . MELE nasebettıe önümüzdeki geceSI K 
biletleri şimdiden satılmaktadır. 

Napolyon Sergisini IPIK sineması yanında Servet Piyango gfşesi camekanlannda tetklk ediniz. 
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izmirde bir kamyon trenle çarpişarak 
parçalandi, lokomotif yoldan ç1kt1 

Kazaya şoförün kamyonu çılgınca bir sür'atle 
sürmesinin sebeb olduğu anlaşıldı şoför enkaz 

altından ölü olarak çıkarıldı 
İzmir ( Husu • 

si) - İzmir ile Na
zilli arasında bir 
tren kazası olduğu· 

nu t.elgrafla bildir
miştim. Aldığım 

mülemmim malfı .. 
mata göre kaza şu 
suretle vukubul • 
muştur: 

Avrupaya sevko· 
lunacak yaş üzüm .. 
leri almak üzere 
Koz yatağına giden 
222 sayılı karnyo • 
nun şoförü hasta • 
lanmış ve şaför mu· 
avini Hasan kam • 
yonu sovk ve idare. 
ye kalkışınıştır. İlk 
defa yalnız başına 
kamyon idare eden 
Hasan büyük bir Kazayı müteakip kamyonurı enkazı çıkanlırken 

sür'atle Eşref paşa yolunu takiben Kı- Kaza demiryol idaresince haber alı
zılQulluya gelmiş ve 7,900 üncü kilo - narak Alsancak istasyonundan imdad 
metredc demiryolunu geçmek istemiş- makineleri gönderilmiş ve yoldan çı
tir. Hasan Nazilliden gelmekte olan kan lokomotif kaldırılarak şoför mua
marşandiz trenini görmüş ise de ge~id vini Hasanın cesedi tanmınıyacak bir 
kapanmadan •karşı tarafa geçmek ar - halde enkaz arasından çıkarılmıştır. 
zusunu yenernemiş ve kamyonun sür'a- Kazanın rnes'ulü öldüğü için icab eden 
tini arttırarak çılgınca bir sür'atle de- takibat durdurulmuştur. 
miryoluna çıkmıştır. 

Bu vaziyeti gören trenin makinisti 
bir çarpışmanın önüne geçrnek içm 
lokomotifi durdurmak istemiş ise de 
buna muvaffak olamamJJj ve lokomotif 
büyük bir hızla karnyonla m üsade et
miştir. 

Bu çarpışma neticesinde kamyon lo
komotifın altında kalmşı ve 150 met
re sürüklenmiştir. Bu vaziyet üzerine 
lokomotif ve iki vagon yoldan çıkmış 
ve demiyolunun bir kısmı bozulmu§tur. 

B:gada bir genç yaralandı 
tBiga (Hususi) - Ağaköyünde 16 

yaşlannda İbrahim adında bir genç 
dün gece bir düğün evinde sarhoş ol -
muş ve belinde bulunan tabaneayı çı

karıp havaya ateş etmek istemiştir. 
Çıkan kurşunlardan biri gene ayni 

köyden 16 yaşında islama isabet etmi§ 
ve ağır surette yaralamışhr. İslam 
hastaneye kaldırılmış İbrahim t evkif 
edilmiştir. 

Sivas Halkevi 120 çocuğun sünnetini yaptı ) 

S ivas (H ususi) - Şehrimiz Halkevi 
sosyal yardun kolu tarafından 120 ço
cuğun sünnet düğünleri Halkevinde 
büyük hiı· kalabalık önünde ve snn'at
lar evinin handosunun işitirakile ya
pıldı. Halkevi tarafından çocuklara en
tariler, mekteb çağında olanlara mek
teb levazırnları ve bu çağda olmıyanla
ra da fındık, üzüm hediye edildi.. Si
vasın çalışkan belediye reisi Adil Tar
han da sünnet olan yavrulara birer 
kutu şeker sundu .. 

Bütün çocuklara sünnetten evvel ye
mek verildi. Arzu edenler sünnet edil
d~kten sonra Halkevinde hazırlanan 
yataklara yattılar. Arzu etmiyenler de 
evlerine gönderildi. 120 çocuğu iyi bir 
şekilde s'ünnet eden nürnune hastanesi 
baş hekirni.. kıymetli operatör Cevdet 
Gönenden ve değerli hükumet doktoru 
İhsan Özgeni takdirle karşılamak Ja -
zırn gelir .. 

Resimde sünnet edilen çocuklar gö-
rülmektedir. . 

s 

Bir genç kad1n 23 
yerinden yaralanarak 

öldürüldü 
Söğüd (Hususi) - Asarcık köyünde 

Hüseyin Şahin adında biri ay ni köyde 
24 yaşında Emine adında bir kadına 
göz koymuştur. 

Eminenin yalnız olarak bağa gitti -
ğini gören Hüseyin bunu fırsat bilmiş 
ve arkasından giderek üzüm toplarken 
kadına tecavüze kalkışrnıştır. 
Kadın da bu tecavüze mukabelcde 

bulunmuş ve namusunu korumak üzere 
Hüseyinle boğuşrnağa başlamıştır. 

Genç kadının bu mümaneatı ve mu
kabelesi neticesinde Hüseyin yüzünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmış ve 
bundan büsbütün hiddctlenerek ka -
masını çıkarrnı.ş ve eme1ine tehdidle 
muvaffak olmak istemiştir. 

Bu vaziyet karşısında kadın feryada 
başlamış ise de Hüseyin vahşiyane bir 
surette Emineye saldınnış ve namusu
na tecavüz etmekte beraber 23 yerin
den yaralıyarak öldünnüştür. 

Bu feci cinayet zabıtaca haber alına· 
rak katilin takibine başlanmış ve na
hiye jandarma komutanı Hasan onba~ı 
tarafından kısa bir müddet içinde ya -
kalammasına muvaffakiyet hası1. ol -
muştur. 

-----------------------
Burdurda bir k1z elektrik 

careyanile öldü 
l3urdur (Hususi) - Pazar mahalle

sinde marangoz Ziya Toklunun 13 ya
şında kızı Nezahat, evlerindeki seyyar 
am.pulle mutfağa giderken kendisini 
elektrik cereyanına kaptırmış ve ba
ğırmağa ba§lamıştır. 

Kızın feryadlarına babası koşmuş ise 
de Nezahat ölmüştür. 

Aksarayda bir ev yand1 
Aksaray (Hususi) - Aksarayda ev

velki gün bir yangın olmuş ve Erzu • 
rum muhacirlerinden Behlülün Kergi 
mah allesindeki evi tamamen yanın~ -
tır. Yangın ocakta bırakılan ıbir ateşin 

döşemeye sirayetinden meydana çık
mış ve ahırda bağlı olan bir tay kur -
tarılamıyarak yanrnıştır. 

Iki köyiU bir kadım boğdu 
Alaşehir (Hususi) - Kozluca kö -

yünaen Süleyman Karataş ve Ruşen 
Bacak adında iki kişi ayni köyde 60 
yaşlarında Ayşe Cancan adında bir ka· 
dmı kırda hayvan otlatırken iple boğ
mak suretile öldürmüşlerdir. 

Hadisenin ötedenberi devam eden 
bir zarar ziyan münazaasından iieri 
geldiği anlaşılmıştır. Suçlular adliyece 
teVkif edilmişlerdir. 

Gemlikte beş kişi bir k1z1 
kaçırmıya kalkiştiiar 

G emlik ( Hususi) - Feyziye köyün
den İlyas oğlu Mevlud, Mehrned Şahin, 
Ömer Levend, Mehrned Taş ve 1\Tu<;
tafa Çınar adındaki gençler bir tarla
da çalışmakta bulunan dört kadına hü
curn ederek aralarındaki kızı kaçır -
mak istemişler ise de diğer üç kadın 
müdahale ederek kızı verrnernişlerdir. 
Ernelkırlae nail olarnıyan gençler ka
dınlarcilln bir tanesini fena halde döve
rek kaçınışiarsa da zabıtaca yakalana -
rak adliyeye teslim edilrn~lerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey Amerikan 
gazetelerinin yazdıklnrına 
göre ..• 

... Nevyorkta bir ,rofesör, 
ünh•crsitede ı)kuyan gençlere 
evlenme dersi vcriyormui" 

... merak ettim, acaba bun
ların ders progi"amlnrında ne
ler var?. 

Hasan Bey - Herhalde, iyi 
dikiş dikmek, mükemmel ye
mek pişirmek, çocuğa bak
mak gibi şeyler olmalı, dos
tum!. 

arta C za 
iimlar ça 

• de 
ştırılıyor 

Birçok halı dokuma tezgahları kuruldu. Mahkum lar 
burada iyi birer halı dokuyucusu olar.:ak yetişiyor 

Isparta cezaevı twLı tczgahla1-ındu ça lışan mahkiim1ar ve cezaevi dıreı~törü 
Kutsi Aykut 

İsparta (Hususi) - Vilayetim~zdeki 1 muhtelif istikarnetlerinde gezdirilerek 
hapisanede mevkuf bulunanlardan ha- terniz hava almaları ternin edilmekte
lıcılıkla alakası olanları yeni teşkil e- dir. Yemekleri terniz ve nefis bir şekil
dilen cezaevine alınmışlar ve kurulan de hazırlanmakta, rnuntazarn bir surct
halı dokuma atölyesinde çalışınağa te masalarmda yedirilrnektedir. Cezae. 
başlamışlardır. vinin hem memleket, hem de rnevkuf· 

Burada çalışanlar ikiye ayrılır: Usta, lar için faydalı bir müessese haline 
namzet. Usta sınıfında olanlar günde gelmesinde cezaevi direktöril K utsl 
altı bin Ha yedi bin, namzetler dört bln Aykut'un himmet ve gayretleri gürül
Ha beş bin düğüm bağlıyabiliyorlar. müştür. Diğer vilayetlerdeki cezaevl~ 
Yeni Cezaevindeki mahkumlar her hu- rinden de halıcılığı öğrenmek için bu
susta rahat ediyor ve bir rnekteb haya- raya mevkuflar gönderilmektedir. 
tı yaşıyorlar. Yernekhaneleri, yatakha- Bu suretle İsparta cezaevinde rnah-
neleri, dershaneleri ve atölyeleri her d Id _ 

b. k"ld kumiyeH.:1·ini o unnaga çalışan bakımdan çok muntazam ır şe ı c-
dir. İş zamanlarında sükunet hakimdir. mahkurnlar, usta birer halı dokuyucu

Hafta tatillerinde mahkumlar şehrin su olarak yetiştirilmcktedir. 

Biga mezbahas1 fenni bir hale kondu 
Biga, (Hususi) - B.r senedenben asri 

bir şekle ifrağ edilen şehrimiz fenni mez
bahasında birçok yenilikll'r vücude geti
rilmiş, ezcümle 200 liralık bir mikrus
kop mübayaa edi!ereit kesilen hayvanla
rın kanları muayene edilme~e başl:mmıt

tır. Kan ve ciğerdeki tufeyUlb baytarıye

yi 1350 defa büyüiten bu aletle hayvıtn 
kanlarından başka arzu eden yurdda§la
nn .kanları da muayen~ edilmekte, her 
nevi mikrobik ha::ıtalıldar kolaylıkla an
laşılmaktadır. 

Bundan başka, kesilen etler üç sınıfa 
ayrılmış, ona göre nark lısteleri yapıla
rak bir camekfın içcdsinde kasab dük
kanıarına talik olunmuştur. BiHl kayul 
ve şart yenilcbile:ı etler, gıdai kıymetle
r i noksan olan etler, fcnni muameleden 
sonra yenilebilecek etler. diye t avsif edi-

len bu gıda maddesini şimdi herkes k~l-ı Biga mezba1ırı bayta'"ı Celal 
bine şübhe gelm.:!d."!n alıp yemektcdır. labomtuarmd, 
Bu aradva mczbahan_ın baytan Celal Koı- 1 ölçmek için bir ölçü bastonu, atlar i~iıt 
rabaşbug da çok :;anşmaktadır. bir emaskülatör yani encme kıskacı, bo-
Mezbahanın bir de laboratuarı vardır. ğalar için bir boduzu aletı, bır Ustübco 

Bunda her nevi tahliller yapılmakta, ve otopsi takımı dahi alınarak techizatı 
imal edilen sucuklar dnmgalnnmakta, tckemmül ettirihniştir. Keş!i yapılan 

hayvan kesenierin bHe muayeneleri icrı> yeni sucukhanenin de yakında inşasm 
kılınmaktadır. Mezbahayn, hayvanlım başlnnacaktır. 

C Küçük Memle ket Haberleri ) 
~----~------------~ 

Çıldu· köylerinde nıa.hsul 

İlk zamanlar havanın kurak gitmesi yü -
zünden endişeye düşen Çıldır köylülerinin 
yüzü son zamanlarda ke.;retle yağan yn~ -
murlar üzerine gülmiiştür. Bu yıl ekinterin 
vazlyetl iyidir ve çok mahsul bekltntlmrt: -
tedlr. 

Sa msun C. H. P. Belediyt au namı.edleri 

Samsun vniisi Parti başkanı Fund Tııluııı
lın bıışko.nlı~ında p:ırt! kura~ında Ilçeyön 
kurul ''e ocak müınesslllerinln iştiraklle 
toplanan heyet, belediye fıznsı no.mzedler! -
nln yoklnmalarını yapmıııtır. Parti namzed
lerl seçilerek ilil.n edilmiştir. 3 teıırinlenelde 
lntihnbato. başlanucaktır. 

Samsun vilayetinin hazırladılı kitab 

Ürı;üpte belediye intihabatı 
C. H. P. tarafından belediye asıl §.zalıft 

lle yedek azaların isimleri t~bit edilerek bir 
gün evvel kaza dahilinde illn eLtlrllmiştlı\ 
Belediye binası ile lntthab mahalll bayrıııc~ 
ların dona tılmıştır. 

Çorlu hayvan "ergisi açıldı 

Çorludn açılan ehli hayvan sergisine GO 
tay ve kısrak, 53 lnek ve boğa iştirak etmiş
tir. Tay ve kısraklardan !!4, bo~a ve lnek -
lerden de 17 hnyvan sahibine para multnf -
tı verilmiştir. 

Birada razla alınan elektrik paraları 
Bigada yıllardanberi halktan fazla clelı:

trlk parası :ılındıgı yapılan Inceleme lle an
laşılm~ ve 10,000 liraya yakın olan bu para 
abanelere inde edilmiştir. 

Sındırgı lnhisarlar nıiid ürlütü 

Sındırgı lnhlsarlnr Müdürü All Rıza Ö:: -
güt Kütahya müdiirlültüne ve Sındırgıya 
Agonya Yenlee lnhisarlar mlldlirü ll'lsa n 
Fchmi nnkll ve tnyln edilmişlerdir. 

Samsun vl!AyeUnce hazırlanan kitabın 

hlırfr ve tertib Işleri bitmiştir. Kutlama ko
misyonu kltn.b komitesince hazırlıman bu 
eserde, Samsunun son 15 sene Içinde b:ışa -
rılan Işlerine .nld fotograflnrla beraber gös
terilmektedir. Eser. 29 teşrinlevvelde intlşar 
etmiş bulunacaktır. l.İrgüpte kızılay cemiyetinin y~rdımlıın 

S:ım un ve h avalisinde çekirge tohumları Kızılay Cemiyet! taratındım Ürgüp k uı-
inıba edilh·or sının İltaş köyünde yn~nn doludan ı r r 

Üıh , tı ·d ki toh ~ gören köylülerden ooı haneye beşer llnıd n Samsun ve m aıuı n n çe • rgc ı•ı .. -
larının imhasına devam edllmektedır. Bit - (50) lira yardım yapılmıştır. 
hnssn Bafra ve Çarşambada bu ameliyat bü- Si.asta havalar sofudn 
yük bir harnrcUe neticelendlrllmiştlr. Mer - Slv:ıs ve çevresinde havalar birkaç cuo 
kez kazalarmda tohum bulunan yerler de t.es Içerusinde iyiden, iyiye soğumaAa başlaout 1 

bit edilmiş, icab eden tedbi rler alınmıııtır. tır. 



Hldt .. ler Karttamda 1 

Bizim otobüs 
Bir dosttmıla Köprüde yürüyorduk. 

Ir ır: 
- Vang wng! 
Ses i§itildi. Bir hırıltı duyuldu. Bir 

aangırtı oldu. Bir otobüs yanıbaşımız
~ geçti. 

Dostum, bedbin bir tavırla bana 
Ciöndü: 

- Otobüs, dedi, en medeni nakil va
sıtasıdır. 

-Evet! ... 
Fakat bizim memlekete gelince çe

kilmez bir derd oldu. 
- Hakkın var. dedim, sana bir :f:ık -

ra anlatayım! 
Şu fıkrayı anlattım: 

cBir köylü, bir gün şehre inmiş, 

punç içmiş .. hoşuna gitmiş .. ne ile ya
pıldığını sormuş, söylemişler: 

- Çay, şeker, limon ve romla yapı
lır. 

Köyüne döndüğü zaman ilk lıjl bir 
punç yapmak olmuş. Fakat çay bula -
madı~ için çay yerine ıhlamur, teker 
bulamadığı için şeker yerine pekmez, 
limon bulamadığı için limon yerine 
sirke, rom bulamadığı. için de rom ye
rine rakı kullannı.ış .. 

Punç olmuş amma, bu puncu ne ik
ram ettikleri içebilmişler, ne de ken -
disi!...~ 

- Fıkra bu kadar, dedim, şimdi o
tobilse gelelim. Otob'Us senin dediğin 
gibi en mederu bir nakil vasıtasıdır 
amma, doğrudan doğruya otobüs için 

hazırlanmış parçalardan yapılması la

zımdır. Biz ise burada kamyon şasesi
le, talika araba karoserini birleştirip 

otobüs yapıyoruz. Ha köylünün yaptı
ğı punç, ha bizim yaptığımız otobüs! 

Aralarında hiç bir fark yok! 

İsmet Bulfisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Yağmur suyu temiz midir ? 
Blı' çokları. ya~

mur suyu topla • 
dıklan takdirde, 

rlt karbon organik ve nitrojen bulunur. 
Bütün bu maddeler ,bulutlardan a~a~ya 
inip te havadan geçerken ya~mur suyuna 

karışır. 

* 
Yanardağlarm indifa kuvveti 

nekadardır ? 
İndifa halinde 

Bir kilo bal yapmak için .. 
Uzun müşahede

lcrden sonra arı - '\. 
ların, bir kilo bal~ 
yapacak kadar çi-
çek usaresi topla -· 
mak için takriben 
(550) bin kilomet

\\\1 lll// 

re yol katettikle -
ri anlaşılmıştır. 

/ ,... .. 

Filvaki arılar tek başlarına takriben 16 
kilometre yol alır dönerler. 

* 
Tatlı su balıkları ve 
bir Ingiliz darb1 maseli 

Tatlı su balık -

yakalanmasına ihtimal verilmedi~i için, 

bir zamanlar: 
- Böyle bir balık tutan yalancıdır ... 

sözü Londra muhitinde çalkamp durmuş

tu. 

~ 
Bluz modeli In ekierde Verem 

* Fennin yıllardanberi hakkından gelemedi!ti bu Amansız derd, öteki yollardan 
başka veremli ineklcrin sütü ile de geni.şliyebilmektedir. Sütün ne vazgeçil· 
mez bir gı.da olduğunu düşünen Ziraat Vekaleti, üç milyon ineği gözden geçi .. 

rcrek bilhassa genç nesli tehdid eden verem korkusunu hertaraf 
etmek kar arını vermiştir. 

Yazan: Ta nmmaıı 
Veremin ne yaman bir derd oldu~unu 

artık öğrenmiyen kimse kalmamış olsa 
gerektir. Fennin bunca başanlarma rağ
men bir türlü hakkından gelemediği bu 
hastalık, insanlığı kemirmekte devam e-ı 
dip gidiyor. Billıassa genç nesli tehdid 
den verem, bugünkü cemiyetin belli ba§
lı düşüncelerinden biri olmuştul'. Büyük 
harbin doğurdu~ ve hrull gideremedi~ 
sefalet te, maalesef onun adımlarını hız
landınnaktadır. 

Bugün için eldeki tek ~are, korunmak,. 
tan ibarettir. O da her şeyden önce bün
yenin mukavemetini icab ettiriyor. Bol 

Belini saran parça, yakanın dekoltesi- ve temiz gıdayı, güneşli, açık bir havayı, 
ne kadar yükseliyor. Alt ucu jilelerinki kısacası iyi bir yaşayışın icablarını knr
_gibl sivri. Yaka, kol kapakları dantcl- şılıyabildi~imiz nisbette bünyemizin mu
dendir. Bu dantelin kcnarma ya biye ge- kavemet kazanacağı ve veremden o kadar 
çirilir. Yüzden dikilip ters tarafa bastırı- beri kalaca~ız söylenıyor. Gel gör ki, 
lır. Yahud band verilir. Bu band ortadan büyük bir ekseriyet bu ihtiyaçlan kısmen 
ikiye katlanır. Köşeleri birer zaviye teş- olsun karşılıyabilmekten uzaktır, ve ve
kil edecek şekilde dikilir. Dantcl, bandın rem henüz ço~uzu tehdid etmekte her
iki katı arasına konulur. Hepsinin üstüne devamdır. 
pikür yapılır. Bugünkü yazıma mevzu olan (İnekler-

deki Verem) i aniatmazdan önce şu bir 
kaç satırlık mukaddemeyi yapl§llll, bes
lenmenin bu derdde mühim rolü olduW!
nu belirtmek, bu münasebeUe de mtün 
beslenmemizdeki önemine işaret etmek

Makine ilc sağılan bir inek 

hastalıklı bulunanlar öldürülecek ve 
memleketin çok ehemmiyetli bir i~i ba
şarılmış olacaktır. Empermeabl'lerinizi nasıl 

temizleyebilir 
ve yenileyebllirsiniz ? 

Evvela çamur, toz ve yağ lekelerini ele 
alalım. Yağ lekesi der demez akla ben
zinle eter gelir. Halbuki benzin, emper
meabl için hiç iyi değildir. Eterse bu ne
vi kumaşı eritir. 
Bunların yerine sirkeli su ile sabunlu 

su kullanmalısınız. Çamur lekeleri için 
sirkeli su, ya~ lekeleri için sabunlu su ... 
Sirke fazlaca konulur ve lekeler birer bi
rer temizlcnir. Hatırınızda olsun as!t 
(empermcabl) a zarar vermez. 
Eğer leke bir iki yerinde değil de çok

sa, empermeabliniz de eskimişse hem Je
kelerini çıkarmak, hem de yenilcrnek i
çin başka bir usule baş vurmaruz lazım 
gelir. 

Bol ılık suya karbonat dö sudla biraz 
sabun atarsınız. Empermeablinizı bu su
ya batırır, yirmi dört saat bırakırsınız. 
Sonra çıkarır, bir masanın üstüne yaya!'
sınız. Ywnu§ak bir fırçayı yeni bir sa

tir. 
Herkesin bileceği gibi süt, insanın en 

Ziraat Vek€lletinin bu hayırlı karar ve 
teşebbüsünil alkışiayıp öğmemek elde 
de~ildir. Fakat bunun benden çok hekim· 
lere düşeceğini sanarak kendi lafıma ge-
çeceğim: 

esaslı gıdasıdır ve ondan hiç birimiz ö- Avrupanın kalabalık şehirlerindeki süt 
lünceye kadar müsta~i kalamayız. Gün- hayvanlarında pek çok görülen bu hasta· 
de en aşa~ı bir bardak sütten mahrum lığa, bizde bilhassa Kırım ineklerinde ve 
kalanlar, 0 gün için vücudlerinin bir 0 daima ahırlarda beslenen inck1erdc r l&t· 

kadar yerini aç bırakmış sayılırlar. Bu !anmaktadır. Açık meralarda gezen köy 
itibarla sıhhatli bir bünyeyi yaşatmak hayvanlarında veremin nisbeti pek azdır. 
ta, yaratmak ta bu vazgeçilmez gıda ilc Veremli inekler iştahsıoz, yüksek hnra-
yakından alakadardır. işın büt'1n fecaati tl' f 1 1 F k t b h ı ·ı . .. . .. .. . re ı ve zayı o ur ar. a ·a u a , ı cr· 
de ışte bu alaka ıle başlıyor: Çunkü, ın- 1 · b' · ·· ·· .. "d" y k . emış ır veremın goranuşu ur. o ·sa 
sanlığı veremden korumak için şart ko- h .. ·ı 1 · b' d b ı~:: .. . . . . enuz ı er ememış ır , ·erem e u a cı.-
§Ulan sut; bazan bızzat veremı getirıp a- tl · h' b' i .. ··1 a·· ·· ı me erın ıç ır goru mcz. oru mcz 
§llamaktadır. Buna da sebeb, o sütü ve- a -ı- d ı· d t d ğ ., 

t 
amm , su un e ve c ın e aşı ı ı mı.<:· 

ren ineklerin veremli olmasıdır. ş böyle- rob h ve ·ı ·ı k d l d · , er sı e ı e ar a aş arına a, ın· 
ce sarpa sarınca ya serden, ya yardaa sanlara da geçer. 
g;çmek ~ahud buna bir çare bulunmak Veremin menhus basilleri 6 dakika 75 
lazım gelıyor. d . h tt k' b" d k Im kl "1 erecı arare e ı ır .su a a n a o • 

bulunan yanar -
dailarm dışarı püs 
kürdükleri taş p:ır 
çalarının 800 ki -
lometreye kadar 
dağıldıklan gö -
rülmüştür. Bun -
lar küçük bakla * 

' bunlu suya batırır, bütün mantoyu iyice 
1 

o~arsınız. Bilhassa yaka ve kol kenarla-

Şükürler olsun ki, bu yoldaki çalışma- medikieri gibi, nakıs 8 derecede de 120 
larla, veremli inekleri aniayıp meydana gün ya§ıyabilmektedir. Bu itibarla vere·• 
çıkarmak, ve onların südünü içmernek min sirayeti her türlü vasıta ile olur: İle· 
çaresi bulunm~tur. Şimdi her memle- ri vererne müptela inekler yemiikiere a· 
kettc bir taraftan sütün temiz ve hilesiz kan salyalarile, tıksırdıkları esnada ha· 
elde edilip &atılmasına çaltşılırken bir vaya karışan tükrüklerile arkadaşlarına 
taraftan da veremli ineklerin meydana hem yemek, hem teneffü3 yollarilc has· 
çıkarılmasına bakılmaktadır. (İstanbul talığı aşılaya'bilirler. Memeleri vercmli 
belediyesinin de on bin litre süt istihsali- olanlarm ise, sütleri yalnız insanlar için 
ne karşı kırk bin litre süt (!) satışının ö- de~il, kendi buzağıları için de bir sirayet 
nüne geçmek ve halka bu en mühim ihti- vasıtasıdır • 

taneleri kadardır. --=~''h 
Yumruk kadar 
taşlar da kırk ki -
lometre mesafeye 
d~ektcdir. 

Insan vücudUndeki su 
Bir çocuk doğdu~ zaman vücudü::ıü 

te§kil eden maddelerin yüzde yetmiş be
şi sudur. Büyüdüğü zaman ise vücudün
deki su nisbeti yüzde yetmişe düşer. .............................................................................................................................. 

L SLER 
Aşkın en 
Tatlı devri 

Ankaradan bir mektub aldım. Ya
zan altına imza yerine bir sürü harf 
sıralamış: M. K. C. B. B. şeklinde bir 
sürU harfden nasıl uzun, belki de 
güzel bir isim çıkacak bilmem, fa -
kat anlattıkları nakledUrneğe değer, 
hiç değilse bir yenilik, bir de yazı 
rıümunesi gösterdiği için. 

Diyor ki: 
· - Teyzeciğim, sevgi nedir anla -
yamadun, !akat genç bir kızla çok 
m~lüm. Onu bir defa gördükten 
sonra ikinci tesadüfe kadar çok ız -
tırab çekiyorum, buhran atlattığım 
da oluyor. Karşılaştığımız zaman ne 
ben onunla meşgul oluyorum, ne de 
o benimle. Her ikimiz de sessiz yü
rüyoruz. Onu bilmem, fakat benim 
sonra yaptığım şey hareketlerinden, 
yüzünün çizgilerin.den, gözünün ren 
ginden manalar çıkarmağa çalış -
mak tır. 

Bakınız bir gün annesi ve kız 
kardeşile birlikte penceremin önün
den geçiyorlardı, o biraz daha ön -
deydi. Beni görünce arkasına döne
rek seslendi: 

-Niçin yavaşladınız? 
Ve bana öyle geldi ki, benim o .. 

turduğum binayı işaret eder gibi -
dir. 

Birden içim büyük bir ümidle 
doldu. Bilmem yanılıyor muyum? 

Sonra bugüne gelinceye kadar 
onu rüyamda hiç görmezdim, dün 
gece rüyama da girdi. 

Samimt hisler rnütekabildir, der. 
ler ve .rüyada bir -telepati bulurlar. 
Acaba doğru mu? 

Şimdi hep ne yapmaklığırn la -
zırn geldiğini düşünüyorum ve size 
soruyorum. · 

Okuyucum aldanmıyor; Samhcl 
hisler gerçekten karşılıklıdır, dost ":. 
lukta da, düşmanlıkta da. 

Rüyaya gelince: Bu hususta ya -
zılmış olan binlerce cild kitaba mü -
racaat etmek benim fikrimi almak -
tan daha iyi olacak .. 

-Ne yapmaklığım lazımdır mı 

diyorsunuz? 
Realite hayalden daima acıdır, 

bu güzel devreyi mümkün olduğu 

kadar uzatınağa bakınız derim. 
,EYZE 

rını ... Sonra çitelemeden ılık sudan gc
çirirsiniz. Kuruırnak için yumuşak bir 
bezle her tarafını tekrar tekrar silcrsiniz. 
Bu bezi sık sık değiştirirsiniz. Her tara
fına - bilhassa tersinden dikiş yerlerine -
talk serpersiniz. Talk, serpildiği yeri hem 
tamamile kurutur, hem de yumuşatır. 
Talkı süpürrnek için de ya bir fanilfi 

parçası, ya da pamuk kullanırsınız. 
Zaten, yıkamadığınız zamanlarda da, 

vakit vakit empermeablin içine talk ser
piştirirseniz pek iyi edersiniz. Bilirsiniz 
ki empermeabl ve muşambalar kuruduğu 
için çabuk eskir. Talk bu kuruluğa mani 
olur. 
Katılaşan muşamba ya~murluklan yu

muşatmak ta elinizdedir. On ölçü kayna
mı~ su veya yağmur suyuna b.ir ölçü a
moniak katarsınız. Muşambanızı bu mah
lt11e batırıp çıkarırsınız. Ya ipe, yahud 
bir askıya asar, rüzgarlı, güneşsiz bir 
yerde kurutursunuz. Kururken cep, kol 
kapağı gibi iki kat yerlerin birbirine ya
pışrnaması için aralarına bir parça pa
muk koymayı unutmazsınız. 

yacını gerekti~ gibi temin etmek maksa- Hülasa, en göze bataıı besili ve sütiii 
dile bir fabrika kuracağını ö~endik). Di- bir ineğin verem olması ihti.mali uzak 
~er taraftan veremli ineklerle mücadele- değildir. Böyle bir ineğin eti de, sütü de 
yi de Ziraat Vek~etinin üzerine aldı~mı insanlar için tehlikelidir. Buna karşı, son 
bu yakınlardaki gazetelerin havadisleri zamanlarda tatbik edilen en kolay usul. 
arasında okuınuşsunuzdur. Bu haberlere hayvanlara (Tüberkülin) şırınga edıle~ 

göre, Ziraat Vekaleti geniş bir program rek hasta olup olmadıklarını anlamak u~ 
hazırlamıştır: Önce Eskişehir - Ankara sulüdür. Bunun için şübh(! edilen veya 
güzcrgahının 20 kilometre derinli!tindeJH aniaşılmak is~nilen hayvanın deli~inC 

sahada bulunan 52 bin inek muayeneden (kıçına) sabah, akşam birkaç gür. dcre-
geçirilecek ve bu i.§e teşrinisaninin 1. in- ce sokularak harareti alınır ve hepsi bit' 
de başlanarak şubatın 1. nde nihayet ve- kenara yazılarak vasatisi bulunup blt 
rilecektir. Programın ikinci plAnında bü- kenara kaydedilir. Sonra Tüberkülin de· 
tün şehir ve kasabalardaki 97 bin ineğin niien ilaçtan iki buçuk santimetre mikabJ 
muayenesi, üçüncü plAn ında- da bütün alınarak ineğin derisi altına şırınga edi· 
Türkiyenin her tarafındaki ineklerin mu- lerek dokuz saat kadar beklenir. 9 saııt 
ayencden geçirilmesi ,kararı vardır. Böy- sonra yeniden üçer saat ara ile dercesf 
lecc birkaç yıl içinde 3 milyondan fazla alınmaya başlanır ve Iki g:in devam edi· 
sığır, tüberküloz bakımından yoklanarak (Devamı 13 ncii sayfada) 
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1 • r e 

Sağda cYanık Gö nülleT•, sold4 cŞahane Çılgınlıklar• f ilm lerinden sahneleT 

----------------~ ı ' --~--~------
Haftanın 

sinema programlari 
Sahane çılgmlıklar 
Oç ahbab çavu§lar 
Yanık gönüller 
Sokak arkıcısı 
Şahane tango 

" S . aray , smeması: 

Yantk gönüllüler 
O ynıyanlar: Jean C ab in, 

Mireille Balin 

J 

Lü yen sipnhi çavusudur. Orang şeh
ı·indeo bulunmaktadır. Kadınlar onu pek 
çok bcgenmektcdirler. Bir akrabasının 
kendisine terkeylemiş olduğu mirası al

mak için Kan §clırinc gider. Orada güzel 
Madlen ile tanışır. Kızın oyun borcunu 
ödemek için mirastan kalan bütün para-

cSokak Şarkıcısı, filminden bir sahne 
nihayet gençlerin hakkını teslim eder \'e 1 sctteyi himayesine alır ve birlikte sokak
onları evlendirir. larda şarkıcılığa başlarlar. Bir ak§am so

" S ümer , sineması: 

Sokak şarklClSI 

yı verir. Fakat kız reddeder. Hayatında 
ilk defa red cevabı ile karşılaşan Lüsyen 
çok sinirlenir. Askerliğini bitirir ve Pa

riste mürcttibliğe başlar. Üniformasını 
çıkarınca caka yapamaz. Nihayet (Mad- O ynıyanlar: F ernandel ve 
len) ile buluşur ve birlikte yaşama~a kız.ı Joıette 
başlnrlar, fakat zenginliğe ve lükse alış- .Alber bir banka memurudur. Musiki-
~ş olan CMadlen) günün birinme kaçar. ye çok meraklıdır. İ~nde bile musiki ile 
Lusyen Orang §clırine döner ve bir kah- meşgul olması onun kapı dışarı edilmesi 
vehan(' açar. Orada arkadaşı Röneye te- neticesine varır. Komşusunu.1 kızı J o-
sadüf eder R" b' ========~======================= · one ır kadını çıldırasıya 

scvzncktedir. Bu kadın M:ıdlendir. Lüs- y vı· .. a sı•dney sı•nemayı 

kakta ihtiyar bir adamın düştüğünü gö
rünce imdadına koşarlar ve evine götü
rür. Bu adam bir bestekardır. Onun sa
yesinde Alber tam manasile bir san'atkfır 
olmağa namzed vaziyete girer. Josette 
dahi arzularına kavuşmak üzeredir. Al
her bu sırada bir müzikbol artistim sev
rneğe başlar ve onunla evlenmek ister. 
Küçük Josette ile ihtiyar dost buna ta
raftar değildirler .. . Nihayet bir gece sua
rede küçük Joset te meseleyi hallcder ... 

~en başından ge"eni Röneve anlatır ve 
ıht' 'S • 

ıyatlı davranmasınİ tavsıye ederse de 
delikanlı buna aldınnnz. Lüsycn odasına •• t •• k •• 
avdetinde Madlcni görür ve ondan Röne- un ır a u zere 
Yi rahat bırakmasını taleb eder. Kadın 
ısrar edince onu öldürür ve Röneye vak'a

Yı anlattıktan sonra onun yardımı ile 
Marsilyaya kaçar. 

" Ale/ek , sınemas1: 

Şahane çllgınhklar 

Sinema yıldızlan içinde snn'at kudre-1 
ti itibarile en fazla temayüz edenlerden 
biri <ie Sylvia Sidneydir. Bu sevimli yıl
dız deruhte cylediği rolleri tam manasi
le yaşamasını bilir. 

Onu sık sık filmlerde görememekliği
miz san'at hesabına bir zarardır. Hatta 
büyük san'atkarın sinemadan büsbütün 
çekilmesi bile mevzuu bahstir' 

~ollY\voo~daki film prodüktörlerinden 

1 

.. syl.~ia_ Sidney hayatını şi~d~ik i.kiye 
Olıver Merlın açık havada bir film sah- bolmuştur. Nevyorkun en buyuk tıyat-
n esi çevirirken Hazel adındaki bir köylü rolarından birinde rol yapar ve aramra 
kızuıın {ılml d k' ll . t kl'd led'- film çevirmek için Hollywooda gider. En 

er e ı ro en a ı ey ı . . Id w f"l · · S 
~ini go'"ru'r oı· k d k' k b'li ı· k son çevırmış o ugu ı mın ısmın ( en s . ıver ız a ı a ı ye ı ço . . . 
beg,. d ' . ve Ben) dır. Bu fılml ıknıal eder etmez en ınınd .. · 1 

o en onu yanına muşavır o a- hemen Nevyorka gitmiştir. 
rak alır. Hazel Hollywoodda herkesin . . . w 

naz d' Sylvıa Sıdney ıle mensub bulundugu 
b. arı ıkkatini celbeylemi~tır. Bir gece stüdyo arasında geçimsizlik olduğu söy-
ır sanduviç k · · b' d"kkfı · 

yeme ıçın ır u na gı- lenmektedir. Bunu gazeteler yazmndı ise 
r~r. Orada Biçer adında birinin şarkı de Hollywoodda hilmiyen kalmamıştır. 
~oyl('zn('kte olduğunu duyar. Delikanlı Bu işde kaybeden muhakkak ki seyirci-
oşuna gider ve sevişmeğe baslarlnr. Ha- lerdir. Doğrusunu söylemek icab ederse 

~el ~.ir gece delikanlıya radyoda bir şar- kabahat her iki taraftadır: Filmlerin se
ı soyletir ve bunu Olivcn dinletmeğe naryosu hususunda J...-umpanyalar pek ti

~uvaffak olur. Biçer bu sayede Oliver tiz davranmamaktadırlar. Diğer taraftan 
~rafınd angaje edilir. Oliver g"'nçle- bu güzel san'atknr çok mü§külpcsend o-
~n S('Vıştiklerinden haberi yoktur ve larak tanınmıştır. Müdhiş inadcıdır. 

z~a k ndi evlenmek niyetindcdir. Bi- Hollywoddan nyrılması bu iki sebeb-
~~~ın rol yaptığı filn pek çok beğenilir. den ileri gelmektedir. 
e ;ver bir sunre tcrtib eder ve bunda Sinema hayatına başladığı sırada uğ
n:~n~ek niyetinde oldoğunu ilan eyle- radığı ilk inkisarı hayali unuttuğuna ka
ii . ıster. Kız 'buna muvafakat eyleme- ni değildir •.• Hollywooda ayak bastığı sı
O~uıi Oiivere bildirir. Bunn hiddet eden rada me§hur bir tiyatro san'atkarı idJ. 

ıvcr delikantıyı işinden çıkanr ise de Derin bir tecrübeye ı:nalik bulunuyordu. 

Sylvia Sidney 

1929 senesinde idi. Foks film kumpan
yasına intisab eyle.mişti. Aradan bir iki 
ay geçer geçmez kumpanya müdürleri 
kendisile akdeylemiş oldukları mukave
lenamyei hemen feshediverdiler. 

Warner Baxter - Edmund Lowe - Mary 
Duncan'ın oynarlıkları bir filmde kendi
sine küçük 'bir rol verilmişti. Bu i ilmde 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

rm· b ş e e so 
k iye ? •• u n s 

-------------------------------
General Tevfik Sağlam, mu ~Ilim Ahmed Halid 

ve avukat Ziya Muzafferin fikirleri 

XII 
Profesör General Tevfik Saği om 

sualime §U cevabı verdi: 

Ekilmem.iş bir karış toprağımız, bakn. 
sız bir dönüm ormanımız kalmıyacak, 

her t araf zümrüd bir yeşillik ile donana· 

- Eğer sulh içe-

risinde 25 sene ge
çirmek mümkün 

olursa 25 sene son

ra Türkiye tanın

mıyat'rık kadar de-. 

ğişmiş ve yüksel

mi~ olacaktır. 

Düne kadari 

vaziyetimiz a~agr 

yuknrı hazine üs. 

tünde aç oturan 

bir insanın hali 

ı 
caktır. 

Bulacağımız petrol kuyulıırı \e kömı 
sahaları komşuldrımızm bile ihtiyaçl 
rına tekabül edecek-tir. 

Bütün bu snydıklarım ilk anda hatnı
ma gelen şeyler ... 
Şübhe yok ki söylediğim teral·ki ve l~::· 

kamül hamlelerile bugünkiind('n c;ok d.ı
ha kuvvetli bir Türkiye vücud bulmus 
olacaktır. 

benziyordu. Kısa t r zamanda faaliyeti
miz bize gösterdi kı çok zengin bir mem
lekitim.iz var ve bütün bu zenginlikler
den istifade de o kadar güç bir şey de
ğildir. 

Yalnız, şunu da hatırlatmak isterim l:i 
istikbalin carzı mev'udu» demek olan 
vatanımıza layık bir vatandaş olmak iç;n, 
bugiinun çocukları, bugünün gençleri 
büyük bir azimle, büyük bir imanla çıt· 
lışmalı, yarına hazırlanmalıdırlar. 

XIV 

Avukat Ziya Muzaller Baysal bir 
an düıündü. Sonra: 

- 25 sene sonra, Türkiyeyi mutlaka 30 
milyon nüfuslu bir mPmleke~ olarak ta
savvur ediyorum, dedi. 

25 sene sonra biz çok zengin olacağız. 
Memleketimiz de çok marnur bır hale 
gelecek. 

Çünkü işletilmemi§ olan vatanımııda 
namütenahi madenierimiz var. Toprak
larımızda her türlü mahsuİ yeti§ebilir. 
Geniş ve güzel sahillerimiz memleketi
mizin üç yanını boydan boya kuşatmı§ ... 
Sanayiin ilk maddesini verecek olan her 
şeyi yetiştirebiliriz. Vatanımızın bir ucu
na hiç kar yağmıyor, bir ucundan da on 
iki ay kadar eksilmiyor. Bu kadar değişik 
iklim şartlarını haiz olan bir yurdda ne
ler yapılmaz ki? 

Binaenaleyh, Türkiyenin sanayi, ziraat 
ve seyyah memleketi olmak için nesi ek
sik? 

Ayni zamanda nüfusumuz çalışkan bır 

halk kütlesinden terekküb ediyor. Sahil
de denizci, içeride ziraatçi ve h er yerde 
de her i§e eli yatkın sanayi amelesi mev
cud. 

Bana kalırsa, bir millet, vatanımızdan 
daha iyi bir memleket istemez! 

İşte, 25 seneye kadar başarılacak olan 
umumi kalkınma hareketi ile, bu hnre
ketin değuracağı refah ile ilim ve san'nt 
ta ilerliyecek. 

Hülasa, Türkiye, 25 sene gibi kısa bir 
zaman sonra bile, herkesin imreneceği 
bir yer olacaktır. 

XIII 

Muallim Ahmed Halid, fikirleri
ni §Öylece hülaıa etti: 

- 25 sene sonra 
Türkiye, dünya

nın - bugün de ol-

duğu gibi - sulh ve 

asayiş merkezi o

lacaktır. 

1963 senesine 
kadar, memlekctf .. 
m in durumunu ba 
kınız nasıl tahmin 
ediyorum: 

Nüfusumuz en 
az 35 ınilyonu bl' 
~acaktır. 

Çelik ağlarla örülmerni~ bir karış ye-
rimiz kalmıyacaktır. 1 

Bütün köyler imizdc tam teşkilatlı, öğ
retmeni ve ders vasıtalan noksansız asri 
birer okulumuz olacaktır. 

Yurdun be§ bucağında beş üniversite ... 
- Nerelerde? 
- Biri İstanbulda, biri Ankarada, - ki 

bunlar mevcuddur - biri Vanda, biri 
Trakyada ve biri de cenubdn olmak üze
re beş üniversite kurulacaktır. 

Otomobil ve scyyahlar için ayrı yollar 
yapılacaktır. 

Her vilayet meJikezinde nıükemmel o
teller kurulacak ve Türkiye tam bir tu
rizm memleketi halini alacaktır. 

O zaman, vatanımıza şöyle bir göz nt· 
tığımızı farzedersek her köyde bir ilk o
kul göreceğimiz kanaatindeyim. 

Fikrime nazaran, Türkiyenin istik· 
hali, ilerlemesi, refahı, inkişafı bir kül· 
tür seferberliği ile mümkündür. 

İşte, bu hususa layık olduğu ehcmmı 
yet pek tabii olarak veriliyor, verilecek
tir de ... 

Hukuki meselelere gl'lince: Medeni 
kanunumuzun ahkamı şahsiyl'ye taalliik 
eden kısımlarında, içtiMai bünyemize 
göre tadilnt yapılması ~iddetle lazımdır. 
İşte, bu )üzumun 25 seneye kadar kufi 
der<'cede hissolunarak yerine getirilece
ğine kaniim. 

1963 sen('sine kadar, memlekt>timizde 
iktısadi refah ta' azami şekilde hfisıl ola
caktır. Bu yüzden aile geçirnsizliklerinin 
nisbeten ortadan k."llkacıığını vakıii um
muyor değilim. Fakat kanuni müeyyide
Jerin, Türk ahlak ve adetlerinin icab t't
tirdiği şekilde tadil edilP.ceğım de zan· 
nediyorum. 

Ayni zamanda 25 seneye kadar yol!a
rımızın tamamen inşa edileceğini düşü
nüyorum. Bilhassa ckeçi yolu» denen şe
yin yok olacağına imanım var. Bundan 
başka büyük şehirleri vilayet merkl'zle
rine bağlıyacak olan şoselcr tı:ımnmen 
asfalt yapılacaktır herhalde ... 

Vakıa, şimendifer siyasetimize devam 
olunmak suretile vatanın her yanı çelik 
ağlarla örülecektir. Fakat muayyen bir 
müddet sonra gayesine varncak olan bu 
imar hareketini asfalt yollar vücude ge· 
tirrnek hamlesi takib edecektir. 

Bu meyanda nakliyatı, ucuz, rahat ve 
çabuk bir şekilde yapmak için otomobil 
sana~iine ehemrniyet vcl'lilecektir. .Şu 
hale nazaran 1963 senesine kadnr Türki
yenin motorize edileceğini de beklemek 
tabiidir. 

Keza, ucsuz bucaksız sahillerimizin i
marına da çalışılacak; Karadenizde, Ak
denizde muhtaç olduğumuz limanlar ya
pılacaktır. 

Böylece, 25 sene sonra vatanımız kuv
vetli, müreffeh, mes'ud; Jç ve dışındnld 
cevherlcr i§lenmiş bir yurd olacaktır. 

Sabih Alaçnm 
······························································ 
Zabttaya hakaret eden bir aôam 
k1rk gün hapse mahırum edildi 
Topkapıda, polis memurlarını tah

kir eden Mustafa isminde biri, adliye
ye verilmiştir. 

Suçlu, Asliye 4 üncü cezn mahke -
rncsinde yapılan duruşması sor.undn 
suçu sabit olarak, ı ay ı O gü;. müddet
le hnpse mahkum ve derhal tevkif e -
d ilmiştir. 

----- -----
Çorap sanay:c·leri dün topland ı l a r 

Anadoludan çıkaracağımız yeni eser
Ieric ecdadımızın medeniyet yolundaki 
hizmetlerini tesbit edecek olan yeni yeni 
müzeler kuracağız. 

Deniz ticaret filomuz, bugünkünün on 
mislini geçecektir. 

Fabrikalarıınız bütün ll\(!mleket ihti
yaçlarını her sahada ıkarşıladıkt:ın başka, 
bilhassa cenub ve prk komşularımızm 
birinci derecede ihracat merkezi ola
caktır. 

Dün Sanayi Birliğinde idare hey'eti 
toplc1ntısı yapılmıştır. Bir gün evvel 
seçilmiş olan çorap fabrikatörlerinden 
mürekkeb hey'et de toplnntıya iştırak 
etmiştir. Toplantıda çorapların standar
dizasyonu ha'kkında evvelce verilmiş 
olan kararların ve getirtilecek mü l<' -
hassıs işlermin dcrhal bnşarılması ci .. 
rafmda konuşulmuştur. 



8 Sayfa 

Sudan ç1kan balik 
Onlar, ikisi de kırmızı tatlı su balığı 

idiler. Bir ufak vazo içinde bir evde masa 
üzerine konulmuşjardı. Balıklardan biri 
yaşlı, öteki gençti. Yaşlı balık bir zaman 
ibir havuzda doğmuştu. Uzun zaman o 
havuzda kalmıştı. Neden sonra bir gün 
onu bir kepçe ile havuzdan almışlardı. 
Bir an havaya çıkmış ölüm tehlikesi ge
çirmişti. Fakat havuzdan çıkaran adam 
çabuk yetişmiş, ellle kepçed.:!n çıkararak 
içi su dolu bir kavanoza koymuştu. 

Yaşlı balık bunların hepsini hatırlıyor
du. Genç balığı da ayni tarzdA. havuzdan 
çıkarmışlardı, o da ölüm tehlikesi geçir
mişti amma nedense hiç korkmamıştı. 

İçinde bulunduğu kavanozdan oda için-

de dolaşan kediye, köpeğe, insanlara bak-

tıkça içini çeker: 

- Ah, ben de şu kavanozdan fırlasam, 

onlar gibi odaların içinde dolaşsam! 

Derdi. Bir gün bu arzusunu yanındaki 

yaşlı balığa anlattı, yaşlı balık kulakla-

Genç balık bütün bunları dinledi. Fa

kat fazla ehemmiyet vermedi. Söylenen· 

ler bir kulağından giriyor, öteki kulağın

dan çıKıyordu. O bir kere kafasına koy

duğunu yapmaya ahdetmişti. Her ne pa

hasına oluras olsun sudan çıkacak, tali-

hini deniyecekti. 

rını açtı kapadı, kuyruğunu oynattı. * 
- Sen ne düşüncesiz bir balıksın. de- Bir akşam üstü idi. Yaşlı balık, suyun 

di, sudan çıkal'l8ll başına gelecekler1 hiç dibine çökmüş, dışarıda olup bitenleri 

aklına getirmiyor musun? seyrediyordu. Genç balıksel suyun yü

- Başıma ne gelir ki.. ben de insanlar zünde sinirli sinirli dolaşıyor. Kendi 

glbi, köpek gibi, kedi gibi koşar, oynar, kendine 

SON POSTh 

Daha tayyare icad edilmemişti. İnsan
lar gene o zaman gökyüzüne çıkmak yo
lunu aramışlar ve bulmuşlardı. Göğe 

yükselrnek için ilk buldukları şey balon
du. Balon havadan hafif bir gazla doldu
ruluyor, yükseliyordu. Altına bağlı olan 
sepetteki insanlar da balonla beraber 
yükseklere çıkıyorlardı. Fakat bu balon
lar rüzgarın estiği tarafa gidP.rlerdi. Çün
kü onları istenilen tarafa sevkedecek ma
kineleri, dümenieri yoktu. Bu yüzden 
pek işe yaramıyorlardı. 

Tayyare icad edildiği zaman artık ba
lonların tamamile unututacaklarını zan
nettiler. Fakat bu zanlarında yanılmı~
Lardı. Çünkü balon da işe yarıyacak hale 
getirilebilirdi. Balonla uğraşanlar çalı§

tılar, çabaladılar, nihayet kabili sevk ba
lon denilen istenilen yere sevkedilen ba
lonları icad ettiler. Şimdi bu balomardan 
dünyada istifade edilmektedir. Almania
t'ın jeplin balonu Avrupa ile Amerika 

gezerim. -Ah şuradan bir çıksam. Ah şuradan arasında işler ... 

- Senin ayakların yok ki gezip, koşup, bir çıksam. Harpte istifade edilen ilk kabili sevk ba 
oynıyabilesin. Diyordu .. Bu sırada aklına geldi. O gün !onun yapılış tarihi epey eskidir. Balonu 

- Sudan çıkar çıkmaz ayaklanmıyaca- kavanozun suyunu değiştiririerken her 1908 senesinde Amerikalılar yapmışlar

ğımı kim bilir ki.. ben de ayaklanıverir, zamankinden fazla su koymuşlardı. Su
onlara benzerim. O zaman görme .. şu o- yun yüzü çok yüksekti. Bir hamle yapıp 

dnnın içinde dört döner, koltunlara otu- atıasa kendini masanın üzerinde bula
rur, yerde kedi gibi yurnak oynar, hem caktı. İhtiyar balığa baktı: 

kendim eğlenir, hem de başkalarını eğ- - Ben gidiyorum arkadaş! 
lendiririm. Dedi. İhtiyar balık müteessir bir cda 

Yaşlı balık çok tecrüb~lı idi, genç ba- ile: 

lığın yanlış düşünceleriııı tashih etmek - Vazgeç! 
onn akıl vermek istedi: Diye gene nasihat etmlyc başladıysa dli 

- Bak, beni dinle; dedi. Biz balıkların genç balık dinlemedi. Bir zıpladı. Kendi-
yaradılışımız, havada ya§ıyanların yara

dılışlarından tamamile .:ıyrıdır. Onlar ha

va içinde yaşamak, havayı teneffüs et

mek için yaraci:ılmışlardır. Birini suya at

san, suyun içine gömüldüğü anda ölür. 

Biz ise su içinde yaşamak için yaradılôı

ğımızdan onlar nasıl suya gömülünce ö

lürlerse biz de havaya çıkar çıkmaz ölü
rüz. Hem sen nedense o kadar havaya 
çıkmak, dolaşmak istiyorsun. Su içinde 
ne rahatsızlığımız var ki. Havaya çıka· 
mazsın ya, çıkmış olsan bile kedi ile kö
pek seni yakalar, paralarlar. Hem o kedi 
çok haindir. İmkfmını bulsa bizi kavanoz
dan bile kapıp par~lıyacakken dışarda 
aiç yaşanır mı? 

ni masanın üzerinde buldu. Fakat masa
ya düşer düşmez yaptığı hatayı anladı . 

Sudan çıkınca yaşıyamıyaca~ın. ancak o 
zaman anhyabilmişti. Ümidsiz ümidsi;~ 
kıvrandı ve öldü. 

* Biraz sonra evin hizmetçisi onu masa-
nın üzerinde ölü olarak buldu. Kuyru
ğundan tuttu: 
-Zavallı! 

Dedi. Evin bayanına gösterdi. Bayan 
da acıdı, fakat ellerinden ne gelirdi ki? .. 

Kedi: 
- Miyav miyav! 
Dedi. Hizmetçi balığı kedinin öni.ine 

attı. Akılsız balık kediye kısmet olmuştu. 

*** 

dır. 

"··············· ····· ······························ ·•ı.. . . 

! Büyük müsabaka] . . 
~._··C: Yalmz çocuklar için :ı . .J 
25 lira, 15 lira, 10 lira 

ve yüz kişiye 
muhtelif hediyeler 

Bu müsabakaya aid 18 resmin on s~ki
zincisi, 4 birinciteşrin pazartcsı gün'{ıl 

gazetemizde çıktı Ye ayın giin müsaba
kanın halli hakkında taisila~ verdık. 

Resimleri toplıyan okuyucu1arımız 

müsabakaya iştirak etmiş olmak için re
simleri müsabakanın hal §eklile birlikte 
bu ayın yirmi ikisinden ı:!vve1 idarehan(
mize göndermiş bulunmahdırar. 

Resimlerden eksiği oıanlat o günkü 
gazeteleri ayni fiatla matbaamızdan al
dırmak suretile tamamlıyabilir]er. 

Kazananlar: 
29 Teşrinievvel Cumhuriyet Bayra

mı giinü ilan edilecektir. 

KUçilk uşak vazoyu saklamıştı 

Bay - Bu vazo gayet kıy
metlidir. Ayak altına koy· 
mıyasın, kınlır. iyi bir ye-
1'e ıakla ak~am eve gider
ken, alır götürürilm 

Küçük U§ak - Vazoyu iyi 
bir yere saklamalıyım. A
caba nereye saklıyayım. 

Aklwuı da hiçbir yer gel
miyor. 

Küçük uşak - Buldum, 
bir de bana akılsız derler. 
En akıllılar bile buuu akıl 
edemezlerdi. 

Küçük uşak- Bay gelse de, vazoyu 
ne iyi yere sakladığımı bir görse. 

Küçük uşak - Bana, liferin senin ak
lın, btı§lnda imi§ diyecekti. 

Küçük tt§ak- Odanın ka
pısı üzerine ayakkabı koy
mak için yaptığım rafa 
koyanm. Ne kırıltr, ne de 
bir ıey olur. 

Bay - O başındaki ne? 
Küçük U§ak- Şey §ey _ 
akdi 

Yıldızın teyzesi iyi di
k4 dikerdi. Tanıdıkla
rından Bayan Neclaya 
bir elbise dikip hediye 
etmek istedi. Fakat bu
nun içitı bayarım ölçü
sü lıizımdı. 

Yıldızı çacl ı r<lı: 

Bayan N eclcinı n kızı -
Şimdi getirip vereyim. 
Bekleyiniz. 

Teyze - Haydi çocuk
lar, Bayan Necltiya 1ıe
diye edeceğim elbiseyi 
hep beraber dikelim. 

- Yıldız, dedi, Bayan 
Neclamn ~vine gide
ceksin, sa11a kapıyı kı
zı açacaktır. Tıpkı an
nesine benzer, ondan 
annesinin bir elbise.,i-4 
ni ister, sonra geri gö
ti&rürsün. 

Yıldız Gecikmeden 
teyzemin i!Vine döne
yim. 

Teyze - Elbise dik:Ldi. 
Bayan NecUı, kendisine 
bir elbise dikip hediye 
ettiğime çok seııinecck
tir. 

Birhıcitc§rin 8 

Yıldız - (Kendi kendi
ne) Madem ki 1~ızı aıı· 

nesine benziyor, kızınttı 
elbisesini de istersem 
olur. 
Yıldız - Bcıyan teyzenı 

birkaç saat için sizil' 
bir e1bisenizi istedi. 

Yıldız - Teyze, elbise· 
yi aldım, koşa koşa gel· 

' dim 

Teyze - Şimdı Bayatı 
Neclıiya vereyim. GiY'" 
sin bir kP.re de ben gıY 
reyim. 

Teyze - Yıldız, şimdi Bayan. Ncclıi, 
elbisenin kendine çok yakı§tığını gö
rünce kim bilir ne kadar sevinecek, 
bana ne kadar teşekkür edecektir. 

p 

Bayan Necld- Bu ~e rezaıet. 
Yıldız - Kabahat bende değil, tc~· 
zem kızı kendisine benziyor demi§:" 
meğel· benziyen yarnız yüzleri i,,ııl· 

YE N. i B i L M E C E M i l 
Bu iki çocuk bah

çeye girP.cekler. fakat 
köpekten korkuyor
lar. Birbirlerine: 

- Acaba köpek ne
rede? 

-Yoksa köpek yok 
mu? 

Diye soruyorlar. 
Fakat köpek bahçede 
saklanmış, onlara ba
kıyor. Hele siz de a
rayın, köpeği bulabi~ 

lecek misiniz? Bulur

sanız olduğu yere biı: 

işaret koyun ve .sonra 

resmi gazeteden ke~ 

sip bize gönderiniz. 

Bir kişiye bir kol sa

ati, diğer yüz kişiye 

Son Postanın küçük 

okuyucularına hedı.. 

ye etmek için yaptır

dıRı güzel ve kıy~ 

metli hediyelerden ve 
rece~z. 
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1 - Müsbeıt bir tabi
at. Akll ve ctsmant kuv
vet lfade eden blr bu -
run_. Bu gibi 1n.sanlar-

2 - Müsbet bir ta -
biat. Kararlarmda k.at
ldlr. Kendi menfaııt -
lerint meydana 11 tir
rnek hususunda usta -
dır. 

3 - Dünyevi i§ler -
de kurnazdır. Kendi 
4tencttnl müdafaa et -
mesini seven bir ahlAk 
sahibidlr. Seeiye tanı -
mak hu.su.sunda u.sta -
dır. 

4 - Enerjlal n ma -
nevi 1nttbak tabllyetı 

azdır. Müdebblr, daha 
do~usu bedbin ııör~
lerl vardır. 

& - Her teYİ ııözle· 
rtle ölçer. Her oey1 yer
ll yertnde n usturuplıı 
bir surette yapar. 

e - '!'ebi! ve ouurl 
bir dJ Ahibldlr. 

7 - Mantık1 olmak
tan ziyade inslyatlaıi
le hareıııeı ediır. Karar
larmı vermekte ace -
lAtCkflı. 

8 - Muhakemeden 
ziyade hisleri 1Je d\isü
nen, karl\t vere.. lılr 
tnsa.n. Fal&t muhnke
me de etti mi, tararları 
gayet kat1dlr. 

da müteeavlz blr rub. 
~e her ~ ba4arına ka
bWyetı ..ardır. 

Gazete bulmacaları 
nasıl halledilir? -YAZAN

isınet HuiOsi 
Alqam yemeğin • .---------------------------.... 

den yeni kalkmışlar- \ ( lj 
dır. Erkek, gözlüğü - , 
bii takc, gazetesini • ~ 
eline alır, sayfaları /------
fevirir: 

- Helo fU bulma- ---
eayı halledeyim. -----

Cebinden kurşun 

kalemini çıkarır, bul- ~ 
macanm izahatını o
kur: 

cSoldnn sağa: 1 -
GUzel bir sinema ar
tisti.:& 

Düiiinür: 
- Sinema artisti, 

sıncma artisti: bul -
dum .. Lore1! 

Gene düşünür· 
- Lorel.. beş harf .. 

Olmadı. 
Karısı bakar· 

' - Ne düşünüyor -
aun? 

Karısı düşünür: 

- Bulamadım. 

Kızı düşünür: 

- Jepör. 
- O ne demek. 

N ec e? 
- Fransızca. 

- Haydi sen de 
münasebetsiz; bu 
türkçe bulmaca, fran 
sızca tabirin burada 
ne işi var? 

Karısına döner: 
- Sen söyle, insan 

korktuğu zaman ne 
der? 

- Demin de söy -
ledim ya.. bulama • 
dım. 

Erkek bağırır: 
-Buldum. 
Liseyc giden on 

beş yaşındaki ÇOCUğiJ 
koşa koşa girer .• 

- Baba, baba ... 
- N~ var oğlum. 
- Sunu bana gös · 

tersen e! 
- Neyi oğlum? 

' - Bulmaca halle -
diyorum. Güzel bir 
linema artisti ismi 
düşündüm. Lorel ak
lıma geldi. 

- Lorel ha, güzel 
r:_ _____ J..J_e.E~~==~:::::::..J.:....J - Buldum, lledin 
t,. de; tam senin, bul • 

artist Lorel mi? .. Güleyim bari. 
-Sen söyle .. 
- Ben ne bileyim, hem bunu bana 

lonnaya utanmıyorsun de~il mi? 
-Aa, bu yaştan sonra benden sinema 

artistlcrini de ml kıskanacaksın? .. 
-Vay beyim vay, sinema artistini kıs

knnacakmışım, hem sen bu özü inadın:-o 
aöylüyorsun galiba- ben ne zavallı kadın
Dıı§lm .. 

- Çattık. Canım neye zavallı oluyor
sun? 

- Anlnmamazlıktan gelme! .. Sinema
ya götünnc.zsin, sinema yür.i gönnemek
ten, artist adı da bilmem.. sonra bana nis
bet verir gibi artistıerin adlarını sorar
am. 

- Bu muydu? .. Bun•J başka zaman 
rnünakaşn ederiz. Şimdi bulmacayı hal
ledelim. 

Seslenir: 
- Yıldız, Yıldız. 

Yirmi yaşındaki kızının sesi gelir: 
- Ne vnr baba? 
- Bana on bir harlli, güzel bır incma 

artistinin ismini söyle. 
- Doroti Lamurl 
- Çıldırdın mı sen? 
Kızı odaya gelmiştir. 

- Neye çıldırmış olayım baba! 

- Çıldırmamış olsan sunllme, dereo-
tulu hamur, cevabını ve.rmezdin .. ben sa
Da yemek sormadım, artıst ismi sordum. 

- İyi yn, dereotulu hamur, değil, Do
roti Lamur. 

Erkek yazar: 
- Doroti Lamur. Oldu, mükemmel! 

Şimdi de yukarıdan aşakJ bakayım .. 
Okur: 

cl - Susuzluğa mütehammil olan.:. 
Düşiinür: 

- Çok şükür bir defa bir şey bulabil
din. 

- Bir defa mı, ben dah~ neler bulaca
ğım, göreceksiniz.. susuzluğa müteham
mil olan şey, İstanbuldur. 

Kızı: 

- İstanbul mu? 

- İstanbul ya .. ikide bir sular kesilir .. 
- Öyle amma baba İstanbul ti. har-

file başlar ve sekiz harflidir. Senin ara
dığın kelime ise .n, hadila başlıyacak
tır ve dört harflidir. 

- Peki amma, sen bütün bunlan nere
den biliyorsun? 

- \.'\aru.nda değil miyim, ben de gaze-
teye bakıyorum. 

- Öyle ya, sen bil bakayım nedir? 
-Dere? 
- Dere mi? Nasıl dere olur. 
- Dere kuruyup susuz kalmaz mı? 
-Yok deve ... 
- Hah işte §imdi buldum .. deve .. 
-Evet hakkın var .. deve. 
Erkek yazar: 

- •Deve, bu da oldu. Bu da oldu am
ma daha bitmedi. Yukarıdan aşağıya yu
varlandı. 

Hizmetçi kapıdan görüniir: 
- Hayır bay yuvarlanmadım, ayağım 

kaydı, merdivenden bir basamak aşağı 
düştüm. 

- Sana söylemiyorum canım, bulma-
cayı yapıyorum. Yuvarlandı. 

- Bulmaca mı yuvarlandı. Nereden? 
- Haydi sus, kahveleri getir .. 
-Peki! 
- Yuvarlandı. Hah buldum, tekerlen-

di. Gelelim ötekine .. cSoldan sağa: 2 
Bir insan kol'ktuğu zaman ne der?:~ 
Karısı sorar: 

dum, .dediğin zaman fizikte Arşimedirı 

müvazcneti mayıan kanununa çalışı

yordum .. o, bu kanunu keşfettiği zaman: 
buldum; diye hamamdan fırlamış. Sen 
de buldum; diye bağırdın, muhakkak ay
ni şeyi bulmuşsundur. Kitabda okudum 
okudum, öğrenemedim. Şimdi madem ki 
buldun? 

-Neyi? 

- Müvazeneti mayıat kanununu!. 
- Haydi, sen de zihnimi karıştırma. Be 

nim bulduğum büsbütün başka ey .. bu
rada oyuncak oynamanın sırası de~H, 

kocaman adam oldun, git odana da, der
sine çalış! 

Karısı: 

-Peki madem ki sen buldun söyle ba
kalım, bir insan korktuğu zaman ne der·! 

- Bir insanın korktuğu zaman ne de
diğini henüz bulmadım. Bunu bulabil
mek çaresini buldum. Şimdi hizmetçi 
kahve getirecek ya .. o kapıdan girerken 
korkuturum, korkunca bir şey dıyecek
tir.. bir insanın korktuğu zaman ne de-
diğini öğrenirim. • 

Karısı: 

- İ§te bu iyi! 
Kızı: 

- İşte bu iyi! 
oııu: 
-İşte bu iyH 
- Hele bekliyelim, gelsin. 
Hizmetçinin ayak sesi işitilir: 
- Susun. 
Sağ ~ııerinin şehadet parmaklarını du-

daklarına götürürler: 
-Sus ... 
-Sus ... 
Nefes alır gibi konu§urlar: 
- Kim korkutacak. 

.Buhrandan Sonra 
F ransızlarla Hasbıhal 

Yazan 
ingiliz devlet adamlanndan 

Vinston Çor.çil 

[AıaiıJcı okayacaiınu makale 
Franı~ halkına hitaben ycuıJmıttır.] 

Büyük Britanyanın sempatisi uzun ta -
riliinin mukadder dönüm noktasında bu -
lunan Fransaya genif mikyasta mütevec
cihtir. Manş denizinin iki tarafında, son 
on beş günün azametli hadiseleri hakkın
da yazı yazan veya söz söyliyon .siyaset 
adamlarına dü§en vazife kullandıkları ke
limelerden hiç birinin iki memieketi bir
leştiren bağı zayıflatacak mahiyette ol -
mamasma dikkat etmektir. Bana muha
lif hareket milli sosyalizme zaferini tet
\·iç için yapılmış son hizmet olur. 
Eğer Fransız cumhuriyeti ile Büyük 

Britanya imparatorluğunun birlikleri 
büyük muharebede ve muvaffakiyet ıa
manlarında elzem idi ise, &hval ve şerai
tin çok farklı olduğu bugünlerde daha lü
zumludur. Hele, emniyetleri, ve istlklAJ
leri her zamankinden ziyade yekdiğerine 
merbutiytelerine bağlı olan iki memle -
ket arasında muahazelere hiç yer yok -

Vinston Çorçil 

va-K. 'alar gözönünde bulundurularak ic:ı

bata uydW'ulmalıdır. 

Evet Avrupada bütün Fransa harici 
siyaseti temelinin ortadan kalktığı inkar * edilirse samimiyetsizli gösterilmij olur. 

Her iki memlekette de bütün halk ger- Diğer taraftan Fransanın Çekoslovak· 

tur. 

ginliğin devamı esnasında ayni sükOnu yaya karşı askeri taahhüdlerini yapma • 
göstermiş, karşılamıya hazırlandı~\ fe - mış olmakla muaheze edilmesı de hnksız

lıktır. Bu taahhüd bir taarruz hareketi 
ltıketten kurtulduğunu öğrendiği za - . ·~ 

d · · i t b.i k k lbJl fiilen icra edıldıgi takdirde muteber ola· man a aynı sevınc , a ı ve açı a - . . . 
likle izhar etmiştir. Fransız askerlik me- .~akt~. cPrag, ın tabırı ıl~, cÇek?slovaky;ı 
k · ·· , tl h k t ,. . . uzermde Fransa ve İngıltere hükumet -
anızmasının sur a e are e e ge~.şını, . . 

· tl · · ba k t k d k h lerı tarafından dayanılmaz bır tnzyıkıt 
aynı su re e ev ını r ını er e ere u- Id p h .. ku . . 
dudun müdafaasına koşanların vatanper- yapı ı, rag u metı bu tnzyıke boyun 

ı"kl · · h k takd. tti Fr eğdi. Büyük bir devletin müttefikı olan ver ı erını er es ır e . ansız .. _ . .. . _ . 
k d h t . · k d·ı . d.. kuçuk bır devlet uzerınde daha buyuk uman a eye ının en ı erıne uşen va-
zifeyi iyi bir neticeye götürmek hususun- menfnatleri halcldar. etmemek için bir 
da duydukları nefis itimadı da tatmin e- dereceye kadar tazyik yapmak hakk.na 
dici oldu. malik olduğu muhakkak ki müdafaa e • * dilebilir. Bununla beraber eğer Çekos

lovakya kendisine 20 eylulden evvel ya
pılan teklifleri ted.kik etmeden reddetmi§ 
olsaydı ve neticede Almanya hücuınn 

geçseydi Fransa müdahale etmek, İng•J
tere de Fransanın yardımına ko~mak 

mecburiyetinde kalacaktı. 

F.ransa, insanın hatırhyabilece~i sa -
demelerın bir çoğuna maruz kalmış ve 
bunlar.dan daima daha kuvvetli olarak 
çıkmı§tır. Doğrusu fU ki, serbest ve de -
mokrat memleketlerde bütün hasiretsiz -
liklerine rağmen dağılan kuvvetleri top

lıyabilmek kudreti ve bassası mvcuddur, Demek oluyor ki ne ruh, ne de metin 
ve bu kabiliyet onlan her tehlikeden son- itibarile Fransanın sözünü tutmadığı söy-
ra sukuttan kurtarmıştır. l~te biz bugün- Jenemez. Tabii Çekoslovakyaya kar§l her 
kü devreyi bu ruhla ı.tlatma!t mecburi - hangi bir taahhüdü bulunmıyan ingil _ 
yeti kar§ısında bulunuyoruz. trenin fiilen hatalı bir vaziyete düşmüş 
Şübhe yok ki, orta Avrupada vukua ge- olduğunu iddia etmek te mümkün değii

len değişiklikleri küçük göstermernek li- dir. Bununla beraber bu iki demokrat 

-Kaç harf! 
Erkek sayar: - Buldum kimsenin yardımına muh-

taç değilim! 

Erkek: 
- Siz karışmayın, ben korkuturum. 
Hizmetçi kapıya gelmi§tir. Kapıyı ya-

. zımdır. Avusturyanın Almanya ile bir - devletin prestijleri ve otoritelerı bir hak
leşmesi, Çekoslovakyanın parçalanması, sızlığın kabul edilmesine hizmet etmiştir. 
Küçük İtilafın yıkılmasl, Polon - Bu hareket bu iki dvletin küçük nıemlc
yanın cebhesini bırakması ve ni - ketler üzerindeki nüfuzlarını maalsef ek
hayat Rusyanın Avrupa siste - siltecektif ve kaybedilen itimadı tekrar 
m~nden ç~kilmesi ~mkam, muzaffer kazanmak ta kolay olmıyacaktır. Siyaset
mıllt sosyalız.me hiç bır kuvvetle karşı - lerinı milli sosyalizme göre veçhelcndir -
laşmadan Tuna vadisinde:ı Karadenizin miyc çalı§IIlı§ ve demokrasinin zfıfından 
yolunu açabilir. Mutlak hakimiyet rüya- bahsetmiş olan Avrupanın bUtün bu kü
sın~n. ~~len olmasa bile fiilen tek silah çük memleketlerinin devlet adamları gö
sesı ışıtılmeden tahakkuk etmesi de çok rüşlerinde şimdi hak kazanmış mcvkıııı
mlimkündür. Meğer ki, bu tehlike Polon- dcdirler. Bu dakikaya kadar Fransa ve 
yayn, Romanyaya Yugoslavyaya vazi - İngiltere ile hemahenk olarnk çalışmış 
yetlerinin ne derece tehlikeli olduğunu olan herkes şimdi cesaretini kaybetmıştir. 
göstcre ve kendilerini yeni enerji ve m!iş· Bu kaide, Lehistana, Roman yaya, yu _ 
tcrck hareket membaları bulmıya sevke- goslavyaya ve Bulgaristana tatbik edıle-

, de. bilir. Her tarafta kuvvete mürncaata ha-
.. Alman sist~min~n uzakta bulunan bü- zırlan devletle mümkün en iyi anlaş -

tun devletlerın, bılhassa Fransa ile İn - mavı yapmak hayali veya mccburivıı:U 
(Devamı lO ncu sayjadv silterenin vaziyetleri bu yem •• Wkim (~ ll art ~eyfada} 

- Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... 
Tam yedi harf. Karısı: 
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s ka 
tı~k romlllll 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

imparatorluk tahtınm varisi 
Fena halde şaşıran Mari, adeta bey- - Hayır, beni eviadımdan kat'iyen 

nine, anlıyamadığı, ayırdedemediği ayıramazlar ... Buna emin olabilirsiniz. 
bir sürü fikirlerin birden hücumile vu- Kat'iyen! dedi 
rulmusa dönerek, elini alnına götürdü Fu~e, sözlerinin ehemıniyet ve kıy -
ve Napolyonun hediyelerinden biri o- metini bütün ağırlıklarile sanki gös -
lan, ) aldızlı sfenkslerle süslü mec - terrnek istercesine, tane tane, şöyle ce
mer ,eridona yaslanarak kendine gel- vab verdi: 
me· e çalıştı. --tBen de sizden bunu bekliyordum 
Fuşe dikkatle ona bakıyordu. Kadm madam. Tabiat ve analık duygusunun 

nıha) et gözlerini kaldırdı. sizin ruhunuzda, velevki doğacak ço -
- Doğrusu bu haber beni altüst etti cuk narnma haklı bile olmasa gene de 

mo ) ö lö Dük. Evvela, hamile olabil - mevki hırsıarına galebe çalacağından 
mem ihtimali nereden aklınıza geldi? bir an bile şübhe etmedim. Fakat ma
Sonra da imparatorun bu gizli düşün- demki ·şimdi karannızı verdiniz, -öyle 
eelerinden size kim bahsetti? değil mi? Verdiniz kararınızı! - müsaa-

- i\1adam, ben çok şeyler bilirim. de ediniz de size bir nasihatte buluna -
Bildiklerimi, nasıl ö~enirim, bunu si- yım. 
ze söylemek biraz güç olur. Sadece şu- - Buyurunuz, söyleyiniz. 
nu diyebilirim ki: Emniyetli adamla - - K uvvetli olmanız lazım madam. 
nın vardır... Mare sizi kanrlumak için elinden ge-

Marinin yüzünü huruşturması üzeri- leni yapacaktır. Kararınızdan dönme-
ne: yiniz-

- Ne yapalım madam? Ben zaptiye - Hiç korkmayınız mösyö lö Di.ik. 
nazırıyım. Mesleğimin icabatını yeri- Beni evladımdan ayıracak böyle bir 
ne getiriyorum. İmparatorun hizme!m- hileye, Allah indinde de günah sayıia
de bulunmak için, her şeyi bilmek1e cak böyle çirkin bir oyuna kat'iyen 
mükellcfim· Hem size ne kadar bağlı alet olarnam ve olmıyacağım da ... 
olduğumu hatırıatmama da lüzum var -Mükemmel! Yalnız Dük dö Bac:sa
mı gene? Heyecanınızı gayet tabii bu- no, size bir sürü vadiarda bulunabilir. 
luyorum. Bunu esasen tahmin etm·~ - Eviadınızı istediğiniz dakika görebil -
tim Buraya koşmaktan maksarlım da, menizi temin edecek bir çare yarata
Mare gelinceye kadar, kendinizi topla- bileceklerini, mesela sizi saraya. mti -
manız, düşünmeniz için size vakit ver- rebbiye sıfatile alarak, böylelikle de 
mektir. yavrunuzu kendi elinizle büyütel;.'!e -

Yavas yayaş gayretlenen Mari: ceğinizden bahsederler. Eminim, gön -
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fABRiMAŞININ HEf\ 
SE NE ÇIKARDitrl 
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'-<AZANM IŞTIR 

SABA FABRiKASININ 
TAKiB ETTi6i OÜSTUR 

-Anlıyorum, evet anlıyonım ... Ama 1Iünüzü ya'1mak için akıllarına böyle 1 
mademki imparator evladımı tanımak 1 bir şey de gelecektir. A 
istiyor... 1 - Bana bunlar yetmez. Evladım, 

- Mesele tamamen bu değil madam.,anası oldu$ımu bilmiyecek, ben de Teşhir ve satış salonu. Beyoğlu lsttkla·ı caddesı· No 9 4 
Çocu~unuzu sizin elinizden almak ve j onu öpmek, koklamak için bile gizli • • O 

eğer erkekse, günün birinde tahta ge- köşeler arıyacağım... Hayır. Olmaz! E D 1. s o N M u-essesesl· 
çebilmesini temin yolunda, onu im - Böyle şey olmaz diyorum size. 

paratoriçeden doğmuş meşru bir evlad - Pek hakiısınız kontes. Sizi bilse - ==========================-======================= 
olarak tanıtmek istiyorlar. niz ne iyi anlıyorum. Ben de aile ~baba-

- Çocuğumuelimden almak mı? sıvım. Bunca endişeli işlerin arasında, Po/iste. Gazete bulmacalari naSil halledt.ll·r'.l Kadın, sade bu lakırdıyı duymu~tu. iki oğlumla kızım, benim yegane sevin- • 1 
- Şübhe yok ki kontes, bu siyasi cim, saadetimdirler. Onun için siz söy- Bir araba bir kadına çarpb 

tedbirde imparator için ciddi menfaat- lerkcn, sanki kalbirnde sözleriniz aksi Sürücü Osmanın idaresindeki 2893 nurna-
ler vardır. Böylelikle Jozefini boşa - sadalar uyandırır gibi oluvor. Bunun!a ralı yük arabası, İstlklfıl caddesinden geçer
madan, sülalesinin devamını temin et- beraber, hiicumlarına kar.;ı kayabil - ken Mezrahi Isminde bir kadına çarparak 
miş olacak... rnek icin bütün kuvvetinizi toolamalı- vücüdünün muhtellt yerlerinden a~ır ve 

tehlltell bir surette yaralanmasına sebebi -
Mari sözünü kesti. sınız. Zira size hepsini söylemedim. Bu yet vermiştir. Ynralı Beyo~lu hastanesine 
- Çocuğumu eJimden almak ha? İs- dürüst ve tertemiz ahlakınızla, aklınız- kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

temem. Dünyada razı olmam buna! dan ~~iremiyeceğiniz başka bir vazi- Bir otobüs tramvaya çarptı 
D ük d'Otrante. yavaşca elini ka ldır- yet daha var ki, bundan bahsetmeğe Dün akşam saat 16 da Vezneellerde bir 

dı, kenarlarından saçlan açılmış alnını oek dilim varmıyordu. ( A1·kası va·) otomobll ve tramvay çarpışması olmuştur. 
SJ\'azladı. .............................................................. Harbiye - Fatih arasmda işleyen blr tram 

vay arııbası Vezneeller dura~ından hareket 
Mari, kendi kendini tatmin etmek is- Ankara borsaSI edece~l sırada Fatıh ıstlkametinden gelen 

tercesine: ş~u _ Fatih otobüslerinden blrlsl tramvaya 
- Zaten böyle bir hileyi imkanı yok. - ··- çarpmı.ştır. MUsademe o kadar şlddetıı ol -

yapamazlar. İmparatoriçenin de bu i~e Açılıt· kapanl.J fiatlan 1 -10· 938 muştur ki gerek tramvayın ve gerekse oto -
biisUn camları k~mııen kırılmış ve yolcular-

razı olması lazım ki ... Bu kadar iğrenç dan blr bayan da kırılan camlarla yüzünden 
bir şeye dünyada, peki diyecek Ç E K L E B yarnlanmı§tır. Yaralının tedavlsl yaptml -
kadın zor bulunur· mış ve tahkikata başlanmıştır. 

-Gene aldanıyorsunuz madam. İm- Açı!q Kap t Hf Beş k umarbaz yakalandı 

Paratariçe bu işi kabul etti bile. Londra 6 08 6.08 Tavukpazarında Ya~Iıkçı hanında kunıar 
~2o 6~ u:s 7su - Nereden biliyorsunuz? Nn -York oynadıklnn görülen Remzl, Ş:ıbnn, Mehmed, 

Parti .5,3!1715 3, 3J7u salih v~ Serkis isminde beş kumarbaz suç 
- Aldığım haberlerden emin olabi- Mlllno 6,6226 6 622.J üstünde yakalanarak müddelumumlliğe te:ı-

lirsiniz. O iyi yürekli, fedakar ruhlu Cennre :.r,8625 28 8625 um edilm~lerdir. 
Jozefinimiz bunu sade kabul etmekle Anuterdaıa 68•876 

t
8•875 Bir çocuk karpitle yaralandı 

kalmadı, üstelı'k pek çok da sevindi. =~:eı ~:~! ~:~~ Kasunpaşada Bedreddin mahallesJnde o-
Böyle bir tasavvuru cana minnet say- Atına J,ll26 1, 1125 turan 9 yaşında Mahmud, Çarşıdan aldı«ı 
dı. Botya 1.66 ı fi6 bir mikdar karplti yakmak isterken elindeki 

_ ~asıl olur? Şaka mı yapıyorsu _ Prq 4,.3Dö 4 366 teneke kutu pa.tlıyarak duddından yaralan-
? Mad.rtd 6.os 6 oa mıştır. 

nuz. varton 13.7323 23 6325 
-Ben mi? Kat'iyen. Sebeb meydan- Budape1tt 

da ?.aten. İşi bir kere bu yola döktüler Bükret 
mi, kafasından tacını kimsecikler sö- Bdlrad 
kemez de ondan· Yot.ob&ına 

S~oKholm 

- Ne diyorsunuz? Bunun için mi? MM kon 

~6.0;'25 

0,915 
2,9225 

!6·'a9fı0 
S1.316 
~3 Sl6 

~5 v7._f) 
0,915 
2,9'nş 

36 4950 
! 1 316 
23 825 

Öyle bir kadın. Napolyonun karısı ha! t------E- S- H-=-A- M------1 
Aman ne kadar gözümden düştü ... 

Kendini tutamayıp. ağzından bövle 
bir h · kmü kaçırdığına utandı ve sustu. Anadolu lftL ,. GO 

pq1n 
Ji'u c serbest. serbe., t: • A. f,Jm. Ye tıO nüU 

24 60 

Esasen, ne diye gözünüze girmişti. BomonU - Nektar 6 90 6 90 

Anlamarn ki?! Bu kadının ruhunu ez- Aslan rtmento 8 20 8 ıııo 
Merkn BanU. ıo:s ııo ıo:s oi> 

bere bilirim ben ve hiç bir zamari da 1 B•ntaaı ıo 10 
kend·~:ne saygı beslernernişimdir· Ama reıeton - 2~ 
siz bana inanmak istemediniz. O vakit- tttlhat ve Deltı. ıı oo ıı liO 

ler özümü dinlemiş olsaydınız, başt - !Şart Dd1nnen1 1 Uii 
Te.rttoe 6 ıo 6 ıo 

mıza bunlar gelmezdi. Artık bugün si- 1---...~-='T=-::::--:--=--:--:--=----1 
zi evliıdınızdan ayırtmağa asıl Jozefin t S T t K B A Z L A B 
uğrac;acak ve Napolyonu teşvik ede - 1--------ı-Atah--, --Kap~.-.,-,--1 
cektir Tilrt borcu I peltD 

Mari sanki bu fikri reddetmek isti - • • lll • 
yormuş gibi başile, elile b ir takım ha- • • 1 •adeli 

reketler yaparak : 

Sinsta yeni maailimler 
Bu yıl Sivas ()tretmen okulu mezunların

dan 11 genç ö~tmen vilnyetce kültür di -
rektörlü~ü emrine verilmiş ve hepsi de mün 
hallero tayin edilmişlerdir. .............................................................. 

MOtenaslp bir ,Endam 
J. Rou1111 Koruii rt (Oahıe) YI 1<•· 

~~ıerlert .Ocudıı aıkmehızıe tew aaObO 
teMiıt eder. Sewlmll!llııe ha le!- t alllll k• 
elzl• wOoutu rumııtalır n lllce ltl•. 

. l'lr atlar : Ka marler e lira de• 
• -••• • (Oalııe) autyenla bere~•• 

2& Ureda w llllıara•. 

aatıt rerf ralnıa e 

ISTANBUL, 
TOııeı meydaıu la 

fılelar•tll•• • rlr•••t adiwir ••r• 
t & No.lu te•ıleMi rl loteyl ııl.<. 
,.,.ıı., ... ,da ı.o,a• te ıı r .ıa ı . 

·············································-···-·········· Son Posta 1\Iatbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim Rııgıp Emca 
lt!t ... wri-n 1_ 3. Ragıp EMEÇ 
D4II.LI"'LE&&: :4. Eknm UŞAK.LI01L 

(Baş tarafı 9 uncıı sayfada) 
va~ça açar, elinde kahve tepsisi görünür, 
erkek kapının arkasından fırlar: 

- Pöh! ... 
Hizmetçi titrer, elinden tepsi fırlar .. 

kahve fincanlan yere düşer .. baiırır: 
- Hay Allah belanı versin! 
Erkele 

- Ne dedin, ne dedin? 
Karısı: 

- Fincanlar kırıldı, kahveler yere ya-
yıldı. Şimdi ben ne yapacağım? .. 

Erkek: 
- Bırak şimdi canım onu! 
Hizmetçiye bakar: 
....- Sen ne, dedin, onu tekrar etsene! . 
Hizmetçi kipkırmızı kesilmiştir: 
- Şey af/edersiniz, ağzımdan kaçtı, 

bir daha söylemem. 
- Sana tekrar et diyorum. 
- Ayağınızı öpeyim, ısrar etmeyin, 

söylediğime bin defa pişman oldum. 
- Demek bana karşı itaatsizlik edi-

yorsun. 

Hizmetçiye bakar: 
- Amma senin sayende! 
Hepsi birden: • 
- Ne ne, buldunuz mu? 
- Buldum ya .. şimdi, korktum, deme-

d.irni? .. Aradığımız kelime. korktum ola· 
cak. 

Hepsi birden: 
- Sahi! 
- cSoldan sa~a: 4- .... .. 
Karısı saate bakar: 
-Saat iki! 
Erkek! 
- Buldum, soldan sağa: Üçüncü sırı 

için burada çift demiş, iki dedin aklııtU 
geldi. Çiftin mukabili, iki olacak. 

* Son Postada benim . için ayrılaf 
yer olduğu için; onların, bulma 
canın hanelerini soldan sağa, yukarıdali 
aşağı bir hane boş kalmayıncıya kada' 
doldurmalarını bekliyemedim. Karile 
rimden özür dilerim. 

lsmet Hultl~ .........................................•...•.............. -
- Vallahl efendim, size kar~ı itaatsiz- Esnaf cemiyetleri umumi heyetlef. 

lik aklıma bile gelmez.. ağzımdan kagtı toplanacak 
da.. Esnaf Cemiyetleri umuml hey'et topııırı· 

- Hala ağzımdan kaçtı, diyor, bir da- tılıırı yakında başlıyacaktır. Bu toplantııe.r 
ha tekrar et. da fakir seyyar esnafın barınmaları ıç!t 

barınma yurdlan açılması etrafında umu • 
- Niçin tekrar etmemi istiyorsunuz. mı hey'etıerden saliıhlyet 13tenecektir. 

Ben esasen söylediğime, söyliyeceğime --------------
pişman oldum. 

- Tekrar et, fazla laf istemem. 
- Allah belanı versin, demiştim. 
- İşte ben de bunu öğrenmek istiyor-

dum. Allah belanı versin: 
Kızı: 

- On beş harf. 
Karısı: 

- Fazla .. ilk kelimeyi çıkaralım. 
Erkek: 
- Gene fazla.. on iki harfi 
Kızı: 

- Son kelimeyi çıkaralım. 
Erkek: 
- Şimdi de fazla on harf. 
Hizmetçi: 
- Doğrusu ben korktum, 

herkes aklını kaçırmış! 
Erkek: 
- Şimdi buldum .. 

bizim evde 

BALK OPIRB Tl 
Beyoğlunda 

(ESKI ÇA(iLAYA:N') 
H alk operet ti

yatrosunda 
yakında başlıyor: 

ilk eser 

M. Yesari ve 
K1na geces! 

Seyfeltin Asaı Tel: 4033 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

e TAKSİMDE . 
hazırlıklar bitmediS" 

ıçın açılış bir "'' 
gün tehir ediloıiştit• 
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Evvelki gece verilen zhıafette lktııad V cklli nutuk söylerken 

lllman Iktısad Na-.:m ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

kJ • (Baştarafı 1 .inci sayfada) ı gün öğleden evvel Cumhuriyet, Ztraat, 
rcsmı .. tebliğ neşredılmıştir. Sümer ve İ§ bankalannı, Bayan Funk da 
S~n .gunler zarfında Türkıye İktısnd Gazi ve İsmet İnönü Enstitüierini gez -

Vekili ıle Alman İktısad nnzın arasında mişlerdir. Öğleden sonra doktor Funk 
yapılan konu~~lar nctice~ınde Almanya ve refıkası Ziraat Enst!tüsünü ziyaret 
tarafından Türkiyeye verılecek 150 mil- etmişler<iir. 
yon rayşmarklık krediye ait esaslar tes- Jlariciye Vekilinin "yaf t• 
b"t edil · · zı e 1 

ı mıştır. Ankarn, 7 (A.A.) - Hariciyc VekUi 
Bu kredi sınai ve askeri sipari~ler ne Doktor Tevfik Rüştü Aras bugün Alman 

nafia ve sair işlere müteallik koroandlar İktlsad Nazırı Ekselans Doktor Funk ve 
bedellerinin tediyesinde istimal edilecek- refikası şerefine saat 13,30 da Bariciye 
tir. Böyle bir nnlaşmanı:ı tatbiki için köşkünde bir öğle yeme~ vermiştir. 
Icab eden müteferri hükümleri mütealti- Ankara, (A.A.) -Almanya büyük el
ben iki hükfunet anlaşarak tesbit edecek- çisi Keller ve refikası tarafından bu ak-
lerdir. şam saat 20,30 da Ankarapalasda Alman 

Ziyaretler İktısad Nazın Ekselnns Doktor Funk ve 
Ankara, 7 (A.A.) - Misafırlmiz Alman refıkası şerefine bir akşam yemeği veril

!!tısad Nazırı Eksclfıns doktor Funk bu- miş ve bunu bir süare t.akib etmiştir. 

lm n 
Ru e bl 

arş1 

u 
c r- Leh 

urulacak? 
(BQ.§ tarafı 1 inci scıyfamızda) ı P.olonya arazisinden geçrne~e mecbur o

zam merkez! Çekoslovak hükumetine lacaklardır. 
:ınensubdur 

B · . · . Plebisit hazırlıklan 
~ın cı mı n takanın i gnlı bnşbyor eelselerini on.. - d ki haft k d Pra 7 (H i) M .. . h 1 umuz e aya a ar 

ınu .b~ ulsli~s . -k ulnı an asması tatil etmiş olan beynelmi:_l komisyon ça 
cı ınce tn ı yesı arar nştırılmış olan lışmalannn b ı · · ' 

Südet mıntakalannd d .. d.. .. .. .. aş ayınca plebısıt yapıla -
an or uncusunun cak mıntakalan t b " ed kti 

de Alman kıt'aları tarafından işgali, bu- es ıt ece r. 
gün ikrnal edilmiştir. ÇQ.k ordusuna beyanname 

Yanndan itibaren ayın lO una kadar, da Prag 7 (Hususi) - Başvekil ve harbiye 
Berlindeki beynelmilel komisyon tarafın- nazırı general Sirovi, bugün orduya hi -
dan huduları tesbit edilmiş olan beşinci taben yeni bir beyanname neşrctmi~. 
ınıntakanın işgaline b:ışlanncaktır. B_u beyannarnede orduya sükıln tavsiye 

Bu beşinci mıntnka Hitlerin Godes - dılmekte ve Berlindeki beynelınilel ko
berg :ıncnıornndumu iİe taleb etmiş ol - misyonun ka.rari_arını ~aresiz kabul et -
du~ arazinin hemen yüzde 90 ından faz- ~ek mecbunyetı olduğu bildirilmekte -
lasını ihtiva etmektedir. dır. 

Be?'?clmilel komisyondaki Çek mü • Başvekil beyannamesinde, ordunun ha-
ınessılı, V<'rilen kararın hükfuneti tara- rici müdahaleyi mucib her hangi bir M
fından tecssüfle knbul edildiğini bildir - dise çıkarmaktan )çtinab etmesini ve 
ınJştir. sırf dahili intizamın muhafazasile alA-
SOO ~iıı .Çek Alman idare ine eçiyor kadar olmasını ehemmiyetle tavsiye ey-
Beşıncı ınıntakanın işgHli de tamamlan lemektedir. 

dıktan sonra, takriben 800 bin Çek Al _ İngiliz gazetelerinin hlütalealan 
ınan idaresine ge9miş olncnktır. Bundan Londra 7 (A.A.) - Bu sabahki gaze-
·başka mühim demiryol:.ı iltisak merkez· tcler, Çekoslovnk topraklarının terki te
leri ve zengin kömür madenlerJ de Al _ ferrüatile meşgul olmaktadır. 
ınanyaya intikal etmiş bulunacaktır. Gazcte~er bilhassa, beşincı ınıntakanın 
Dcıniry0ıu ımünakalôtı mü külleşiyor tah~idi ve Rutenya ı:ııntakalarının Ma _ 

Çekoslovakyanın, bilhassa demiryolu c~rıstana ilhakı, }:~• Polo~ya ile Maca-
ınünakaUıtmı tanzunde çok rnüşküliita r~s!nn nr~~d.a mu~ıc:ck ~ır h~dud te -

lll.ııruz kalacağı daha şimdide.n görülmck - sısı mese e enne buyuk bır alaka gös -
tedir. M~-,ek t dnh·ı · d b eb" termektedir. 
d <:.U.LI ı ın e, ır ş ır -

en b k b HiUer dördfincü mıntak:ad:ı 
k aş a ir şehire gidec~>k olnn :tren Berlin 7 (A.A.) - Alman Istihbarat bfiro-
atar]arı dört defa Alman ve bir defa da sunun blldlrt1lğlne göre MareJ}al Göring mt-

ispanyadaki ila yan 
gönüllüler meselesi 

(BU§tarafı 1 inci sayfada) 

n r 
seçimi d··n 

dan sonra yapılacak tahliyesı hakkında 
sarih teminat istemektedir. Buna mukn- (Btı§ tarafı 1 inci sayfamızdc.) \günüdür. Sandıklar bugün, Eyüb kaza • 
bil Londra derhal Roma itilaflarını tas- ~hıned Hani!, 1 sında Cuma, Y:enimahalle, Topçular, K(i. 
dik edecek ve imparatorlu~ tanıyacak- Ali V:ahit Ya§a~ ı çük:köy, Cebeciköyü, Kemerburgaı ve 
tır. İtalyanlar ise hiç bir anlaşmaya ya- Bilw Akba, Ca • Merkez köylerinde, Fatih kazasında Me-
naşmıyan Frankonun muzaffer olmasını fer Tayyar .Be • lekhatun, Merke:zefendi, Uzunyusuf, Ve-
iSteme'ktedirler. 1ta1yan gönüllülerinin nadam, Fevzi Kü ledi Karabaş, Seyidömer, İbrahimçavue 
geri alınacağına dair verilecek teminatı tükçü, Ehem Eı rnahallelerinde, Kadıköy kazasında Sua• 
hükumetierin saflarında çarpışan gönül- gun, Hayrullah diye, Bostancı mılhallelerinde, Sarıyer 
lülerin geri alınmasına dair teminat tn _ Özbudun. Ham - kazasında Ümraniye, Reşadiye, Çekme, 
ldb edecektir. di Eseniş, Hüse- Yukarı Dudullu, Aşa~ı Dudullu, Alem • 

Londra 7 (A.A.) _ İyi malümat alan yin Ertuğrul Eti, dağı Sultan çütliği köylerind~, Beyoğlu 
İngiliz mehafılinde beyan olunduRuna İskender Artun, kazasında Mecidiye mahallesi ile Kağıd • 
göre, 'Romada yapıimalrta olan İtalyan _ İs!et Yener,İbra- hane köyünde, Eminönü, Beşiktaş, Ba • 
İngiliz müzakereleri mihafd bir tarzda him Rauf Ayaşlı, kırköy, Beykoz kazalarında tayin olu • 
ilerlemektedir. Mussolini ne Çembcr _ İbrahim Kfunil ~ti;=d~fr nan yerlerde bulundurulacaktır. 
laynin Münihteki şahst temasları netice- Oran, Kemal A- Bayan Nöbe-r Halk intiliaba büyük ıillUta söstermeJt .. 
sinde iyileşmiş olan hava müzakereleri tnkay, Mustafa Sevüktekin te, snn.dıklnrın başına gelerek r eylenni 
atim derecede tesbil etmektedir. Cemal German, atmaktndır. Bugün intihabm son gUnü 

Müşkül"t Mecdi S. Sayman, Muzaffer Gürcan, M~k olduğu için her vatandn~ bu ak§ama ka-
Lond a bule Naci Eldeniz, Nasuhi Baydar, Naşıd dar reyini istimal etmiş olacağından san-

ra 7 (A.8.) - Nevs Chronicle, Ro- T N""ber K~ s vükt kin Nus- dıklar öğleden sonra ka-za merkezlerinde 
madaki İngiliz büyük elçisi Perthin İngı·- oygar, 

0 
e e 

1
Tah bulundurulacaktır. Tayin olunan mu'"ndc 

liz hükQ ı· !sp d ki 1 ret Evcen, Osman Saydam, Osman - b' 

nüllüler~ me . al anya a ~lyan gö - sildaroğlu, Ra§id Çalış, Rifnt Çulha, Rauf kendi semtinde sandık ba§mda buluna • 
sal bir pld ~endi ı;a daır mufas- Baykan, Rc§ad ErbeAli, Sadi Batu, Sa - ınıyanlar bugün reyini istimal edeblle " 
solininin h n ~ e ı ve fakat M us- kip Ejderoğlu, Süreyya Ülgün, Sabri Çe- cektir. Rey sahibi vatandaşlnnn nüfus 

. . usus kıtaatı çekmek isteme - likk 1 Vehb" D · Vehb" TT v .,: U- tezkerelerine intiliaba iştirak ettiklerine 
dı~ıni d "lA tı-ıı~· . o , ı emır, ı .L~oç, e.u 

e ı ve e ı6mı yazmaktadır. lusu Yusuf Hikmet Oktar Ziya Arkant, dair damga basıldığından her vatandaşın 
Dally Ekspres, son dakikada Roma mü ' Yedek azaıa.ı: behemehal reyini istimal etmiş olması ld-

f:reıe~de mfi§kü!At çıktı~ım, çünkü Abidin Erker, İzzet Sirmen, Said Tar- zım gelmektedir. 
ndılterenın İspany_adaki tayyarecUerin tar, Harndi Osman Olcay, Ccmil Ökten, Sandıklarm ba§ında oilhassa kadınlara 

taY!are kuvvetlerinı ve fen kıtaatının da Hilmi Raşid, Hasan Alemdar, Bn. Ad _ \Ziyadesile tesadüf edilmektedir. istan .. 
gerıy? _alınması noktai naıarında ısrar viye Fenik, Behçct Kemal Çağlar, All bul tıehir meclisi intihabı bu sene ilk dc-
eyledı4ini kaydetmektedir. Rıza, Hasbi Sargın, Abdürrahim Ta§pı - fa olmak üzere yeni usulde yapılmakta .. 

Harb vaziyeti nar, Avni Aktulga, Kenan Uluergifven, dır. . . . 
Salamanka 7 (AA.) _ Franko ka_ Halil Naci Mıhcıoğlu, Feyzi Tosun, Ce _ İntihab netıcelendıkten sonra İstanbul 

rargahırun umumi tebliği: mal Gülcen, Asım, Bn. Hürriyet Sırma - belediyesi Dahiliye Vekaletine bu hu • 
Kıtaatımız dün de Ebre cephesinde çek, Tahsin Başar, İbrahim Köklü, İbra- ~sta hazırlıyacağ~ ~aporu göndereceK p 

ileri yürliyüşüne devam etmiştir. Dü~- him Öğüt, Mustafa Hayri, Mehmed Celal tır. Raporun tedkikinden sonra ilk defa 
manm mukavemeti kırılarak mühi~ Hamamcı, Nureddin Yatman, Bn. Zehra İstanbulda tatbik edilen bu usul, mütea .. 
n:evziler ele geçirilmiştir. Düşmanın Bayav, Salih Bulgurlu, Hüsnü Genberg, kib ~ene!ez:cie yapılacak şehir me~~si ve 
b~ mukabil taarruzu akim kalmıştır. Yakup Çekc, Halid Tura, Remzi Özgö - meb us mt~habl~mda _dn ber vılayette 
Dıışınan, yüzlerce ölü ve iki yüz esfr ren, Mehmed Ali Erkut, Ahmed Çulha, aynen tatbık edılecektır. 
bırakmıştır. Refik lmre, Hulfisi Çoker, Agah, Hüse - .. Kaz~ardan İstanbul §ehir meclisine 

Tayyarelerimiz, 4-S Teşrin gecesi yin Orak. gonderileı:e~ umumt meclis azaları için, 
Barselon~'nm şimalinde bir mühim - lstanbulda seçimin son gUnU a.~ on bır~d: Yalovada, on ikisinde Si .. 
mat fabrıkasını bombardıman etmiş ve . . . . . • lıvrı~.e, on ~çu~de Çatalca ve Knrtald.aı 
Barselona Iimanma bombalar atrmş _ Şehır meclısı ıntihabının bugün son on dordüncu Şılede intihab yapılacaktır. 

tır. Tayyarelerimiz, keza dün Manon, ================================ 
Barselona ve Valansiyadaki askeri he- Meseleler ·. Ktzlartmız f tbol defleri bombardıman eylamiştir. Bar -
selona üzerinde bir düşman avcı tav -

yaresi dlişürülmüştür. • oynafmak dogv ru degv il dir 
ler lle birlikte Büdet memleketlnln dördtın~n 
mıntnknsında seyıı.hat etmektedir. 

Yenf bir blok mu? Ankaradan gelen yeni bir habere göre da kızlarımızın futbol de oynıyacnklarım 
Budnpe~e '1 <A.AJ - Kabine ~Cfl tont bu sene mekteblerimizde kız talebeler bildiriyor. Bu te§ebbüsün ne dereceye kıı

Çnki'Idn Vnrşova seyıı.hatı, Iyt haber alan Bu için geni§ bir iPOf faaliyeti ba§lıyncnktır. dar tatbik edileceğini ve kızların futbol 
dapeşte mnhfellerlndc bir Macar - Polanya- Kadın, erkek, genç ihtiyar her ya§ta:ki oynamalarında ne gibi faydalar olacağı· 
Rumen bloku vficude get.1rtlmesı için Maca-
ristan tarafından yapılan btr te§ebblls mahl insanların bulundUkları vaziyete göre nı bir türlü kestircnıiyorurn. 
yetınde tel!l.kki edllmektedlr. Bu ınahtellere spor yapmalan lüzumunun yavaş yavaş Mekteblerirnizde kızlar arasında im • 
g5re bu blok Bovyet.ıer Blrll~in garoa daA- ber tarafta anla§ılmı§ olması memnuni- klın oldukça hafif atletizın, tenis, voley • 
ru sarkmasına mM! olacaktır. Fakat bu yetle karşılanncak bir hft.disedir. bol, eskrim gibi hareketlere bugünkün
blok, nazari b1r tehdid mahiyetinde olan Bilhassa umumi harbden sonra bütün den !azla yer vermek, futbol tin1i yap • 
Sovyetler Blrll~l hayaletinden daM bUyfik 
btr tehlike teşkil eden Almanyanın ,arka dünyada en ieniş mikyasta inkişnfa ka - maktan çok daha faydalı ve verimli oln· 
do~ru gentşlemesıne mfml olacak bir sed ma- vuşan spor hareketleri blitün dünya bilir. 
htyetı alacaktır. gençliğini olimpiyad oyun yerlerinde top Mekteblerimizde cem'i spor yaptıcalı 

Macaristan Için lama~a başladı, btı arada 1928 Amster - kadar geniş bulunmaması da bu sporun 
Vnr§Ova 7 (A.AJ -Gazete Polska Ruten- dam olimpiyadından itibaren bu beynel- tatbiki imkansızlıj1ını ortaya atabileeel 

ya'nın Macarlstnna verilmesini istJyor ve dJ. 
yor kl: milel müsabakalarda kadınlara da yer müşküllerdcn biri olacaktır. 

Bu tarzı hal Avrupa sulhUnD istikrar et- ayrıldı. Futbol hareket ve devamı itibarile cır 
t!recektır. Beden terbiyesi i§lerine pek esaslı su- yorucu ve sert bir spor olduğuna göra 

'Yugosln.VIar ne düşünüyorlar? rette 5arılmış olan milletlerin uzun ted - bu kadar ezici bir sporu k-ızlara tatbik et-
Belgrad 7 (A.A.) - cD. N. B.ıı ajansı bU-

dirlyor: kik ve çalışmalarından sonr:ı olimpiyad tirrnek spordan beklenen faydayı dn tc-
Belgradın slyast mehanıı sıovak meseıe _ oyunlarına sokulan kadınlar için, hususi min etmiyecektir. 

sının 1nklşatını ve Macar matbuatınm bir bir program yapıldı. Kadınlann i§tirak Cazib bir spor olması itibarilc :ilk ağız
Macar - Polonya müşterek hududu tes1si ettiği bu sporlar daha ziyade hafif atic- da büyük bir rağbet görecek olan futbol 
hakkındaki neşrlyatını derın blr alO.u ne 
taldb etmektedir. tizm, yüzme ve tenis müsabakaları ola- ndaleyj aertleştirece~i, hareket dolayı .. 

Gerek hliklimet mcharni gerek muhale _ rak kabul edildi. sile hacakları kalınlaştırncn~ı, hülftsa 
fet Macar metanbatını etnegrafik haJrttat- Bazı milletler daha ileri giderek ka - ~ordnn beklenen vücud güzelliğ•ni kay
ltıre ne dereeeye tadnr ~ oldu~ bn - dınların futbol oynamaları için bir çok bettirece~i için bizi gayelerimlzden u • 
tmıındnn tedldk eylemc'ktıedlr. " . 

Mevctıd :ımnaate göre, etnogratıt sebeb _ teşebbuslcr yaptılar, muhtelif timler teş- zaklaştıracaktır. 
lerden mülhem olmıyan Macar metaılbntı kil edip bu sporu kadınlar arasında da Bundan başka dünyanın her yerinde 
büyük müşkülA.tı muctb olacaktır. Roman _ devamlı bir surette yaşatmak için uğ - en heyecanlı sporların başında giden fut
yanın da. bu hu!tıSta Y~ı:rvya ne hem - rqtılar, fakat ümid vericı neticeler ala- bol Avrupada kadınlar arasında oynan .. 
fikir oldu~u beyan ediliyor. madılar. dı mı eğlence ve alay mevzuu olmaktan 

Berlln 7 (A.A.l - Almanya lle Çe'kosJo - . . . . 
viLkya aramnda gtımrük trtrlifi ya ılm Bu hususta en ılerı giden mıllet Fran- kurtulamamıştır. 
matuf olarak Almanlarla Çekosıov!klar~n~ sadır. İngiltere, Almanya, eski Avustur- Kış sporu olması itibarile §artlnrı ara· 
rasında müzakereler cereyan etmekte oıcıu- ya, Çekoslovakya da kadınlar için futbol sında ıbir de tablatıc mücadeleye geğüs 
~una dair olan haberleri aallhiyettar me - klüpleri kuran memleketler arasındadır- gerilmesi bulunan futbolü kara kışta çn
hnfll ctam~mııe mevstmsJz. add~tmektedir. lar. Bununla beraber dünya futbolünde mur deryası içı"nde kızlara oyı1atmnk tıb-

!Mımakalltın tandınJ Için 
Berlin 7 (A.A.) _ Mün\h anlaşmasım tat- belli başlı rol oynıyan bu yerlerde kadın- ben de eniz olamıyacağı için bu milcadele 

bike memur enternMj'Qllal komisyonun taT- lar n:rns:ındaki futbol hayatı iyi bir §e - sporunu kızlanmız için her bakımdan 
aiyesl üzerine, Almanya ne ÇekoslovııJı;ya n- kildc yürüyor denemez. Ankaradan gelen mahzurlu görmek en tabii ve en kestirme 
rasındaki demiryolları münataıatımn tan - haber, rnektebli kızlar arasındaki spor bir yo1dur!. 
zlml lç1n Alman ve Çekoslovak münnknldt hnreketlerinin genişletileceğini bu arn- Ömer Bcsim 
nnzırlan mfizıı.kerelere ba;lnmışlardır. -=============· ==================== • Lelllstau. h eam ·-

Par13 '1 (A.AJ- Gazetelerin Wf bey-
nelmUel Berlin komisyonu tamfından tev -
dt edU~ olan programın Mftnlhtc tatar -
rür etm~ olan şey1crtn bududunn nşmakt.a 
olduğunu Uerl sürmektedirler. 

Burc, Pött PnrlrJyen gazetesinde şöyle 
yazıyor: 

Rlbcntrop lle Alman eksperteri Çekoslo -
va'kyanın Jktısat!t ve sınat tc,şklllitını t ama-

mlle bozma~ lst.lhdat eden blr program ka
bul ettirmişlerdir. Taksim edllmek felAke -
Une blrknç defalar uğramış olan Polonyn 
bile tnksimclll~e bütün kuvvet.nc atılmı§tır. 

Polonya, Tcşcn şehrlne en Iyi dostlannın bi
le lntlnllni dııvet edecek bir D.Ç cozlülfiklc 
snldırmıştır. Şimdiki halde Polon:vanın dfi -
şündfi~ü ~ey, Çekoslovatyada kendisine bir 
yol açmak ve bu yol v::ı.sıt.a.sıle Macaristan 

ne müşterek blr hudnda sahlb olmaktır. Po-· 
lonyn ne Almanya bu menfur parçalnma i• 
şlnde gfıya çok s:unlın1 rnüttdlk imişler gl~ 
bl mesai birllgl yapmaktadırlar. 

Burg, Polonyo.mn bu hareketını Hltle .. 
rln çok zaman geçmeden lsteyece~l şüphe -
siz olnn Danzig koridoru lle Poznanl'nin bir 
kısmının zlyaını telafi etmek nrzusu ile izah 
etmektedir. 



~t~• .. mur· "Son Posta, n1n H i kayesi 

i · MAliNI GÖLGESI 
L--~ı•;•. Yazan: Muazzez Tahsin 
Sana bu satırları yazarkel\ bunları hiç O esmer delikanlının ateşi ve heyecanı Fakat şimdi beni korkutan çok daha 

bir zaman okumayacağını, bu mektubu ne kadar çabuk sönınüştü! Halbukt sarı- büyük bir şey var; senin hayata girişin 
sana gönderrneğe hiçbir zaman cesaret sın kadın, bütün varlığının kendisile be- tıpkı bcnimki gibi: Gözlerin kapalı .. elle· 
cdemiycceğimi bildiğim halde gene yazı- ;aber kopacak kadar sağlam bağlarile 1 rin ve kalbin sevdiğin adam:ı bütün at~ 
yorum kızım. hergün ona daha çok bağlanıyordu! şile, bütün vefa ve sevgisile uzanıyor .. 

Senin, ömrünün en mes'ud anları diye Bu bağlanma ne feci bir şeydi yara b bi! tıpkı benim gibi..· 
ebeciiyen hatırlıyacağın bu dakikalarda ı İşte gene gözlerimi kapadım; bu defa Ya senin örnrün de beni~ gibi ?lu_r, 
annenin damla damla, genç kalbine akı- genç bir kadınla minimini bir yavru ge- ya Necdet te senden baş çevırır, senı ag· 
taeağı bir zehirle zehirlenmenı ısteıniyo- 'ı rüyorum. Çocuk uyuyor, kaciın ağlıyor, latır, hırpalarsa! 
rum; bunun için bu satırlar, bundan ev- çok ağlıyor; fakat vakit vakit yanında Ya sen de vakit vakit, benım gibi, saa
vel yazdıklarım gibi, çckmecemdc kilidli uyt_ıyan bebeğe bakarken gö7.lerinde öy· detinin ilk günlerini hasretle anarsan .. ya 
kalacaktır. ' ıe derin, öyle sonsuz bir sevinç var ki... senin önünde de sık sık ma:dnin gölgesi 

Belki de bir gün, senelerle sonra. belki Bu kadın benim kızım; yammda uyu- canlanırsat 
de ben öldükten sonra bu kağıdları bulup yan da sen ... s ... ninle ne kadar mes'ud Bunlar o kadar hırpalayıcı ve ezici 
okuyacaksın. O zaman beni anlıyacağın:.ı, günler geçirdik değil mi yavrum? Bize ~eyler ki, bu saatleri ve bütün bu ömr;i 
yazdıklarıma hak vereceğine emin oldu- vaklaşmıyan, bizi çok seyr~k arıyan ba- yaşadıktan sonra onu tekrar senin de, 
ğum için cesaretim artıyor, yazıyorum, ı bam unutacak, hatırlaınıyacak kadar ayni ıztırab ve acılar içinde ynşıyabile
istikbalde senin karşma mazinin bir göl- mes'ud günler! Fakat bu neş'eJi günlerin ceğini bir defa sana söyliyebilsE'm' B;r 
gesi gibi çıkmaktan çekinmiyorum. geceleri benim için ne kadar feci s:ıatler· defacık sana: 

Sana söyliyecek belli başlı b:r sırrım le dolu idi bilseni - Kızım, hayat yolu çicekten çok di· 
var sanma kızım; hayır, ne h ayatımdım Seneler geçti, sen büyüdü n ... Birbiri- kenlerle doludur. Bunu bil ve ona göre 
şiddetli bir fırtına gibi bir dram geçti, mize çok bağlı olduğumuz halde yavaş yürü! Sakın örnrün oldukça çiçkler ara
ne de alnımda kızgın bir deırurle dağlan- yavaş sen de hayatında başka eğlenceler sında yürüyeceğim gibi boş bir hayale 
mış gibi bir namus lekesi var. Hayır, hiç aramağa başladın. Sana hak verıyordum: kapılma; bilnkıs dikenlikler içinde güzel 
bir şey yok. Genç bir kız ömrünü yalnız bir anne SPV· bir çiçek bulduğun gün kcn{tini bahtiy::ır 

O halde sana niçin yazıyorum? Sana gisinin doldurmasına imkan var mıydı? bil! diyebilsem! 
ne Sövlemek ıs' tivorum? Hiçbir şey ... Sa· N d . ~ b 1 d ~ Bunları söyliyemiyorum; senin haya-"' "' ec etı sevmege aş a ıgını senden 
dece Seninle hasb~hal etmek istiyorum 1 b 1 lini kırmaktan, senin kurduğun saadet 
yavrum. 

Bir saniye gözlerimi kapadım, seni. gör
düm kızım. Hayır, daha doğrmu seni d~ 
ğil, senin gibi bütün varlığile sevdiği bir 
erkeğin koluna yaslanan bir genç kızı, 

belki de kendimi gördüm. 
Bir bahçe, yeşil, yemyeşil bir bahçe ... 

On sekiz yaşında sarışın, güzel bir kızla 
yirmi iki yaşında esmer bir delikanlı kol 
kola dolaşıyorlar. Erkek ne kadar ateşli, 
no kadar heyecanlı! Kız ne mahcub fakat 
ne kadar mes'ud! 

Bu mes'ud çift, yirmi sene evvelkl ba
ban ve ben ... Belki de bugünkü sen ve 
Necdet... Ne kadar mes'uddunı yarabbi! 
Bütün varlığım bir kuş hafifH~ile uç
mak, koşmak, çırpınmak istiyordu. 

Fakat bu hafiflik ne kadar zaman sür
dü? Bir sene mi? Belki iki, belki de üç .. 
mutlaka daha fazla değil... Sonra ağır, 
çok ağır bir yük yavaş yavaş vücudümü 
bir duman gibi sardı, bu duman hergün 
biraz daha koyulaştı, koyulaştı. Artık 

karanlıklar içinde bir şey görmeız oldum. 

- Hepsi birdir, fiktani hasebilen ... 
- Nafile .. bana bakma. Ben o haltı 

yiyemem. 
- Yersin, he -

fendum, bilAçis. 
- Çattık! He -

rif bana halt ta 
yediriyor.. Ya -
bu, ben silah tut· 
masını bilmem! 

-Ben uyret
tirtirtiririm bre ! 
Tepance, marten, 

!over, karadağ. negant, piştov ... 
- Top, tüfek, mitralyoz... At, ba -

bam! Korkma! Kurusıkı olduktan son
ra zarar gelmez. 

- Besa soyle. 
-Buyur? 
- Soyle: besa. 
-Ne olacak? 
- Haniya çi, ben melmeçete citikten 

"onra vuracaksin bir tane koncoloz .. 
-Mutlaka mı? 
-Ha, ha! 
- Besa! 
- Haferum! Cel opeyım sana. 

cvve en Qn amıştım. Bu yoldak! tecrü-
binasını, ufak bir nefesimle de•:irmckten bem bana senin de tıpkı benim gibi, ilk 
korkuyorum. 

gördüğün erkeğe, sana ilk yaklaşan er- İşte ben hep böyle korktum yavrum ... 
keğe bütün varlığınla bağlandığını hc-
men anlatmıştı. 

Bunu hissettiğiın gün seni bir kenara 
çekip, senelerin bana öğrettiği birçok 
hakikatleri sana da öğretmek, sana biraz 
olsun hayatın fena ve çirkin ta!"aflarını 

söylemek istedim; fakat senin mavi göz
lerin saadet ışığile o kadar parlıyordu ki 
buna cesaret edemedim; senin temiz kal
bine bir damla zehir akıtmaktan kork
tum. 

Bir elamla zehirin günler geçtikçe ne 
kadar çoğaldı~ını, nasıl bütün kalbi ve 
vücudü saran bir zehir deresi haline gir
di~ini ben biliyordum; bunu sana öğret
mek istemedim. 
Başka bir şey daha vardı kızım; bu ha

kikatleri sana söylersem, senin babana 
karşı duyduğun derin sevginin sarsılma
sından da korkuyordum .. bundan senin 
için, onun için ve benim için korkuyor-
dum. Onu her şeye rağ!nen seviyorum. 

Çinli gene kaşla 
göz arasında bir to
pak afyonu gövde -
ye indirmiş, dalga 
geçiyordu. Arnavut 
cebinde bulduğu 

kupkuru bir ekmek 
lokmasmı gevele • 
mekle meşguldt:i. 

Arjantinli, cekeli 
nin kumaşil.e astarı 
arasından çıkardığı 
dekolte kadın re -
simlerini temaşa ~t· 
mekte idi. 
Kapı hızla ardı -

na kadar açıldı. 

Evvela kendim, sonra baban, şiınd; de s~
nin için ... 

Zayıf bir kadınun ben; fakat sen bana 
benzeme kızım; sen benim gibi hırpalan
ma, ezilme! Sen hayata ccbh~den bakma
sını öğren; korkma, korkut! Ezilme, ez! 
Hayır, biliyorum, sen de benim gibi

sin .. tıpkı benim gibi ... Sen de zayıf blr 
kadınsın; sen de varlığmı bir saniye için
de bütün bir ömür için sevdiği erkeğe 
veren zavallı bir kadınsın! 

Bunun için sen de benim gibi mes'ud 
olmıyacaksın kızım ... Bunun için ben ağ· 
lıyoruro ve korkuyorum. 

Y ARINıd lf'tnmAJ.uzDA: 

Hazin bir aşk hikayesi 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Çeviren: H. ıtlaz 

YAZAN: Ercii.mcnd Ekrem Ta lu 

- Olmaz! Öpersen besayı geri alı - - Takvor Kaşer! 
rı.m. - Bundayım! 

- Necmi Torik! 
- H aferum! Ce ı öpeyim sana. 

Trakyada yirmibeş büyük 
ilkmekteb yapılıyor 

Edirne, (Hususi) -
Kırklareli ile Edir· 
nenin kazasında alt· 
mış mekteb bitmek 
üzeredir. Bunların 

hepsinde de eğitmen· 
ler vardır. 
Ayrıca yirmı u~~ 

kadar b:iyük ilk okul 
tamamlanmak üzere
dir. Edirne Karaağaç 
eğitmenler kurs.unun 
(250) genci bir ay 
sonra köylerine ka· 
vuşacaktır. Mükem· 
mel bir tarzda yetişen bu gençlerin hepsl 
ayni zamanda gü!cü, fidancı, aşıcı, süt, 
peynir yapıcı gibi köy ziraat san'atları

nın da sahibi oldukları için bütün· köy 
hayatında değişiklikler olacak ve köy

lerimiz bu sayede iler. hamieli birçok 
eserlerle dolacaktır. 

Kültür Bakanlığının okul yap1sı içm 
verdiği para yardımı köylüye hız katını~ 
ve dikkatini kazanmıştır. 

Cumhuriyet bayramınd'\ köylerine ka· 
vuşacak olan (250) gencin hemen arka· 
sından hem köy öğ'retmer.. okulu, hem de 

1939 eğitmen kursları (100) er ki§'i ile 
açılacaktır. 

Resim Trakya köy eğitmenlerini tale
belerile bir arada gösterıyor. 

Iki kişi tarlada çalişan bir 
kadını kaçırdr 

Balıkesir (Hususi) - Halalea köy· 
den Kazım \'e Ramazan adında iki kişi 
tarlada çalışmakta olan 25 yaşmda 
Gülsüm adında bir kadını zorla katır· 
mışlardır. Yapılan takibat neticesinde 
suçlular bir hafta sonra yakalanmıştat 
tevkif edilmişlerdir. 

lST ANBUL TRAMV AY ŞIRKETI 
Üniversite ve Yüksek mekteb talebelerine 

1 LA N 
Tenzilath tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce verilm~ 

olan 1937 j l938 mekteb senesine mahsus sarı kartlar 1938/ 1939 senesi için 
değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek mekteb talebeleri 16 İlktc.c:rin 
19 38 tarihinden evvel yeni kartlarını almak üzere Tramvay Şirketinin Ga
lata da, Tünel arkasında. Söğüd sokağı nda Hareket kalemine vesikalarilf 
birlikte gelmeleri ilan olunur. İstanbul, 30 Eyltil 1938 

DİREKTÖRLÜK 

ı İst an bul Belediyesi Ilanları ) 
Ankara ve Babıali caddelerinin asfa!t inşaatı delayısile bu caddelerden geç

mekte olan nakil vasıtalarının herhangi bir kazaya meydan vermemesi için bilü· 
mum kamyon, otobüs ve atlı arabaların gerek gitme ve gerek gelme islikarnet
lerinin bu caddelerden yapılmayıp tram vay yolunu takiben Sultanahmed ve 
Sirkeci istikametinde yapılmas!, otomob il ve motosiklet gibi vesaitin de Sirte
ciden Divanyoluna çıkış istikametinin A nkara ve Babıali caddelerinden yaptlıP 
ancak Divanyolundan Sirkeciye iniş isti karnetinin yol üzerine konacak işaret

Iere göre yan sokaklardan yapılmasına Daimi Encümenin 6/10/938 T. li içtima-
ında karar verilmiştir. İlan olunur. (B.) (7307) 

-71-

Komiser, bu defa 
da, Toriğe döndü: 

- Siz de, madem 
ki bu serseri ile be
rabersiniz, sizi de o
nun yanına kataca
cağız. 

....:.. Biz de mi Al • 
manyaya gidiyo -
ruz? 

-Evet. 
-Ne ile? 
- Şimendiferle. 

- Onu demedim, 
anam! Cepte man • 
giz nanay! 

-Üçüncü mev
ki biletiniz, hudu -
da kadar temin olu
nacaktır. 

- Şimdi, dedi, sizin yanınıza bir po 
lis katayım, onunla otele gidiniz. or:ı . 
dan, öbür aıikadaşınızı da alır, buraya 
dönersiniz. 

- Başüstüne! 

Komiser bir memur çağırdı; on:ı bit 
takım emirler verdi. 

-Haydi! 
Torik, memurun refakatinde çıkrnll' 

ğa hazırlanırken, Takvor da onlan til' 

kibe davrandı. Komiser mani oldu: 
-Sen, dur! 
Torikle memur otelin yolunu tutttll 

lar. Vardıkları zaman,Gurabi efen~ 
ile karısı holde oturuyorlardı. Her i1<1

' 

sinin de halinde, tavrında öfke ile j(ıı· 
rışık usanç okunuyordu. . , 

Guı·abi efendi söze başlamadan. If~ 
kat hanım parladı. 

- Seni utanmaz, arlanmaz, hoşboŞ 
seni! İnsana zulüm bu ·kadar olur. Btı11' 
dan ziyadesini Firavun bilem reva g<W 
memistir! Daha ne kadara kadar rn:ılı' 

. lı' 
pus oturacağız bu izbe yerde? Allll 
tan korkunuz yok mu? Sıkıntıdan, h90: 
diyse şu ihtiyara selamün kavlen 1ne 

41 
cek. Cebimizde eğerleyim para ol· 
bir dakka oturucu değiliz amma... ıe 

Torik analığının sözünü bir işaret 
kesti. D' - Mori, dunya yikilsan halainazsın 

ccriye uni! 
-Neden? 
- Bituro Arnavutluk senin peşinde-

- Horiste, buyu-
run!. 

- Geliniz. ı na çıkarıldılar. Kooniser kendilerini 
tepeden tırnağa süzdü: Ve önce Tak • 

- vora hitab ederek: 

- Ondan öteye 
patini mi gideceğiz? 

- Buraya nasıl geldiniz? 
-Yanımızda sermaye sahabısı var-

- Lafa yekun tut! dedi. İşte gidi1 
ruz. Sizi alınağa geldim. , 
Kocakarı ile Gurabi efendi bak1ştı 

lar. Bu defa ihtiyar mütekaid sordtı: dir, bre! Besayi tutmayani uldururler 
fiktani hasebilen. 

- Desen e başımıza bel~ satın al • 
dık? 

öteki mevkuflar gürUltüye başla 
mışlardı. Aç mideler isyan ediyordu. 
Kapının eşiğinde duran memur on

lara sert sert bir şeyaer söyledi. Bay· 
ramdan maadası dehşetle gerilediler. 
Anlaşılan kırhaçlı herifin adı anılmıştı. 

- Sizin vaziyetiniz malfun, işiniz 
tamam! dedi. Bu akşam Alman hudu· 
duna sevk edileceksiniz. 

dı. Bizi, beraberinde mostralık teşiyor
du. 

-Kim o? 

-Nereye gidiyoruz? • 
- Allah neresini kısmet ederse, or' 

ya. 
Uzaktan bu muhavereye kulak ve-

ren Takvor: 
- Ne deoor? dive sordu. 
- Hiç. Başıma bela satın aldım. 
- Zararı ilen devret. Sakın tutma! 

~nimkisi badiheva olduğu halde bak 
ne hallere gelmişim. 

-28-
Vaklt öğleyi geçtiği,ikindi olduğu 

halde mevkufları arayıp soran yoktu. 
Hepsinin de fena halde karınları acık
tığı yüzlerinden belli oluyordu. 

Torikle Takvor memurun davetine 
icabetle hücreden çıkma~a hazırlan • 
dılar. Memur bunları önden geçirip 
kendisi de arkalan sıra çıktı, kapıyı 

kapadı. 
İçeriden Arnavudun sesi duyuluyor

du: 
- Hunutma, bre kardaşi! Vuracak -

sin hanci bir tane cavur! 
Dışarıda, ikisi de komiserin huzunt· 

-Alman hudurluna mı? 
-Evet. 
- Lakin .. afedersiniz müsü komser .. 

yolum orası değildir. Mümkünü yok
tur Fransaa gönderesiniz? 

- Hayır. Usulümüz bu: Şüpheli eş
hası Almanyaya sevkederiz. 

- Bu usul, şüpesiz çok kiyaktrr .. ve 
lakin ... 

- Susunuz! Mutalea dinlemiyorum! 
- Baş üstüne, müsü komser! Danl • 

mayın, TutUn ki bir şeyetık dememişim. 

- Gurabi efendi babamız. 
-Nerede? 
- Allah bilir, otelde olacak. Biz o-

nu orada bıraktık. 
- Şimdiye kadar neye söylemedi -

niz? 
- Sordun mu ki, anam babam? Sa· 

de bir finfondu!' gitti. Lam cim deme -
den kodesi boyladık. !Bun.cağızın de 
nasibi imiş, bol bol dayak ziyafeti çek
tiler. 

Komiser, kısa bir dü.,ünceden sonra: 

- Tak\'Or nerede? 
- Rehin bıraktım avalı. 
- Bu yanındaki kim? ., 

1 ,c1 
- Kodamanlar gibi muhafız 3 to 

yorum artık. bi! 
-Anlat, evlad! Ben bu işte gene 

miinasebetsiz1ik seziyorum. 179• 
- Münasebetsizlik de söz mü. b:JtıJ 

cığım? Gırtlağa kadar çamura bs! 
Çok şükür sonunda kurtulduğumuı'· 

- Nedir? Kav.2a mı ettin? J 
(Arkası tJ41' 



8 Birinciteşrin SON POSTA 

Ya.zan: Ziya Şalıir 

Sayfn 

Sylvia Sidney • snem y 
büs bütün bır maküze e 

(Baş tarafı 7 inci savfada) ı Çevirmiş olduğu filmierin içinde en 
hiç te muvaffak olmadı~mı kendisi de muvaffak olmuş eseri Madam lJDtterflY. 
iyice anlamıştı. O zaman gazetecilere §U filmidir. Bu filmde kendisim göstc•rıni~

sözleri söylemişti: tir. Belki bq film tamanıilc büyük bir 

B818dan gelen em re itaat 
- Filmdeki rolümü hissedemedim ... film değildi.

1

Fakat Sylvıa mükemmel bir 
Bu rol bana yabancı geldi ... Tiyatrodan rol yarattı ve geçmişteki kusurlarının 
sinemaya geçişim bende garib bir tesir hepsini toptan affettirmış oldu ... 

- Demek ki, bozuk hatlar tamir e • 
dilıniş. Şu halde, bize de cevab gelir. 
Hele sabrediniz, bakalım. 

Diye mınldanclı. 

* Mis Eston odayı terkettiği zaman, 
vali Tevfik bey adetiı bir baygınlık ge
çirmişti. Bu, son derece afi f ve na -
muslu adama, (hükumet narnma yalan 
söylemek ) pek güç gelmişti. Fakat ne 
çare ki; aldığı t alimat mucibince, (üs -
l ubu hekimane) kullanayını derken 
yalanı m eydana çıkıvermiş; derin bir 
hicab ve azab hissetmişti· 

Derhal posta ve ~lgraf baş müdürü
n~ haber göndenn\~. huz~a celbet
mışti. Baş m üdür gelir gelın~ oda ka
pısını sıkı sıkı kapattırmış: 

- Aman m üdür bey. Mabeyn baş 
kitabetinden, acayib bir şifre aldık. 

B u şifre mucib ince hareketimiz, za
rurl ... Buraya Amerikalı b ir kız geldi. 
Gfıya, gazete muhbtrl imi§. F akat bana 
kalırsa, gazete muhbiri değil; tırnarha
n eden boşanmıt bir zırdeli .. . Ne ise, 
orası bize lazım değil... Şimdi, bizce 
yapılacak bir iş varsa, kısa bir miiddct 
için bu kızın bazı harekatına mani ol -
mak... Biz, lazım gelen tedbirleri al -
dık. Siz de, bu kızın şuraya buraya çe
keceği bazı telgraflann çekilmesine 
mani olacaksınız. 

- Aman efendim .. nasıl? 
- Şöylece .. bir, (Uslfıbu hekimane) 

ile ... 
T elgraf baş m üdürü, birdenbire me

seleyi kavrıyamadı· Valinin yüziine 
baktı. 

- Fakat.. mes'uliyet? ... 
D iye mınldandı ... Fakat vali bey, 

başını telgraf baş müdürüne doğru u
zattı: 

- A, beyim ... Eğer iş mes'uliyct 

h usule getirdi. .. Mukavelemin feshini Son seneler içinde bir hayli terakki 
ben taleb ettim. hatveleri atmış olan renkli filmler bu 

Hemen Nevyorka avdet eden Sylvia san'atkan snrsmadı. .. Bu yeni usulü hfg 
Sidney meşhur muharrir V ina Delnıarm te yadırgamadı ..• 
(Bad Girl - Fena kız) ismindeki piyesini (Linç kanunu) filminde çok güzel bir 
büyük bir muvaffakiyetıc oynamıştır. oyun gösterdi. Fakat rolü ehemmiyetsiz 
Bu piyesi bilahare Sally Eilers tarafın- idi ve partöneri Spencer Tracy çok yük· 
dan filme çekilmişti... sek ve meşhur bir san'ntkôrdı .. . 

Bu piyesteki muvaffa~iyeti Hollywoo- Yeni çevirmiş olduğu (Sen ve ll..cn) 
du bir hayli sarstı. Kendisine hemen tek- filminde belki san'atının kudretini gös
lifler yapılmağa başlandı... terrneğe muvaffak olur.. . Bu filmdeki 

O zaman göZ'de olan meşhur sinema partöneri Georges Rafttır. 

yıldızı Clara Bow (Tehlikelı yollar) a- Son zamanlarda bu güzel san'ntkarın 
dındn büyük bir film çevirecekt~ ... Kum- güzel bir sese malik olduğu meydana 
panya bu rolü derhal Sylvia Sidncye çıktı. Bu filmde kendicine mahsus bir 
verdi. .. Bu iki sinema yıldızı arasında şarkı kabldı. Memnuniyetle kabul eyle
şiddetli bir rekabet başladı.. . di. (Paramunt) film kumpanyasının §an 

Sylvia Sidney bu filınde büyük bir profcsörü Al Siegaldan ders olmağa bn~
muvaffakiyet kazandı. En titiz münek- ladı. Hayli terakki eyledi ... 
k~dler ?üyük bir san'atkir olduğunu tas- Şimdi Sylvia Sidney san'atına dcğii, 
dık ettıler. fakat sesine ehemmiyet verilrneğe ba§-

- Efendim .. zaten mezbure tarassud altında şimdiye kadar kimlerle Sinema hayatındaki bu ilk muvaUaki- landığını hisseder etmez gene küskün 
görüşüyor sa, malum... yelinden sonra (American tragedy) a- bir hal takınmış ve Nevyorka avdct ey-

- Kimlerle görüşüyor?.· 
- Amerika konsolos • vekili tle. 
- Doğru .. başka?. 
- Protestan cemaatinin rahibi, A -

merikalı (Mister Havs)la da bir iki 
defa görüştü. 

- Ala.. başka? .. 
- Zatı alinizle. 
Vali Tevfik bey, vücudünde hafif bir 

ürp~rme hissetti· Bir an vali olduğunu 
unutarak, o tarihte, böyle (ahvali meş
kuk bir ecnebi) ile görüşmenin, hüku
met nazarında ne itharnıara yol açabi
leceği şimşek sür'atile zihninden geçti. 
Derhal kaşlarını çatarak: 

-Evet .. bana resmen müracaat etti. .. 
Ben size. gayri resmi temaslarından 

bahsediyorum. Onları tesıbit ediniz. Ve 
tekrar ediyorum; bana sık sık rapor 
veriniz. 

- Başüstüne efendim. dında bir film çevirdi. Bu film doğrusu lemiştir. San'atkirın bu kararı Rolly· 
Polis komiseri odadan çıktıktan son- ona göre değildi... Bundan sonra da woodda bir hayli dedikodu uyandırmış

ra, vali Tevfik beyin içi, biraz rahat (Str<'et Scene) ve (Ladie3 in te Big tır. Kimi onu iltizam eylemekte, kimi 
etmişti. Çünkü, kendisine (baladan ge- House) filmlerinde rol aldı. Bu son film- kendisini çok pahalıya satmak istediğini 
ı · ) 1 t · d'le (u·· sl A bu he deki rolü çok beğenildi. ileri sürmektedir. 
en emır e avsıye e ı n u - = = = =============== = ===== = ==== 
kimane)ye riayet etmiş11i. Bunlar..ı::l4n 

başka, ne yapabilirdi? .. 

* Mis Hellen Eston'a gelince ... 
Ertesi gün, 
Daha erıtesi gün, 
Ve nihayet.. daha ertesi gün, ayni 

saat ve ayni dakikada valiye müracaat 
ettiği halde; bol bol iltifatlardan ve 
itizariardan başka hiç bir netice elde 
edememişti. 

Amerikalı gazeteci kız, derin b ir 
hayret içinde idi· 

(Arkası tıar) 

Buhrandan sonra F rans1zlarla hasb1hal 
(BCl§ tarafı 9 uncu sayfada) Almanya ebcdi bir iğtişaşo. düşmüş ve 

hakim olacaktır. Bununla beraber cağaç- etrafında her şey olmuş gibi görünürken 
lar göğe kadar yükselmezler., cümlcsile bütün galib milletiere karşı saldırnıakta 
ifade edilen Alman darbı meselmin ta - tereddüd etmemiş olan o, subık Avustur
bakkuk edeceği ve Çekoslov<lkya mu • ya onbaşısını tahrik eden ruhn benzer 
kadderatının husule getirdiği reaksiyo • bir ruhtan bizim devlet adamlarımız da 
nun bir taraflı olmıyacağı ümid edilebi- mahrum kalmamalıdır. Yeise düşecek zn
lir. man değildir, bilakis cesaretlenmcli, tek-

Bu münasebetle bütün iimidlcri kay - rar işe koyulmalıyız. Bu dakiknda sulhü 
betmenin bir cinayet olduğ•ımt da söyle- seven milletleri tahrik ed.?cek ruh bu ol-
mcliyiz. malıdır. 

bah~ne geli~~~ dünyadave ne de~~=~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=~===~= 

ahrette bir kar~ yerlıniz kalmaz ... Ma- ı Ziraat: ineklerde verem 
demki şu memuriyet sandalyasında o-
turuyoruz; bütün vazifemiz, ( bfıHidan 

gelen emre itaat)tan ibarettir ... Ben 
size, mes'uliyettcn değil üslfıbu heki
mnneden bahsediyorum. Malumu aliniz 
herkes kendi işinin kurdudur. Tabii; 
siz de kendi idarenize Uınllfık eden ~ey
leri, herkesten iyi takdir edersiniz ... 
ınntıfıb olan şey; bir sızıltıya meydan 
vermeden, bu kızın telgraflarının bir 
knç gün çekilmemesinden ibarettir. 

Telgraf başmüdürü, başını göğ üne 
eğdi. Derin bir düşünce içinde valinin 
odasını terketti. 

Vali Tevfik beyin endişesi, biraz ha-
fifledi. Zile basarak, gelen odacıya: 

- Polis serkomiserini istiyorum· 
Dedi. 
Polis serkomiserine de, şu emri ve!'

di: 

- Gazete muhbiriyim; diye gelen o 
Amerikalı kızı, derhal tarassud a1tına 
alımı.. . Fakat , ztnhar ; kendisine hiç 
bir şey hissettirmeyiniz. H iç bir sızıltı
ya meydan vermcyiniz. Nerelere gıdi
yor; kimlerle göriişüyor; ne gibi işlere 
girişiyor?. Bunlnn bilrfiek lazım. Sık 
sık rapor isterim. 
. Polis serkomiseri, vazifepen·erliğini 
ıspnt için: 

- Efendim!.. Zaten, mezbure taras -
sud altında. Şimdiye k adar kimlerle 
görüşüyorsa, mnlOm. 

Karaciğer 

uhranlar1 
Bnı bıızı bir ufak lcaroci
Q-cr buhrıını geçiriyorro
nuz Alınmaaı litıf ve 
kolay olan MAZON'dan 
aabııhları aç karnı na bir 
kahve kaşı~ı ıılmajtı tecrü
be cdıniz. Karııc·tcrlerln 
nnsıl dahn Iyi gideeefrini 
görüraünüz. 

Ayni zamandıı varııa 

KABIZLIGI 
defedeccl:tir. Mide ,.c 

BARSAKLARINIZ 
daha muntıııam itliyeeelr, 
vueudüniözde bır ferahlılc: 
hiuedeocelc, iJtihanız 
ıııhhntiniz düzelecelctir. 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

len bu bararet alma işinden sonra (']e 
geçen rakamlara bakılır: İHiçtan sonraki 
hararetlerin en yüksek derecesi, ilaçtan 
evvelki hararetlcrin vasatİsinden bir bu
çuk derece yüksekse inek veremHdir, de
ğilse sıhhnttedir. Diyelim ki, ilaçtan son
raki dereceler içinde en yüksek olanı, 

38,3 tür. İ laçtan önceki riereclcrin ortala
ması da 36.7 tutuyor. O haldt!, 38.3 - 36. 
7 = 1.6 olur değil mi? Aradaki fark 1.5 
dereceyi bulup geçtiğinden inck veremli

ile A AH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fırçalayınız. 

di~ (~erece alınacağına yakın ineğc su ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

verilmiş olmamalıdır). Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü için 
Bu işte köylümüzün devlet memurla-

rına azami tesbilatı göstermesi ve bilhas- Yapılacak Donanma Tenviratı 
sa şu derece işinde sadakatın çalışması 
gerektir. İneklerdeki verem mi.icadele5i- Nafıa Vckfılcti İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü Cumhuriyetin 15 in
ni başarmak nüfus siyasetimizin bir m- ci yıldönümü münasebetilc yapılacak tenviratta aşağıda yazılı hususatın nazarı 
şiğini daha sağlamak olacaktı1• da onun itibara alınmasını ilan eder. 
için... 1 - Resmi daireler ve muhterem abali tarafından yapılacak tenvirata nid te-

sisatm ruhsatlı müteahhidiere yaptırılması lazımdır. Tarımman 

······························································ 
TURAN TiYATROSU 

Halk aan'atkarı 
' Na~id, okuyucu Semi

ha MiJel varyetesi 

DU§Unde mahkO· 
mlyet Komedi 8 perde 

Dans, &olo, DUat 

2 - Bu tesisat her TJ.e kadar muvakknt ise de mevcud sayıcı kudretini tecavüz 
ettiği takdirde müdüriyet nihayet 14 birinciteşrin akşamına kada:- yazı ile ha
berdar edilmelidir. 

3 - Bu kayıdların hilafına hareket edildiği takdirde yalnız bir tesisat mütC'es
sir olmakla kalmayıp tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde teşevvüşat& sebebi
yet verilmiş olacağı göz önünde tutulmalıdır. 

4 - Bayram şenliği münasebetile mağazalarında ayrı sayıcı ile fcvkaliıde vit
rin tenviratı yapmak istiyen tüccarların bu tesisatma Kv/S başına 6 kuruşluk 
muvakka't bir tarife tatbi!t edilecektir. c7072:t 

UMUM MÜDÜRLÜK 

'
ı ll ll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII Illi ll 111111111111111111111111111111 llllll ~~ll 11111111111111 Illi ll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll ll Illi lllilliilli ll 11111 lll ll 1111~111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 lllilli ll ll lll~ 
Ankara, l~tanbuJ, Beyoğlu, Karakoy, Beyaztd, Beşiktaş, Eskişehir, Kooya, Erzurum, f' a yseri, Malatya şube ve satış yerlerine ilaveten : E 

i İ zmirlife i ha gr n bırakan bir güzellik ile 1 
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~················································································································ ·-~ s Niğde tahrirat kaleminde ba1layıp İstanbul da 1 
t darağacı altında biten memuriyet ha ya b : 112 j ... ___ _ 
,,, .............................................................................................................. ·-" 
vlet kap1s1nda elli yil Fenerbahçe - Güneş Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

karşılaşıyorlar Rumelinin her tarafında ika ettirdiği cinayetlerle Trakya ve Makedonya ihtilal 
cemiyeti bü~ün dünyanın nazarı dikkatını çekmiş ve Reval mülakatını doğurmuştu 

yarın 

Son bir iki oyun her iki tarafın da müdafaa hatlarınır 
'"' Nihayet, Hacı Ali paşaya bir mektub j Kamil bey: 
yazarak: - Ben şifre muhaberelerinden baş-

c i s tanbuldaki ihtilal komitesine dair ka işlerle i§tigale ve böyle evrak kabul 
şifre katibi Kamil beye çektiğim şifre ve takdim etmeğe mezun değilim. Bun
telgrafta arzettiğim mesele devlet ve ları b~katib paşaya veriniz. Şayed o 
Inernicketin menfaat ve selameti ha - kabul etmezse, meselenin ehemmiye -
kımlarından pek mühim ve müstaccl Hna nazaran, takdim etmek, benim için 
olduğu, aradan aylar geçtiği halde ce- bir vazife olur, cevabını verdi· Makbu
vab» alamadığırndan bahis ile keyfiye- zun fotografisine ve kurşun kalemle 
tin tesriiiıi rica ettim. yaptığım kopyesine tekrar bakarak, 

B ir müddet sonra, Hacı Ali paşadan bu kadar mühim ve mahrem bir şeyi 
gelen cevabda: fotografcıya nasıl gösterebildiğimi sor-

« Kcyfiyet gene Kamil bey vasıtasile du! 
arzı atabei ülya kılınarak şu sırada De- Dedim ki: 
deağaçtan ayrılmanız maslahata muva- - Bendeniz yaptım. 
iık olmadığından arzetmek )stediği - - Pekala. Lakin kurşun kalemle ya-
niz mesele her ne .ise tahtiren bildir - pılan kopya da güzel Onu kime yap -
rneniz e1lllr ve ferman buyurulmu§ ol- tırdınız? 
duğundan olvechile icabının icrası! .. • - Gene bendcniz. 
deniliyordu. - Ya, .~~esmi mülkiye mektebinde mi 

Başınabeyneiye derhal cevab yaz - öğrendiniz? 

dım. - Hayır, kendi kendime. Mülkiye 
eBu mesele pek mühimdir. Tahriren tahsili büyük bir nimettir. Lakin bana 

arzedilcrniyecck mahrem cihetleri de nasib olmadı. 
vardır. Şimcndiierle sabah İstanbula - O halde Edirne vilfıyeti maiyet 
gelerek meseleyi arz ile a~am trenile memuılluğuruı nasıl tay:.in edildini7.? 
dönmek mümkün olduğu gibi Dede - Vilayet maiyet memurluğu o mekteb 
ağaçtan bir iki gün değil, uzun müd - mezunlarma mahsustur. 
detle de infikakimde hiç bir mahzur - Edirnede vilayet rnaiyetine me-
yoktur. Şayed her ne sebeble ise ben- mur değil, vali muavini idim! 
denizin azimetime müsaade huyurul - - Mektebler, hiç bir şey öğrenmek 
ınıyacak ise mahrem cihetlcrini ve ne- kabiliyetinden mahrum olanlara d:ı az 
den dolayı tahriren arzedemiyeceğimi çok bir şey öğretmek içindir. Öğren -
kendisine etrafile ifade ve izah etmek rneğe müstaid olanlar nere,de olsalar 
üzere emniyeti şahaneyi haiz bir zatın öğrenirler. Yalnız biraz ziyade yoru -
hemen Dedeağaca gönderilmesi lüzu - Iurlar· 
munu» bildirdim. Bu evrakı kapalı ve mühürlü bir zarf 

Bu defa mutlaka bir cevab alacağı- içinde başkatib Tahsin bey (paşa) ya 
mı, beni istemezlerse bir adam gönde- takdim ettiğim gibi, badebu kızla r a
reccklerini ümid ediyordum· ğası ve Kamil bey vasıtasile de ayrı 

Gene aradan uzun bir müddet geçti. ayrı suretlerini padişaha verdirdim. 
Bu halden pek müteessir olduğumu Lakin h epsi derin ve susuz bir kuyu-

kendisine hiç bir şey söylemediğimden ya atılm~ gibi oldu! Ne dibe dü~tük -
anlıyan Yoef de artık ınevzuubahs me- lerine delalet edecek bir alarnet gö -

Bir müddet sonra Hasan Fehmi paşa 
merhuma, bu meselede sarayın göster- · 
diği lakaydiden bahsettim. Paşa: 

- Komite evrakının Rusya konsü -
latosu tercümanının evinde bulundu -
ğunu yazmamalı idiniz, dedi. Çünkü 
padişah onun evinde taharriyata emir 
vermekten değil, kendisine böyle bir 
ihbar vukuunun şayi olmasından da 
kor kar. 

Abdurrahman paşa merhum da Ha
san Fehmi paşanın fikrine iştirak et -
mişti. Halbuki ben Dedeağaçtan 

çektiğim telgrafta ve baş mabeynciye 
yazdığım mektublarda bu tercüman -
dan hiç bahsetmemiştim. 

O zaman aleyhimde Yıldız sarayına 
jurnal yağdırılmakta olduğu için yaz -
dıklarıma inanılmamış diye bir tevil 
yapmak mümkün ise de bundan dört 

zayıf olduğunu 2Östermistir 

sene sonra cereyan eden muhaberenin Fener - Gilneş ta kımları bir arada 
teviline hiç bir suretle imkan buluna- l İstanbul llg maçlarının ikinci haftası o - man çok muvaffaldyet.ıl oyunlar yapml§ ıııı 
maz. yunlarına yann Kadıköy, Taksim, Şeref ve takımdır. 

1
, 

• w 1 Süleymaniye satdlarmda <:kıvam edilecektir. Açık oyun tanları talelerinl mtıcıaraa 
1903 senesı agustosunda Mana~tır Fakat bu sene İsta.nbul Futbol ajanlı~ı maç- çin bulduklan en kestirme bir yoldur. 

valiliğine tayin olundum İki sene ka- ıara oldukça yen111klerıe b~lamıı.ı bulun - Şeref stadı: 
dar önce başlıyan Bulgar ihtilallerinin maktadır: V f !Beyk 
en mühim merkezlerinden biri olan Evvelce klüplere verilen davetlye şekli ta- e a - oz 

mamen ortadan kaldırılmıştır. Klüpler on Mevsimin ilk maçını Gune§le yapan Be~ 
Manastıra gitmemden yalnız bir se - sekiz ldşilik oyuncu listelerlle sa'baya gir _ kozu hatırı sayılır bir kuvvet olarak utı 
beble memnun idim. O da, dostum mektedlrler. Mıntakayı büyük bir derd ve etmek lAzımdır. 
Yoefin Manastır tüccar vekilliğine ta- masrattan kurtaran bu şeldl, klüpler için Sür'at ve enerjiye dayanan oyunları ~ 
yin o1unduğunu Musulda iken gazete- yeni bir masraf kapısı açmıştır. Kadrolan şısında Vefanın ayni şekilde mukabele e~ 
lerde gönnüş olmaktan ileri gelmiş !di. bir hayli geniş olan klüpler bu hususta çok mesl Icab eder. 

sıkıntı çekmektedtrler. Beşiktaş - İstanbulspor 
Çünkü, benim için, bu zat pek kıymetli LJg maçlannın idaresi on dokuz hakeme Tatil zamanında uzun patırdı ve gürUitll• 
bir muvaffakiyet aleti olacaktı. verllmiotlr. Oldukça gen~ olan bu tadroda lere gö~üs geren Beşiktaş ateş bacayı r.ar ' 
Manastıra varır varmaz mektubcu yeniler eksertyeti ~kil etmektedir. Hake - madan işin önüne ~~ ve bugün taıcı • 

B 1 min Idaresini kolaylaştırmak için futbolcu - mını eski ve kuvvetli haline sokmuş bulun 
Keşfi efendiden ilk sorgum, u gar lardan dürüst ve temiz bir oyun bekled:en, maktadır. 
tüccar vekili Yoef efendi ile görüşüp hak-emlerden de oyunları çı~mndan çıkar : İstanbulspor, ~ik~a dayanabilmek 1 • 
görüşmediği oldu. mıyacak surette bir bttaranık 1stedi~lmizı çin icab eden kuvveti sarfedecek kadar }ltı' 

Keşfi efendi: burada alenen yazmağı faydalı buluyoruz!.. zır de~lldir. Bununla beraber 'Beşikatşın i~ 
Fenerbahçe stadı: hafif görmemesi de Dk batını gelecek blt ll - Fakat adı Yoef değil, Zaharof gi-

bi bir şey ... Memuriyeti de muvakkat, Fenerbahçe - Güneş olmalıdır. 
cevabını verdi. Mevsimin Ikinci maçı Ugin en mühlm bir 

Ömer Besilfl 

Fenerbalıçe B. - Güneş B. 
(Arkası var) seleye temas etmiyordu. rüldü. ne bir sukut sesi işitildi!. 

~utasa~ık~n aziedilerek İstan - ~~~~~=-~-~~~-~-~-~-~~=~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bula varınca bu meseleye dair yazdı - - - - - - - - l ~Q~~y~~:~~~~~~] 

oyununa tesadüf etti. Her ltd takım her..üz 
hakiki fonnunu bulamadan şampiyonluk ü
zerinde rol oynayacak esaslı bir maç yap -

Fenerbahçe, Güne§ B. ~mları maçı ıııı 
gün Kadıköy stadında saat 2.30 da oynan~· 
cak tır. 

ğım mufassaı kağıdı, makbuz senedi - ~. Gunun Bulmaeast ~ R A "=" 
nin fotografisini ve bütün muhteviya - ~ ~ 

mak mecburlyetinde knldı. 

Güneş İstanbul ve mnıı küme blrtncisl o
larak sahaya çıkaca~ını hesab ederken, Fe
nerba'hçe uzun ve eski mazislnl göz önünde 
tutacak ve hele kendi sahasında oynama. -

Galatasaray • Galatagençler 
Galatasaray lle Ga1atagençler arasınd~~ . j----~--~ 1 tmın ve şiirlerin Türkcesini yazaı - - _. ._. - - - - - - - - - -

ğım diğer bir kopyeyi yanıma alarak 1 2 3 4 fi 6 7 A 9 10 
Kamil beye gittim. 

- Yedi ay evvel nedeağaçtan size 
çektiğim şifre telgrafa ce va b vermedi -
niz, dedim . .Bunlan lütfen okuyum.ız. 

Arzetmek istediğim meselenin ne ka
öar mühim olduğunu göreceksiniz. 

Kamil bey telgrafımı hatırlıyarak: 
- Hacı Ali paşa vasıtaslle cevab ve

rilmiş idi zannederim, dedi. 
- Evet Fakat, o, meselenin tahri -

ren arzını tebliğ etti. Halbuki mah -
rem c ihetleri yazamazdım. Bir Bulgar 
memuru olan muhbirin hayatını mu
hafaza etmek, benim için, bir namus ve 
vicdan borcu idi. Çünkü o başk5.tib paşa 
sadaret ve Bulgaristandaki komiseri -
miz arasında tahrir~n cereyan eden 
mahremane rnuhaberelerin de ertesi 
gün Bulgar kapı kAhyası tarafından 

harfiyen suretleri alınmakta olduğunu 
söyledi· Muhbir, muvakkaten Dede -
ağaç tüccar vekili olmadan önce kapı 
kahyasının baş ka1Jibliğini yG.ptığın -
dan cereyan etmiş olan ahval ve mua
meiata pek yakından vakıftır. Kendisi, 
Ruslar tarafmdan ö1dürtülmü~ olan 
İs'tanbulof tarafdarlarındandır. Yani, 
Bulgaristanın düşmanlarından korun
mak için, kuvvetli bir Osm~nlı devle -
tinin bakayasını istiyorlar. Berlin mu
ahedesile teşekkül eden Bulgaristan 
prensliğine artık bizim tarafımızdan 
bir taarruz yapılmıyacağını tabii bili
yorlar. Binaena1eyh tüccar vekilinin 

halisane sözleri doğru ve iki tarafın 
selametine, menfaatine muvafıktır. 

Kamil bey: 
- Hacı A1i paşa, meseleyi kanştır -

mış. Tahriren arzı caiz o1mıyacak ci -

het1eri bulunduğu hakkındaki iş'anmz 
bildirilse, aleThusus oraya bir adam 
gönderilmek şıkkı da söylense tabit 
öyle olurdu, dedi, evrakı okudu, resim
lere baktı. 

- Bunları .zah ülyalarma takdim ile 

ı •!!-ı---
2 •• f-

s, __ , __ •• --
4 •• 

6 • • • • • • •fiili !BIR 
6 •••••••••• 
7 ~ •• 
8 •• --

9 •• 
10 -----ı.:.~.~--t--ı-

SOT.DAl'\ SAÖA: 

ı - Su t9.4ıyan - Oarb. 
2 - Ba~kası - Öd. 
3 - At beslenen yer - Çıbana yapl§tırt -

lan. 
4 - Taharrl eder - Kıymet.ll bir taş. 

7 - Bir erkek lsml - Bes. 
8 - Rüzgdrll quk - Kadıköye vapur iş

loten idare. 
9 - Bir erkek 1am1 - Slya.h. 

10 - İnanmak masdanndan emri hazır -
Bir fşl ıızatma.k. 

YUKA.RD~ AŞAÖI· 

ı - Alan - İtinel. 
2 - Batkast - Beli .. 
3 - Siyah - Şatranea benzer bir oyun. 
4 - Taharrl eder - Müsaade. 
7 - Adi - İçki da~tan. 
8 - Atılgan - En az. 
8 - Bir tanesi - Terazi7i tentrlin ettiren 

a~ırhk. 
10 - Aydın'l\k - Yürümete yarayan uzuv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı~F,_B_SER 1 Lt K 
20UA.LEKELI 
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4A~~,YENMi_§_• 
o K •,~j_ M •J. Z 

1
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7ıffARIKA·Y·R 
81NAD·H-ANt 
9BELIRMEMEK 

10 EiiiA R •T KA z'ii 
ben vazifemi yapmış oluyonım, dedim. C~lki bulmacanm hcılledilmiJ ~kU 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

· nın verdi~i avantaja da bel ba~Iıyacaktır. 

B. takımları maçı bugün saat lld buçut 
Taksim stadında ynpılacakbr. 

Ingiltere milli takımi 

İstanbul radyosu bu akşam ve pazar ak
§aını neşrlyat yapmıyacnk, yerine Ankara 
radyosu çalışacaktır. 

ANKARA 
8 Birinciteşrln 1938 CumartesJ programı 
CÖ~le ve akşam ueşrlyatı tecrübe mahiye

tinde olarak yeni stUdyoda olacaktır.) 
ÖÖLE NEŞRiYATI: 
12,30: Müzik <Türk plAkları), 13: Haberler, 

13,15: Müzik (Eglencell plak.lar), 141: Son. 
AKŞA.'I NEŞRİYATI: 
18,30: İst113Yon hakkında muhtelif nsan -

larla lzahat ve müzik (Küçük orkestra), 19: 
Skeç, 19,30: Müzik (Operct p:uçaları- Pl:\k), 
19,45: Mi4!n'habe CB1zat hak·fında Cevad 
Memdub tarafından) , 20: Müzik (Radyo or
kestrası : Şef İhsan Ferid Olnar, 21: Arabç:ı. 
söylev, 21,10: Haberler, 21,15: Müzik (Halk 
türküleri - Şarkılar ve saz eserler ll, 22: Mü
saha be, 22,15: Müzik (Dans plAklan), 22,45: 
Habel'ler İsyuyon hakkında muhtelif llsan
larla n~riyat ve İstlkllil marşı. ? .......... ~ ............................................ , 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan eczaneler şun -

ia:rdır: 
İstanbul elli etindekiler: 
Aksarayda: <Şeref), Alemdarda: 

(Abdülkadir), Beyazıdda: (Haydar), Sa
matyada: (Teortıas), Em1nönünde: CHil
sey1n Hilsnü>, Eyübde: (Hikmet Atın -
maz), Fenerde: (Vltall), Şeıhremininde: 

(Hamdl), Şehzadebnşında: (Hamdi), Ka
ragümrüıate: <Arif), Küçükpazarda: (Ne
cati Ahmed), Bakırköyünde: (Merkez>, 

Beyotla: cilaetindeldler: 1 

İstfklM caddesinde: (Dellasuda), Te -
pe başında: (Klnyoll), Karaköy de: (Hü
seyin Hüsnü>, İstlkl§J caddesinde: (Li -
monclyan), Pangaıtıda: (Narglleclyan), 
Be§iırt.aşta: (Süleyman Reeeb). 

Bobnçl, Kadıköy n Adalarclakiler: 
Üaküdarda: <İttıhad), Sanyerde: 

(OSmau), Kadıköyde: <Büyüt, tTçler), 
(Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
(Tanaş>. 

Güneş takımı; geçen hafta Beykoza kar
şı kazandı~ı müşkill maçtan sonra en çetın 
bir rakfbi karşısında katı neticeyi almanın 
biraz güç olncajtını hesab etti~ içlndlr ki, 
hafta arasındakl Idrnanları Anadoluhisarın
da çimen sahada yaptı. 

Haddi zatında basit eörUlen bu hareket 
Işin l..sttsnalarma ve maça verilen büyilk e -
hemmlyeti kolaylıkla anlatma~a kafidir. 

Fenerbahçe ~n sene mUU kümeden çe
kllmeden evvel atıneşe iki defa ma(tliib ol -
du. O maçlardan sonra herhangi blr veslle 
ne kar§ıla.ıpnayan bu iki takımın yannkt ma 
çını topyekün bir revant .saymak belki de 
do~ru olacaktır. 

İki takım da eskl kadrolarını muhafaz& 
etmekle beraber, oyun kudretleri üzerinde ya 
pılabllen bütün muhakemeler, daha ziyade 
atak ve sır(Wnda enerJik oyunyan Gllneş ta
kımı lehinde toplanıyor. 

Fenerbahçe ~en hafta kaybettiiti tek 
puvanı tıelftfl Için bUyük gayret sarfedecek
tır. 

Buna multabU Güneş bu maçı blr galt -
blyeUe atıatacak olursa pmplyona yolunda
ki hedefine biraz daha yak!~!.§ olacaktır. 
Son bir ild oyun iki tarafın da müdafaa hat 
larının zayıf oldutunı~ gösterdi. 

~nerbahçenin muavin hattı daha kuv -
vetll olmakla beraber, dört mühaclml de 
kuvveUl olan Güne§ hlicum hattını kesrnek 
için arkadan ve lleriden yardım gönnez.c;e 
mUşkül vaziyette kalması da pek tabltdfr. 
İki takımın hücum hattında aya~ına hAkim 
oyuncular bulundutundan, bıı mühlm ma -
Çın netloest onlann sarfedecekleri gayrete 
baitlıdır. 

Taksim stadı: 

25 Te§rinievvelde Avrupa kıt'ası fuııı: 
takımlle lı:aroıia.şacak olan İngiltere mllli , 
kunı on yedi teşrinievvelde Londradan a'/ , 
rılacaktır. Beş gün sonra Gal memleket!~ 
le yapılacak bir tecrübe maçından Mnra til' 
saa taltım seçüecektlr. Avrupa muhtel~ 
yapılacak maçtan sonra ayni takım ikt 

6
, 

r1n1s~n1de İskoçya ile, dokuz te~rınısan19• 
Norveçle ve on altıda da Irianda lle oynatl 
caktır. • 

··' ······-··-····-·-··············-······-·····-·· . 
Bir Macar ticaret heyeti gelece 

Macaristan devleti ile Türkiye arllsııı; 
da ticari münasebetler artmaktadır. ~e 
hususu yakından takib etmek ve neri 
yapılacak anla§maların esaslarını koPııf 
mak üzere memleketimizc bir ticaret Jıe' 
yeti gelecektir. Macar heyetile f'' 
pılacak müzakereler esas itib~ril;. 
klering esaslan üzerinde olacaıct' 
Macar heyeti bu ayın sonrlanna do~~ 
Tuna yolile İstanbula gelecek ve topJııtl 
tılar İstanbulda yapılacaktır. 

Toplantılar: 

Parti kongrelerine ayın lO und' 
bqlanacak 

Cumhuriyet Halk Pal'tisl ocak ton~ 
rf ayın onunda başlıyacak, Teşrlntsa~, • 
lbirlnc1 eününe kadar devam edecett.tt. ~· 
hiye kongrelerine T~rinlsaninfn dördll • 

Silleymaniye - Hilal başlanacak, yirmi dördünde bltırllecek. ~ • 
Her tki takım Ugde yapbkları Uk maçı u kongreleri Teıırinlsaninin 28 inden. ~, 

mağlüb olarak bltirdller. Aral&nnda yapa - nunu evvelln onuna kadar sürecektir. 
cakları bıı ma.çm ligdeki yerterini tayine bare vilAyet Idare hey'etl seçDecektir. 1 
yardım edecek oyunlar sayıldı~ı için husus1 T- k bb cemi etinde bir konfer'' 
bir ehemmtyetı vardır. ur Y tf't 

G 1 ~-· T k Jenev Tıb Fakültesi Profesörlerinden ~ _;., 
3 3 UL<iaray • 0P apı Brocher Salı günü akşam saat 18,30 da ~ 

Müdataaya Sallmi, hQcum hattına Nec- Tıb cemiyet! Merkezinde bir konferans 
det1 alan GalataDray tam kadrosunu henüz recek:tlr. 
kurma.ml§ olmakla beraber qa~ı yukan en Mil...!'- hev-klrlamıı dayet ' 
ıruvvetıı tekllni Topkapı kaqJsında tecrübt :u& - 9 
edecektir. Bakırköy Halkevi Ba~kanlıfından: f' 

Topkapı takımından ayrılan en Iyi oyun- man, Çello, Akordlon, Mandolin, Gltıl~ 
cu Haydarın takımda bırakml§ oldu~ bo~- lan arkadaşlardan evimiz orkestral~l 
luk kolay kapanır bir gedllı: ctetlldlr. Topka- çall§Dlat isteyenlerin Haltevl Sekiete 

""'--------------~~ pı Galatasaray karşısında hemen her za - müracaatları rica olunur. 
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AV U U gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATi 
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, 1 , 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACAt; JN 

iş YOKTUR. 

a ıa 
Eksiitme ye 

t•nden: 
konulan iş: 

1 - Seyhan sağ sahil sulama ana kanalının kilometro 18+500 den 37 +500 1 

kadar olan son parçasile kilometre 23+500 de bu kanaldan ayrılan takriben 20 
kilometre uzunluğundaki üçündi ayrım kanalı keşif bedeli (401,570) liradır. 

2- Eksiitme 27/10/938 tarihine rast1ıyan perşembe günü saat (16) da Nafia 
VekAletl sular umum müdürlü~ü ıru eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf usu
llle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık işleri genel 
§artnamesi, fenni §artname ve projeleri (20) lira (10) kunış mukabilinde ımlar 
lllnum müdürlüğünden alabilirler. 

' t 

' Paris ve Londranın en bOyOk mo-
da mOesseselerinden çıkmış pat-
ronlar üzerinde biçilmiş bayanlara 
mahsus UŞAMBALARIN zen
gin çeşidleri her yerden mOsald 
şeraltle ve ucuz fiatlada BAKER 
ma~nzalarında satılmaktadır. 

Hututi ~idlorimiz yaloıx mapıamızıo 
dahilinde tqhir odimiftir. 

Desenıerin hakkı mahruzdur. 

Dr. HAFIZ CE AL 
(Lokman Heldm) 

DahW7t m!&ehassısu Pua:ı:dım manda 
rıemtn <1 • 0) DlftDJO}a nu:nara llM. n ı.-

lefonu 121D8 - 11066 ................................................ ·-··········· 
4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin (19812) lira (80) kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve cksıltmenin yapılaca~ günden en az sekiz g{ln evvel ellerin
de bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak uzC'rc vesikn almnlan ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. 
:Su müddet içinde veslkn tnleblnde bulunmıyanlar eksiltıneye iştirak edemezler. r 

ta 5 - 1steklileıin tcklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum mtıdUrlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı lazım
dk Postada olan gecikmeler kabul etJilmez. ( 4107) (7099) 

•a 

Her 

• 
1 • 1 a r 

ve ocaklarda kUllanılacak yegane kömürdür. 

r t asiti 
n ucuz k&mOrd r. 

geçirmeksizin imdiden tedarik ediniz. 
zl; Golata (Yolcu Salonu kar,•sınd ) Tahir 
han 5 Inci kat. Tel fon 1 44915 

Devlet DemiryoU rı ve limani rı işletmesi Um um idaresi ilani r11 
14/10/1988 Cumn gunu saat 15 de eksiltınesi icrn edilmek üzere ilan edilen 

Sıvı:ıs ntelyesi elektrik tesisatı görülen lüzum üzerine 4/11/1938 Cuma flilnü 
saat 15 e tehir edilmiştir. (726()) 

~ 

Muhammen bedeli 2532 lir 80 kuruş olan 6 kalem muhtelif cb'add:ı çare dil
mc ilc 800 demet ba~dadilik çam çıta 14.10.1938 Cumn gUnü saat 10,30 da Hay
darpaşada gar binaruıdaki komisyon tarafından pazarlıkin satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 379 Ura 86 kuru§lUk 
kat'i teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyonn müracaatinn 

lazımdır. 
Bu işe aid §Srtnamcler Haydarpaşndn gar binasınaald komisyon 'tarafından 

Parasız olara dağıtılmaktadır. (?266) 

Yerebntan, Çatalçeşme sokak, ~ 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkaıı yazı ve 
~emnuertn bütün ha~ 

malıfuz ve gazetemlze aiddir. 

ABONE FIA TL ARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr, Kr. 

TORK!YPJ 1400 760 ~o 
YUNANISTAN 2340 1220 710 
ECNEB1 2700 1400 800 

Abone bedell pe§indir. Adrea 
deAf6tirmek ~ kuru1tur. 

, 
Ay 
Kr. 

150 
270 
BOO 

Gelen evrak geri ıveril.nu!z. 
IlanlarJan mu'cıliyet aluuıttU:. 

Cevab f~ mektublara 10 kunıjluk 
Pul .ilAvesi lAzımdır. 

4' .......................................... ~ 

: Posta kutuau : 741 İstaribull ~ 

1 Telgraf : Son Posta , i 
\ Telefon : 20203 : 

'·······································-······' 

--- - ---- -----·---- -- -----~------ ----------~ -~~ 

ayfa 15 

yedir. Bahçekapi SALiH ECATI 

' 
• 

~ lnhisarlar u. Müdürlüğünden • • • 

Cinsi Mi kd arı Muhamınen B. % 7,5 teminat Saat 
Lira Krş. Lira Kr§. 

Matbaa levamııı 200 kilo 800 80 1~.80 
(10) kalem pinnç ~ ve 
saire) 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 16.-

1 - Nümunelik resimleri ve §artnamesi mucibince satın alınacak matbaa le-c 
vnzımı ile listesinde cins ve mikdarı yazılı 22 kalem boya levazımı ayrı :ayrt 
çık cksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhnmmen bedellerile muvakknt teminatları bizalarında gösterilmi~tır. 
m - Eksiitme 20/X/938 tarihme rastlıyan Pazartesi günü bizalarınde ynzıh 

sanllerde Kabata§ta Levazım ve mübayat §Ubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

lV - Boya malzemesine ald listeler matbaa levazımının §artnameleri para• 
sız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklil~ eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 ~venme ı-'ı-. 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyonn gelmeleri ilan olunur. (7188) 

I- Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kayseri başmüdürlüğü bi < 
nasında yaptınlacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru, sarnıç ve dinamo ilc bin 
arasında yapılacak ispirto satış deposu ve sundurma inşaatı bir kül halinde açı 
eksiltıneye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 7660.43 lira ve muvakkat teminat~ 
574.53 liradır. 

lii - Eksiitme 14/X/938 tarihine rnsthyan cuma günü saat 16 da Kı:ıbataştııı 
levnzım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 7 

IV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilinde inhisarlnr uınum mtR 
dürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Koyseri ba§IDüdürlüğünden alınabilir. ' 

V- Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlcrin bir mukavele ile yaptıkları iş beci~ 
linin on bin liradan aşa~ı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mühendiS 
olmadıklan takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inhisarlar inşaat §Ubesince ta " 
nınnuş bulunması ve eksiitme gününden bir hafta evvel inhisarlar inşaat §Ubc. .... 
sinden fennt chliyet vesikası olmalan lazırnC.:ır. • 

VI - !steklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve inşaat şubemizden 
alacakları fenni ehliyet vesikası ve 7o 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiitme 
için tayin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen komisyona gelmelen ilM 
olunur. (6892) 

I - Şişeli içkilerin ambalajında kullanılmak üzere §artnamelerine ekli liste , 
lerde eb'ad ve mikdan yazılı •572.63 metre mikabı kesilmiş sandıklık tahttı 

16/8/938 tarihinde ihale edilemediğinde~ yeniden ve pazarlık usulile eksiitmeyi 
konmuştur. 

ll - Mtihamınen bedeli beher metre mikabı 36.30 lira hesablle 165986 lixn 4? 
kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 liradır. 

III - Pazarlık 10/10/938 tarihine rnstlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabata~u 
levazım ve mübayaat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde İnhisnrlar lcvazım ve mübn ... 
yant §Ubesile Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte muvakkat teminat pa ... 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen koınisyona .gelmeleri nan olunur. c6732» 

Cinsi 

Bez eKertabii için, 
MeŞin , » 
Pirinç köşe 
eKartabii için, 

~ 

Mikd'arı Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

L.KS. L.K. 

1000 metre -.40.·- 400.-
1600 ayak -.37.50 600.-
3200 adet -.10- 320.-

Muvakkat 
teminatı 

L.K. 

30.-
45.-
24.-

Eksiltma 
sa atı. 

14.-
14.30 
15.-

I - Nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mikdarı yazılı ll 
kalem kartabii malzemesi ayn ayrı açık eksilımeye konmuştur. 
ll- Muhamınen bedelleriyle muvokkat teminatları bizalannda göstcrilmişt~ 
III - Eksiitme 19/X/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalnrınd:ı yaz 

saatlerde Kabataşla Le~azım ve Mühnyant Şubesindeki Alım Komlsyonun(L 
yapılacaktır. 

lV - Nümuneler hergün sözü geçen §ubede görülebilir. 
V - fsteklilerin eksiitme Için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,6 güvenme p 

ınılarlyle birlikte yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilAn olunur,' 
c7189~; • 

Iki kontrol mimarı veya mühendisi 
aranıyor 

T. H. K. Başkanlığından: 
T. H. K. içtıı Ankara veya İnönünde çalıştırılmak üzere b;r sene müddetle ıkt 

kontrol mühendisi veya kontrol mimarı arnnmaktadır. 
Talib olanlar, tercümei h:ıllerilc diploma ve bonservislerinin kopyelerini vr ıle. 

ret tekliflerini lOjl0/938 tarihıne kad:.l' Türk Hava Kurumu başkanlığına g n .. 
dermelidirler. (7106) 

------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
İst nbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

~ağıdaki işler 12.10.938 Çarşamba günü saat 10 da pazariılda ihale edilece~ n .. 
den istekiiierin Başınüdürlükteki komisyona müracaatları iHin olunur. 

1 -İstanbul gümrükleri için 37 adcd soba kurulmasile bu sobalarc1 mevcucl 
liste ve cinsleri yazılı mevcud nümunelere göre 1127 aded boru dır!i13k ayna fırıl.i 1 

dak tabla ve saire alınması. Lira 320. 
2 - İstanbul Gümıükleri Ba§müdürlüğü şube 1 müdürü odnsma ııox lOQ 

eb'adında kitab konmnğa mahsus üç gözlü meşe kaplama sabit raf yaptırılmasl)ı 
Lira 98. (7254) ıJ 

Istanbul Gümrükleri B .şmüdürlüğünden: 
97 kilo muhtelü radyo aksarnı 173 K. cilô.lı mukavvıı 126 K. :Kuru sığır <leri~ 

34 K. 650 G deri eğer ve evrak çı:ıntnsı 4 K. 40 G ipek mensucat 6 K. şerid 80 r~. 

selefon şerid '12 K. motosiklet aksarnı hakkm.da'ki ilanımız 5/10/938 gfinltı Y. sa 
bah gazetesindedir. istekllletin bu gazeteyi okuyar k satışa gelmeleri ilAn olu4 
nur. ('la55) 
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502 e,STiKLAL .CAD. 
ôEYOuLU 

ve DiŞ 

Ö !iUrenler.e ve 
ac'ğUs nezlelerlne KATRAN HAKKI BBBBM 
-- -

Gece Telefon serv1s1 ıçın memur alınacak 
Istanbul Telefon Miidüriyetinden : 

Mesai bir ayda on beş gecedir. Lbkal orta mektebden mezun olmak ve devlet 
hizmetine girme vasıflarını haiz bulunmak tarttır. Fransızca bilenler tercih olu
ııacaktır. Bir istida ile do.irudan doiruya Müdüriyete müracaat olunması. l7212) 

ilan Taritemiz 
Tek sütun santtml 

aahile 400 
aahile 250 » 
aa hile 200 )) 

Dördüncü aahile 100 n 
/ç aahileler 60 » 
Son aahile 46 • 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda tlln yaptıracak· 
lar aynca tenzUMh tarifemizdeıı 

istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve <eyrek sayfa UAnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilAniarına 
aid işler için iU adrese müracaat 
edilmelidir: 

ti!Dcdtk KoUekttf 8lrketl 
Kabl'amanude llaa 

,AJıb.1'a c:addeel 

Birineitetrm • 

Yaz1n insan k en ini daha 
kolaylikia üşütür 1 
Nezle 

Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz. 

Ba Dil tabiille aiAmeUerlal glrlr girmez d.-

NEVROZIN so~uk algınh~nın fena akıbetier do~urmasına manl olmekJ' 
beraber bütün ıztırablan da dlndirir. Icabında günde S kaşe alınabtlif. 
laMine dikkat, takiidierindea aak•n•n•z, ve Navrozln ~ert•• 

batka bir Marka varlrleraa 'lddetle reddedlnlz. 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir ..• 

Fakat neticeleri şaganı hagrettir. 

FEMI.L ve aACI kadın olmanın yegane 
J mahzurunu unutturur. 

• ve 8 A C 1 icad edilince, kadın tnanıımıyacak F E M J L t derecede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bit 
ratıata kavuştu. 

• ve BAG 1 her ay tekerrur eden mUşkUl ve nzDF E M 1 L ' en günlerde kadını bUtUn düşünce ve eziyetler-
den kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti· 

FEM • L ve B A tl 1 en ince elbise ve en dar banyo ınal yoları altında sezilmez, kullanan kadın bile mef· 
' cudiyetıni kat'İYJ en fark etmez. 

F E M I
• L ve B A C 1 mikroblu bezlerin ve pamuk tanıpon

t lann kadıniann bUtUn hayatıarına mal olan rabiıJJ 
ve tenaı;Qlt ıstırablarını ortadan kaldırır. 

FE MiL, 

FEMIL, 

ve B A C 1 kanı emici ve muhafaza edici beyllS 
ve kırmızı husust iki cins pamuktan kimya bitri· 
kalarlle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

ve BAG 1 bayanlan n (aylık temizliklerinde) eP 
birinci yardımcısıdır. Sıhhatinl seven her kadın, 

ve B 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınliğı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, sel kısıklı
ğında pek faydalıdır. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

.. -----., Rahatını, kesesini sevenlere tavaiye •• •• 
K U Ş T U V U kullananiz 
Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar ıl' 

Yorgan, ~ilte ve yastıklarda mühtm tenzilat yapıldı. Kuştnyn kUIIl 
rının en Iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: ls tanbul Çakmakoılar yokuşu Kuştuyn fabrikası. Tel. 9.pPII 
Sabş yerlerimiz: Ankarada, Beyotlunda Yerli Mallar pazan 


