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Lehistanın bir blok vücude üESSIF BiR ·KAZA 
getirmek teşebbüsü 

Almanyada hoş görülmüyor 

Alman Iktısad Nazırının 
refikası kaza 

geçirdi, sol kolu incindi 

Macarlarla Çekler arasindaki 
müzakere ere bugün başlaniyor 

Bayan Funk'un sıhhi alıvalinde endişeyi mucib hiçbir 
hal yoktur, tedavisi yapıldıktan sonra oteline döamüştür 

lehler Rütenlerle meskôn arazinin Macarlara terkini, bu 
suretle Macaristanla hemhudud olmağı terviç ediyorlar 

:5 inci mıntakanın işgali 1 

Pragda infial ugandırd~ 
Bugün Tuna sahilinde Macartarla yapılacak müzake
releri Slovaklardan mürekkeb bir hevet idare edecek 

ingilizler Çek 
mültecilerine 

yardim ediyorlar 
Londra 8 (Hususi) - Londra bela • 

diye reisi, pazartesi günü tayyara ile 
Prag_a gidecektir. Lord reis, Çek mülte • Doktor Funk lktısad Vekili Şakir Kesebtrlt göril~rken 
cilerıne yardım i§ini organize etmek ü • Ank 8 (AA) _ 1 _ Bugu··n Alman riciye Vekili Dr. Aras Miill Müdafaa Ve-, 
zere Pragd ki 1 ·u r· ·ı - - k ara · · • 
t:ir a ngı z se ırı e goru§ece • İlltısad Nazırı ve refikaları şerefine Ba.- kill General KAzım Özalp, Nafia Veldll 

Çe
. k .. 

1 
·ı . . . . . vekil Ceıtı Bayar ve refikaları tarafın • Ali Çetin Kaya, İktısad Vekili Şaklr Ke-

mu tecı erı ıçın Lord reısın açını1 k""şk"' ·ı · af tt b. tnhi ı ,.T kili R T h Zt old$ . li . dan Marmara o unde verı en zıy e e se ır, sar ar ve ana ar an, • 

1 
ı~n~ s~ı~e ilk 2~ saat zarfında Alman misafirlerle Dahiliye Vekili ve C. raat Vekili Faik Kurdo~lu ve refikaları 

yap.ı .an . e rru er~~ yekunu yirmi bin H. P . .-renel sekreteri Şükr.i Kaya Ha - (Devamı ll inci sayfada) 
İngılız lirasına balıg olmuştur. ~;;;,,;;"";;;;;;;;;;;;,;;;;;~;;;~~~·=======================:== 

•• :~:~ •. bulunanlarm •• " ... gittikçe Ahırka ı açıklarında 

Filistin meselesi dünkü garib hadise 
halledilecek mi ? Küreklere asılan sandal cı lar " Deniz canavarı geliyor,. 

• A diye bağırarak sahile kaçışıyorlardı, nihayet canavarın 
Londra gazetelerı,d. cezrı Kadıköyden denize girerek lstanbula kadar yüzen 

. . ~ tedbirler alınmalı, ıyorlar bir manda olduğu anlaşıldı 
Hıtler, Henlayn tıe Kund ilt heraber işgal edilen mıntukalard·ı Londra 8 (A.A.) - Gazeteler, hüku - • 

Pr.ag 8 .<Husust) - Alman kıt'aları,l§inci mıntakanuı işgalin& bugün ba1ıa • metin. ~-listinde a~~~ sür'atle hareket Dün Ahırkapı açıklarınd'a dolaşan san- cılar, bir deniz canavarının hücumuna 
Berlındekı beynclmilel ko~isyon tara - mı§lardır. etmesı luzumunu ıt~ıfakla kaydediyor - dalcılara, çok korkulu ve heyecanlı da - maruz kaldıklarını sanarak telaie düş -
fından hududları tesbit edılmit olan be- (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 ınci sayfada) kikalar yaşatan garib bir vak'a olmuştur. mü§ler ve korkunun verdi~i bUyük bir 

Roma müzakereleri tam 
bir anlaşma ile bitti 

ispany~da .h~rbeden italyan gönüllülerinden 
1 O bın kışı memleketlerine dönüyorlar 

Ispanyaıüı harabev• dönen ı,ır ıehlr (J'azw 

• 

Başvekil 
Yarın geliyor 
i\nkara 8 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar bir kaç gün kalmak üzere galib 
bir ihtimale göre yarın akşam (bu ak • 
şam) İstanbula hareket edecektir. 

Saat on dörde doğru denizin yüzünde ku..,.vetle kürcklcre asılıp sahile dolru 
iri ve simsiyah bir hayvanın kendilerine kaçı§llla~a başlaını$lard1r. 
doğru sür'atle ilerlediğini gören sandal- (Dev~mı 11 inci sayfada) 

CM ES E; LE LE R:::J 
Kiziara futbol oynat1lamaz ! 

İktısad V ekilinin 
Dogv u seyahatı• Hayalimizde canlandırdıgımız zarif, müten~.sib, ~uvvetli 

bir genç kız nesli yerine, çocuk doğurması şubhelz, sakat, 
Ankara 8 (Hususi) - İktısad Vekili kaba, hayral bir sürü insan yetiştirmiş olacagız 

Şakir Kesebir önümüzdeki günlerde Do- B M b 1 A ' 
~u viliiyetlerinde ıbir tedkik seyahatine (Beden terbiyesi mutehaSSISI ayan u ecce rgun yaztyor 
çıkacaktır. Vekil bu seyahatl esnasında Orta rnekteb ve liseleri n ( 1 7) ya -

~?.~~~.!':~~~~.~!!"!~~~.~.~!:.~.~ .. ~.~. ~:.~?.~~~.:!~: şındaki talebe~erine tatbiki Mafari1~ Ve
kaletince tasvıb olunan .spor aa ıye -

Istiyoruz f tinden bahseden bir iki yazıyı muhte-
lif yevrni gazetelerde okudum. Bu ga
zetelerden biri kızlarımızın futbol da 
oynayacağı havadisini vermişti:. .. .. Bayraklar hükümetçe 

kontrol edilmeli 
- -····-

BUyUk bayramda şehirleri
miıi şekilsiz bayraklarm 
istilAsına uğratmamahyız 

CumhurlyeUn on beşincı yıldönü -
münü 29 ~lnlevvelde parlak şekll
de tutıuıayacatız. Fakat hazırlıkla -
rımm yaparken mevcud kanuni mev
zuatı da gözönünde bulundumıamız 
Ilzundır. 

(Devamı U inci ıayfada) 

Bu rncvzu üzerinde neler du§undu
ğümü soran arkadaşım (Ömer Besim)e 
bu husustaki fikirlerimi izah etmek 
benim için bir zeV"k olacaktır. 

Mevzuun lnzlarımız için gayri sıhhi 
olduğunu tıbbi bakımdan izahını 
doktorlanmıza bırakırım. Ben burada 
sadece kızlarımızıın fu:tlbol oynamala
rının sıhhat bakımından, tenasüb ba -
kırnından ve ahHik bakırnından ne gi -
bi mahzurları olduğunu anlatacağım. 

Bu işi başarmaya karar verince tabii ı 
sahayı kUçültücek, zamanı kısaltacak, lsveçte tahsil ettirdiğimiz kıymetli bedC'n 
topun sikletini hafifleteceğiz. Belki terbiyesi mütehassıslarımızdc:n Bayan 

(Devamı ~ •ncu llltlfadl&) Mübeccel Argun 



Z Sayfa 

He~gü 
Yeni Avrupa 
Kurulurken 

Y uan: Muhtttba r(d 

te on bir buçuk asır içinde Avrupa 

~ iki defa Fransız hakimiyeti ta

nıdı: Napolyon Fransası ve 918 Fransası. 
Napolyon Avrupayı askeri bir terrör al
tında tuttu ve ancak on beş sene hüküm 
sürebildi. 918 in demokrasi Fransası cla 
Avrupayı, Milletler Cemiyetini bir vasıta 
gibi kullanarak, siyasi bir terrörle idare 
etti ve - garibdir! - bu da ancak on beş 
sene devam etti. Demek, Avrupa denilen 
kıt'a ve olgun ınılletlerin mü~terek ev
leri tek taraflı bir tahakküme on beş se-

' . neden fazla dayanamıyor. Bu nokta, ba -

SON POSTA 

Resimli Makale: -- Bitmeyen seroet .. = 
Birinciteşrin 9 

Sözün Kısası 

Coşkun, Yılmaz .. 
Vesaire 

'-, E. Taha 
~?!:!!!. eçen gün, bir münascbetle, me .. 

\\:::;0 me çocuklarilc az kabacalarınm, 
kalabalık bir halde devam edegeldiklerf 
bir bahçeye girip, bir müddet orada otur
marn lazım geldi. 

Minimini yavrular, kimi anne veya ha .. 
nımninelerile, kimi sütninesi veya da • 
dısile, bu havadar ve güne§li yerde ufa ... 
cık ci~erlerinin oksijenini tazeliyerek, 
güle oynıya, serbest serbest koşuyor, bir• 
birlerini kovalıyor, gah dü~üyor, gali 
kalkıyor, basılı, pervasız bir hürriyetin 
sonsuz zevkini sürüyorlardl. 1 
Arasında, sakil denilen cinsin bendeıı tün siyasi sistemi bugün değişme~e mah

küm olan Avrupada elikkat edilecek mü
him esaslardan birini teşkil eder. 

Insanıarın ço~u birikmiş servetlerine güvenırıer. Sa~lam Insan kafasının tasavvur edebilece~i en kuvvetli servet başka mensubu bulunm:yan bu kadın ve 
iradlnrı vardır, bankaya yatırılmış faiz getiren paraları mülk olmacbğı gibi bankada biriktiri~ para da de~dir, çocuk kalabalığının üzerime dikilen mü•: 

İkinci mühim bir nokta da şudur: Av
rupanın ortasına yerleşen ve İtalya ile 
hududlarını birleştiren bugünkü Alman
ya, bu küçük kıt'anın en büyük asker, 
teknik, kültür ve teşkilat kuvvetidir. Bu 
Almanya, Fransa ile kendisı arasına bü
yük bir istihkam hattı koyduktan sonra 
büyük bir sahada, elindeki kuvvetleri 
dilediği gibi kullanabilecek derecede 
kuvvetlidir. Şu halde 918 Avrupası nasıl 
bir Fransız Avrupası idiyse, 938 Avrupası 
da - kontinantal Avrupadan bahsediyo -
ruz - bir Alman Avrupasıclır. Bu bir ha
kikattir. Son on sene içinde Avrupada 
ne zaman dolaştırnsa koca kıt'anın iktı 
sad bakırnından Alman nüfuzu altında 
yaşadığını gördüm ve bu iktısadi tesirin 
arkasından siyasi tesiri:ı kendini göste -
rece~ini bekledim. 

v.ırdır, istikballerlni her vakit için emniyet altında görür- fakat sadece edınebildiği bilgidir, zira mülkün de, servetin tehayyir nazariarına aldırış etmeden, bir 
ler. Fakat h~ vakit için kıymetini muhafaza eden mülk, de malıvolması mümkündür. Fakat insanın kafasında mev- kenara çekilip, oturdum. Ötedenberi ço• 
alma kuvveti değişmiyen para yoktur. cud bilgiyi alabilecek kuvvet henüz icad edilmemiştir. cukları sever, onlann her halile alfıka • 

=c~= s~~~~~c=~~~~~=~=[§==~:::ıııı::::::===~=ı ~~f~~~:~~::~;,~f;;~~~~= 

* Her Hitler, Alman milletinin yeni ha
yat devrini kurrn.ıya tarih tarafından 
memur edilmiş kuvvetli ve büyük bir 
şnhsiyettir. Bunu hiç kimse inkar ede -
mez. Şu da inkar edilemez ki Führer bir 
idealisttir ve ateşli, heyecanlı bir idea -
list. Politikacı ve devlet adamı olarak ta 
ender görülmüş bir meziyefe, hatta fazi
lete sahib bulunuyor, siyasetini açık söy
lüyor. Politikada adet budur ki devlet 
adamları söylediklerinin aksini yaparlar. 
Halbuki Hitler yalnız söylediklerini ya
pıyor. Mein Kampf'ta ne yazmışsa ikti -
dar mevkiine geldiği gündenberı yaptı~ 
ve yapmıya çalıştı~ı da odur. 

Böyle bir adamın idaresi altmda bulu -
nan Almanya için, beş seneden beri devam 
eden büyük siyasi muzafferiyetlerden 
sonra, bugün intihab edilecek iki yol bu-

Amerika şehirlerini 
Harabeden 
Büyük fırtınalar 

Amerikada vuku bulan müdhiş fır

tınalar, ··yük zayiata sebebiyet ver -
miş, bir çok şehirlerde adeta taş taş üs

tüne kalmamıştır. Resmimiz, bu ba -

direden kurtulan üç zavallı Amerika -

lıyı gösteriyor. 

========================== lunduğu hiç bir gözden kaçaınıyacak de- bels cevvelce Avrupanın kalbi Pariste 
rece~~ aşikardır: 1 - ~ak, .adale~~ ~uku~- idi; şimdi bu kalb Beriine intikal et -
ta musa~at, yanı - .Hıtler ıdeoloJı~me go- miştir!. demişti. O zaman, ben bu sütun
re - Gleıchberechtıgung. 2 - Yen. Avru- larda eTek kalbii Avrupa istemeyiz Av
payı Alman nüfu_z _ve ~akimiycti alt~a rupa, bütün milletierin kalbierini birbir
a.lıp, o sureti: yuru:rı:e~. ~ vru~a~ı bır lerine sevgi ve hürmetle bağlıyan bir 
tiyatro sahnesı, ~endısını bır seyırcı ola- kıt'a olmalıdır, dedim. Şimdiye kadar 
rak tasavvur edıp Avrupaya yapışık du- bütün yaptı~ işlerde yüzde doksan haklı 
r~n bir a~a ü_zerinde pip~s~u yakan İn- olan bugünkü muzaffer Almany:.ı karşı
gıltere, bır dunya devletıdı~: A_::~P! da sında da bu sözü, dostça v~ başka bir 
Almanyaya açık bono vermış goııınuyor. şekilde tekrar edebilirim: Tek renkli bir 
Şu halde kolaylıkla akıllara gelebilir ki Avrupa yapmak imkansızdır bunu fste-
.Alvrupada, Fransanın iki defa tecrübe rnek te hata olur! ' 
etmiş olduğu hakimiyet siyasetini bu de
fa da Almanya tecrübe etmek istesin! 

Derhal söyliyelim ki bu, büyük bir ha
ta olur. 

* Son asır esnasında kendilerile daima 

* 918 Avrupası yalmz haksız ve hata U
zerine k-urulmuştu. 938 Avrupasının ise 
yalnız hak, adalet ve sevab üzerine ku
rulmasını temenni etmeliyiz. Yeni Avru
payı bu esaslar üzerinde kurmıya kadir ve 
memur olanıann ileri gelenleri arasında 
Hitler bulunuyor. Hitler, kendisini bize 
idealist, hak ve adalet dostu olarak ta -
nıttı. Eğer, elde ettiği muzafferiyeHer -
den sonra, yeni hamlelerini bu hedefe 
çevirirse, Avrupaya hak ve adalet üzeri
ne kurulmuş bir refah devresı vermek hu 
susunda kendisine yardımcılık edecek 
pek çok millet vardır. Aksi takdirde o 
da bütün faniler gibi, kendi tezadi rı 

içinde çırpma çırpma, bütün tahakküm 
davalarının varm~ olduğu neticeye gi -
der! 

r················································· .. -·~ 
Hergün bir f1kra 1 

Dalgınlık yarışı 
Mii.balô.ğacı Marsilyıılı, gene kendi 

gibi mübalağacı Marsilyalı arkadaşı
na anlatıyordu: 

- Benim bazan bir dalgı.nlığım tu
tar, dedi. Öyle i§ter yaparım ki yap
tıklarıma sonradan kendim de giile
rim. geçen gün posta kutusuna bir 
mektub atacaktım. Dalgınlığım üze -
rimde idi. Mektub~ kutuya atacağım 
yerde kendim kutuya atıldmı, ve mek
tub kaldırırnda kaldt.. 
Mübalağacı MarsilyaZının arkada§ı 

düşündü: 

- Benim yaptığım dalgınlıkların 

yanında bu seninki hiçtir, ded;. Geçen 
ak§am evimde yatma.k. i~in soyun -
mu.ştum. Fakat nas?.!sa dalgmlığıma 
geldi. Elbiselerimi yatağa koydum, 
kendim de portmantoya asıldım, sa
baha kadar elbiseZer yatakta yattı • 
lar, ben portmantoda asılı kaldım. 

: 

\ .......................................................... J 

Sinema san· atkarlar1 
ne olmak istiyorlardi, 

ne oldular? 

Mussolininin ortanca 
Oğlu ile evlenecek 
Olan kız 

Arada bir, uzağa giden, gözden kaybo "" 
lan çocuğuna, annesi veyahud ki dadı~ 
sesleniyordu: -

- Co§kun! Buraya gel!. 
- Yılmaz! Topraklarla oynama! 

- Yalçın! Bırak o pis kağıdı!. 

Dikkat ettim: Bu yeni neslin çocuklanı 

hep te zorlu isimler taşıyorlar. Yüzde 
doksanı Coşkun, Yılmaz, Yalçın, Yavuz~ 

Acar, Yaman ve ilafıhi.rıhiğ! 

Gerçi hoşa gitmlyecek gibi değil. Gen~ 
ana babalar eviadiarına yiğit gözile bak
mak istiyor, koydukları adlardan onlaı 
Için istikbalde manevi her hang: bir te-. 
sir umuyor, bekliyorlar demek. 

Fakat gene dikkat ettim: Yanıbaşımda. 
yere çömelmiş, atılmış gazoz tıpalaril6 

uslu uslu oynıyan bir damlacık, mtılu~ 

bakışlı, bezgin tavırlı yavruyu, haminne~ 
si: 

- Coşkun! Gel de mamanı yedireyimt 

Diye ça~rdı~ı halde, o bu ismi hali: 
edecek hiç bir harekette bulunmadı. 

Biraz ötede, sıska, uyuz bir kedi yav , 
rusunun taarruzdan ziyade, biraz ekmeli 
kırıntısı dilenrneğe matuf olan ayak uza• 

tışından ürküp avaz avaz haykıran ağla~ 
suratlı çocuğunu, annesi:. 

- Yılmaz! Ben sa:ıa oralara sokulm~ 
demedim mi? 

İtabile payladı. 
Resmini gördüğünüz genç kız, Sin- Gene orada, hasta ve cılız bacaklarını~ 

yorina Gina Ruberti'dir. 29 İlkteşrinde üzerinde bir türlü müvazene te:ınin cde .. 
Bugün Hollywoodda büyük bir §öhret İtalyan Başvekili Mussolininin ortan - miyen bir cKaya,, kendinden ferah fe ~ 

kazanmış olan san'atkarlar vaktile sine- ca oğlu yüzbaşı Bruno Mussolini ile rab iki yaş küçük bir kız çocuğunun fis .. 
Her birinin kendine göre çizmiş olduğu evlenecektir. 
ma san'atkô.rlığını dlişünmemişlerdi bile.. kesini yeyince, haykırarak arkaüstü düoe 
bir hayat yolu vardı... Ti msahlarına genç kızların §CD bir cÇetin», uzakta düdük öt~üren biıj 

Mesela Clark Gable doktor olmak he- etini yediren hancı vapurun sesinden korkarak ispazmoza. 
vesinde idi. Tahsilini de o yolda yapı - uğrıyan bir cYavuz, gördüm .. 

Nevyork civarında bir handa çalı - O anda, zihnimden şu mülAhaza geçti~ 
yo~;;~a Loy henüz on iki yaşında iken şan kızlardan bir çoğunun sıra ile kay- cKuzguna yavrusu Şahin görünürili 
dansöz olma~ tasarlamıştı. Dansözlük - bolduklan meydana çıkmı§. Fakat bir derler .. do~udur. Lllkin, eviAdiarına be< 
ten bir aralık vazgeçmiş ve heykeltraşlı- türlü nereye gittikleri anlaşılamamış. hernehai böyle iddialı isimler koymak 'S" 

Nihayet, müteassıb bir hıristiyan olan 
~a heveslenmişti. Tesadüf onu Rudolf han sahibinin ölümü, vaziyeti aydın _ tiyenler, onların §Öyle bir parça gelişip, 
Valentinonun karşısına çıkardı ve bu su- !atmıştır. Garib bir iliete müptelA olan hüviyetlerini ve karakterlerini belli et• 
retle sinema hayatına atıldı... ı b adam, bu kızları birer birer öldürmüş, me erini ekiescler de, zavallıları gülUng 

Robert Montgomery iş bayatma atıl -
parça parça doğrıyarak husust surette olmaktan korusalar, fena mı olur? 

mak üzere idi. Babasının b:iyük bir fab~ 
beslediği timsahlanna atmıştır. 

rikası vardı. Bu fabrikanın başına geç - ================== 
meği tasarlıyordu. Fakat işler umduğu 

gibi çıkmadı. Babasının ölümünü bir if
las takib etti. Esasen i§ hayatına büyük 
bir inbimaki olmıyan delikanlı, tiyatro
culu~a süluk etü. Tiyatroculuktan, sine
macılı~a atliımak işten bile değildi ... 

Ncison Eddy gazete muhbiri idi. Bir ge
ce verilen bir süvarede bir şarkı söyle -
mişti. Bu şarkı yüzünden o kadar büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştı ki, derhal 
gazeteciliği bırakarak muğanniliğe ve 
bilahare sinema san'atkarlığına silluk 
etti. 

meraklı idi. Genç yaşında vah~i hayvan
larla u~raşma{ta koyulmuştu... Evvell\ 
filleri ehlilcştirme~e çalıştı. 

Sonra bu işin bir netice vermiyece~ine 
hükmederek (Nevyork) ta oyun vermelt
te olan bir operet kunipanyasına girdi. 
Operetten ziyade dırama müstaid bulun
duğunu sezen opcret müdürl onu dram 
san'ntkarlığına sevkeyledi. 

Edward Robinson papaz olmak üzere 
tahsil görüyordu. Hayat onu sinema 
san' a tk ar lığına sev k ey I edi. 

William Powell avukat olmak üzere 

E. Talu .............................................................. 
Mısır kralı uçuş dersleri 

alıyor 

Mısır Kralı Sa Majeste Faruk uçul 

dersleri al!mağa başlamıştır. Kahir~ 

harbiye mektebinde ders görecektir. •........................................................... ~~: 
TAKVIM 

J inci T eşrin 

dost olduğumuz ve silah arkndaşlığı etti
ğimiz Almanlar bilirler ki, Avrupanın bir 
asırdanberi yalnız zulmünü görmüş bir 
memleketin bir fikir adamı sıfatile, Al
manyayı, hangi meselede ha.Jdı olduğu -
nu gördümse bu sütunlarda o hakkı te.c:
lim etmekten hali kalmadım. Çünkü, biz 
Türkler, Avrupanın orta boylu bir mil -
teti sıfatile, bu kıt'nda 918 denberi hak 
ve adalet üzerine kurulmuş bir devrin 
hakim olmasını istiyoruz. Almanyanın 

haklı oldu~ yerlerde hakkını teslim et
mek bu bakımdan nasıl bir borç teşkil e
derse onu haksız ve yanlış bir yola sap -
maktan ta h zir etmek te öyle bir vazü ed ir. ~;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;M;;;;;;u;;;'hı;;;· t;;;ti;;;n;;;;;;B;;;ir~g;;;e;;;n;;;;;;;W;;;;a;;;ll;;a;;;c;;;e ;;;B;;;e;;;e;;;r;;;y;:;;;a;;;t;;;;c;;;a;;;m;;;b;;;a;;;z;;;h;;;a;;;n e;;;l;;;er;;;i;;;n;;;c;:;;;ik;;;e;;n;;;s;;;an;;;;' a;;t;;;k;;;Ar;;;l;;;ı kta;:;;;;;;k;;;ar;:;;;ar:;;;;k;;;ıl;;;d;;ı.;;; .. ;;;;:;;;;;;;~ 

Bugün 918 Avrupası erimiş. Yeniden -.:.i 

Rumi uno 
1S64 9 Arabr aoııo ~ 

1Sli7 

hamur olmuş bir haldedir. Büy5yen Al
manya bu hamura bir Alman şekl; ver -ı 
mek isterse hata eder. Napolyon ve de
mokrasi Fransalan için on beş seneden 
fazla hayatı olmıyan böyl~ bir tecrübe -
nin yeni Almanya için dnha uzun bir 

• w • 

muvaflakiyet vereoııecegınt rarzettıre -
eek meydanda sebeb göremiyoruz. Bu -
~nkü milli kültür derecesil~, Avrupa, 
hiç bir zanıan tek veyahud iki, hattA ü
çflzlüğe boyanamaz.. 

Anschluss'un ferdasında doktor Gö -

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Otobüs ile İstanbul semtinden Beyoğlu semtine geçiyor

duk. Eminönünde durduğumuz zaman kapı açıldı, elinde en 
aşağı 50 kiloluk bir süt güğümü ile bir yolcu vıırdı, ve bu 
yükü ile kabul edilip edilmiyeceğinde tereddüd ediyordu, 
biletçi: 

- Alırız, dedi. Adam geçti, güğüınü de bir kenara koya
rak oturdu, bız bilet parasını nasıl vereceğini merak edi -

lS TER INA N, 

yorduk. Taksim dedi, on kuruş istediler, verdi, derken 6 

kuruş daha vereceği söylendi, onu da uzattı ve bu defa ikin

ci bir bilet verdiler, adam bu bileti güğümün üzerine ya-

pı~tırdı. İstanbul otobüslerinin resmi biletle ayni zamanda 

yük arabacılığı yaptıklarına biz görerek inandık, fakat ey 

okuyucu sen: 

ISTER ·1 NA NMA 1 

-Eylül 
26 
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ol. u. 
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İlk tren dün Erzincanda coşkun 
tezahüratla karşılandı, Atatürke, 
Başvekile şükran telgrafları çekildi 
Erzincan 8 (A.A.) - Erzincanın Atatürk CtllDhurreisi zi tazim ve şük.ranlarımla bir daha ar-

hasretle beklediği tren, gece buraya Istanbul zeder, sıhhat ve ifiyetler dileyerek mü 
gelmiş ve bugün saat 1 O da şehirli, köy Büyük mmetimizin müstesna kıy - barek ellerinizden öperim.• 
lü binlerce halkın coşkun tezahüratı a- met ve kabiliyetlerini gene millet ve Celil Bayar .Başvckil 
rasında istasyona girmiştir. istasyonda memleket için feyizli, faydalı kılma - Ankara 
yapılan takın kordelası trenin girişin - nın sırnnı en iyi keşif ve tatbik eden Büyük Şefimiz Atatürk'ün yurdu -
de dördüncü um um müfettiş General Büyük Şefliğinizde 19 Mayıs 191 ~ dan muzu dünyanın en marnur memleket
:Abdullah Alpdoğan tarafından verilen beri yarattığınız eşsiz eserlere zamime leri seviyesine çıkarmak ve milletimi
bir nutuktaıı sonra kesilmiş ve tren olarak birini daha tebşir etmekle bab- zi en geniş refah kaynaklanna ulaş -
General ve Erzincan valisi ile hükft - tiyar oluyorum. tırmak ve bunun için de birinci dere -
met erkanını harnil olduğu halde hal - cYurduıtıuzu dünyanın e.n marnur cede işler sırasında vatanımızın her 
kın sürekli alkışiarı arasında istasyo- memleketleı'i seviyesine çıkarmak ve köşesini birbirine demir ağlarla bağ -
na girmiştir. Bu sırada yüzü mütecavlz mi11etimizi en geniş :refah kaynaklanna lamak yolundaki yüksek direktifleri
kurban kesilmiştir. ulaştırmak• ve bunun için de birinci nin tatbikatından olarak Ankara - Er-

Müteakiben vali ve diğer hatibler işler sırasında vatanımızın her köşe - zurum demiryolunun bugün Erzincana 
tarafından heyecanlı nutuklar verile - sini demir ağla birbirine bağlamak yo- varmış olduğunu müjdelemekle bahti
rek Atatürk'e taziın, minnet ve şük - lundaki yüksek direktiflerinin tatbi - yarım. 
randa bu~unulmuştur. katından olarak Ankara - Erzurum Bunu tebşir ederken yüksek baş -

Bütün Erzincanlılar, bütün halk se- demiryolu bugün Erzincana varmış ve kanlığınız altında bulunan Cumhuri -
Cumhuriyet çocuklarının coşkun teza- yet hükılmetinin yurdun imar ve ih

vinç içindedir. hüratı ve Büyük Şahsiyetinize cbedi yası hususundaki büyük ve isabetli 
Atatürk'e çekilen telgrnf minnet ve bağlılık feryadlarile tes'id programının biran evvel tahakkukun-

Ankara 8 (A.A.) -Ankara -Er - edilmiş bulunuyor. da, Cumhuriyet Nafiası mensuplarının 
zurum demiryolunun Erzincana varma Bu vesille ile kurduğunuz inkılabı hisselerine düşen ödevi bugüne kadar 
sı münasebetile, Nafia Vekili tarafın - yaşatmak ve vatanın saadetlerini art- plduğu gibi, yorulmaz bir gayret ve a
dan Atatürk'e ve Başvcki.l Celal Bayara tırmak için şaşmadan, sapmadan hızla zimle yapmakta devam edeceklerini 
aşağıdaki telgraflar çekilmiştir. bütün enerjimizi daima sarfedeceğimi- saygılanmla temin ve arzeyleriın. 

Büyü 
•• •• gor 

faşist meclisinde 
ülen meseleler 

Dün akşam sekizinci içtima yapıldı, neşredilen tebliğde 
harici siy set hakkında hiçbir şey söylenmiyor 

Roma 8 (A.A.)- Büyük faşist mec
lisi Mussolininin rlyasetinde ikinci iç
tımaını akdetmiştir. Başlıca harici si

yaset meselelerinin müzakeresine tah
sis edilen bir toplantı saat 22 de başla
mış ve saat bire doğru bitmi!Jtir. İçti -
madan sonra neşrcdi~en resmi tebliğe 
nazaran meclis, meb'usan meclisi ye -
rlne kaim olacak ve 1939 martında top 
lanacak olan korporasyon huzmeleri 

Japonlar Çinde bir 
liman zaptettiler 

meclisi ihdasına müteallik kanun layi -
hasını tasvib etmiştir. 

Meclis ayni zamanda milli korporas
yonlar konseyinin islahına müteallik 
kanun Qayihasını da tasvib etmiştir. 

Tebliğ, haric1 siyaset hakkında hiç 
bir imada bulunmamaktadır. 

Meclls 8 inci i9tımaını da bu a~am 
aktederek, bilhas~a İspanya meselesi 
va beynelmilel scyast vaziyetin tedki
kile meşgul olmuştur. 

ingiliz kral ve kraliçesi 
Kanadaya gidiyorlar 

Tokyo 8 (A.A)- Domei ajansı Ja- Londra 8 (Husus!) - Önümüzdeki 
pon kıt'alannın Hankeu'ya 80 kilomet- sene yaz mevsiminin başlangıcında, 
re mesafede dağlık bir mıntaka olan Kral ve Kraıiçeınin Kanadayı ziyaret 
q'apien'dekl Japon hareket üssün tak- edecekleri bu akşam resmen bildiril -
rlben 40 !kilometre kadar yaklaştıkla - miştir. 
rmı bildirmektedir. 

Yangtsenin cenub sahilinde Japon 
lar Hankeu'dan 130 kilometre uzak
ta kain Maoçulin limanını zaptetmiş -
lerdir. 

Japonlara göre Çiniiierin zayi h 
Tokyo 8 (A.A.) - J npon cDomei:ıt ajan

sı bildiriyor: 
Japon umumi karargahı tarafından 

neşredilen bir tebliğe göre Çin kıtaatı 20 
ağustostan 3 teşrinievvele kadar orta Çin 
rnuharebe meydanlarında 68,737 ölü ver
mişler ve Japonlar 2017 esir almışlardır. 
Buna muka'bil Japon ı~ıtaatının zayiatı 
11,750 ölü ve yaralıdır. 

Almdn 1 h~ad Nazırı 
Sofy ya da gid ce 

So!ya, 8 (A.A.) -Almanya iktısad 
nazırı Dr. Funck, Türkiyeden avdetin
de gelecek hafta Sofyayı ziyaret ede
cek ve iki memleketi alakadar eden ti
cari meseleler hakkında müzakereler -
de bu1unacaktır. 

Kral logonun yıldönUmU 
Tiran 8 (A.A.) - Bütün Arnavud -

luk bugün Kral birinci Zogonun do -
ğum yı1dönümünü tes'id etmektedir. 

Kanada Başvekilinin daveti üzerine 
yapılacak olan bu ziyaret, Kralın tah
ta çıkışından sonra Döminyonlara ya
pacağı ilk seyahattir. 

İlk defadır ki, bir İngiliz Kralı Ka
nadayı ziyaret edecektir. 

Ingiliz - Fransız Erkanı 
H rbiyeleri arasında 

müzakereler 
Paris 8 (A.A.) - Fransız ve İngiliz er

kAnıharbiyeleri arasında yarından itiba -
ren müzakereler başlıyacaktır. İngiltere 
hava mareşnli yarınki paıar günü yanın
da altı sübay oldu~ halde Parise gele -
cektir. 

Dünya mesafe rökoru 
Londra 8 (A.A.) - Bir Sovyet tay

yaresi tarafından tesis edilen dünya 
mesafe rökorunu kırarnıyan cMerkü -
ri• tayyaresi, deniz tayyaresile yapı -
lan en uzun uçuş rökorunu kırmağa 
muvaffak olmuştur. 

Bu rökor Start Bay ile Brezilya a
rasında 5215 millik bir mesafeyi ka -
tetmi!J olan bir Alınan tayyaresi tarn -
fından tesis edıl.mişti. 

Amerikada mukabil 
casusluk teşkilati 

genişletiliyor 
Nevyork 8 (A.A.) - Reisicumhur 

Amerikadaki mukabil casusluk teşkilfı -
tını hükumetin genişletmek istediğini 

bildirmiş ve ecnebi casuslarının mesaisi
ni akim bırakmak için bu tedbırlerin ne
ler olabileceğine işaret etmiştir. 

Reisicumhur Ruzvelt, bu cümleden ola
rak ordu, bahriye ve milli müdafaa araş
tırmalar bürolarının gizli servisleri ara -
smda daha sıkı bir teşriki mesai zarure
tini ileri sürmüştür. 

Reisicumhur, ecnebi casusların son za
manlarda Amerikada büyük bir faaliyet 
gösterdiklerini ve bu faaliyetin iki eelı

heden inkişaf ettiğini beyan etmiştir. 
Askeri ve bahri binnefis casusluk ve 

bazı şekillerde ecnebi propagandası su
retinde tebarüz den bu casuslu~a bir ni -
hayet verilecektir. 

F ran kocularıo 
muvaffakıyeti 

Salamanka 8 (A.A.) - Franko umu
mi karargfıhının tebliği: 

Kıtaatmuz dün Ebre cebhesinde ye
ni muvaffakiyeHer elde etmiştir. Düş
manın fevkalfıde çetin mukavemetine 
rağmen yeniden beş müstahkem mcv -
zi zaptettik. Düşman üç yüzden fazla 
ölü ve 182 esir bırakmıştır. Elimize 
mühim mikdarda harb levazımı geç -
miştir. 

Tayyarelerimiz, Barselon limamn
da askerl hedefleri OOınbardıman et -
miş ve düşmanın iki avcı tayyaresini 
düşürmüştür. 

Yugoslavyada yeni 
intihabat yapılacak 

Belgrad 8 (A.A)- 5 Mayıs 1939 da 
intihab devresi bitecek olan Skopcina 
meclisinin pek yakında feshedileceği 

kuvvetle muhtemel görülmektedir. 
Yeni intihabatm ll KAnunuevvelde 

yapılacağı söylenmektedir. 

Van Sittart istifa etmiyor 
Londra 8 (AA.) -İyi haber alan 

mahfeller Robert Van Sittart'ın isti -
fasına dair ecnebi memleketlerde neş
redilen haberleri katiyetle tekzib et -
mektedirler. 

Ja onyada maden 
kuyusu faciası 

Kurbanların sayısı 186 
kişiyi buldu 

Tokyo 8 (A.A.) - Yubari madeni
nin dibinde mahpus kalan madencileri 
kurtarımak için 5 00 am ele iki günden 
beri bütün gayretlerile çalışmaktadır -
lar. 

Şimdiye kadar maden kuyusundan 
125 cesed çıkarılmıştır. Kuyuda kalan 
34 marleneinin sağ olarak çıkanlma -
sından ümid kesilmiştir. Bugüne kadar 
tesbit edilen facia kurbanlannın adedi 
2 7 si yaralı olmak üzere 186 kişidir. 

Sofyada beynelmilel 
''Sevinç ve iş, teşkilabnın 

e Leh - Çek davasına 
basit bir bakış 

Yazan~ Selim Ragıp Eme~ 

E ransanın bir peyki kalmaktan 
ır- .tiyade rnüsavi hukuka malik bir 

müttefiki olmak iddiasını ileri süren Le
histan, dileğini büyük müttefiğine kabul 
ettirememekten mütevellid bir teessür 
içinde yavaş yavaş Fransadan ayrılma 

yolunu tutmuştu. Çckoslovakyanm ta1t
simi bahsinde ihtiyar ettiği hattı hare -
ket, öyle görünüyor ki het' ikisinin ara -
sını büsbütün açacak. Çünkü Alman kı· 
taatının hareketine müvazi bir surette 
Tshcchen ınıntakasını ve Cieszyn Silez-

sergisi açılıyor yasını işgal eden Lehlilerin Miınih konfc--
. b'l ransının kuranına uyarak Çeklerlc mU-

Sofya 8 (A.A.) -Bulgar aJansı 1 - zakere neticesinde kendilerine terkedi -
diriyor: lecek araziyi işgal etmeyi bcklemeyip 

Yarın Sofyada beynelmilel csevinç hududu tecavüz etmeleri, Fransızlar ta
ve ~- teşkilatının sergisi açıqacaktır. rafından bir nevi açgözlülük alumeti sa
Dün akşam ve bu sabah Sofyada Yu ~ yılmaktadır. Hatta bazı gazeteler, bu me
goslav, Yunan ve Rumen delegelerı seleye tahsis ettikleri neşriyatlarile Le • 
gelmiş ve tayyare meydanile ist~syon- histan aleyhinde çok şiddetli yazılar yaz
aa resmen. ~arşılanmışla:dır. Ögl~de~ makta ve Çekoslovakyanın bugün ba~ı· 
sonra teşkilatın beynelmılel komıtesı na gelen hadise bir gün Lehistanın da 
başkanı ~o~t~r Ley'in .idaresindeki Al- başına gelecek olur~a, o zaman, bilhassa 
man ~ey etı ıle Skandına;rya ı:nemle: İngiltere ve Fransadan Lehistanın en u
ketlerı ve Felemenk hey etlerı gelmış fak bir alaka beklememelerı laz:m geldi
ve iş nazırı B. Nikiforof ile resmi ma - ğini yazmaktadırlar. 

karnlar ve Bulgar teşkilatı tarafından Bu sütunlarda defaatla kaydedegcldi· 
karşılanmışlardır. ğim '·eçhile bugün Çekoslovakyanın ba

lrgilterede veni bir tayyare 
fabrikası daha açılıyor 

Londra 8 {A.A.) - Hava nazırı bugün 
Cambridge'de söylediği bir nutukta hava 
silahlarının arttırı1acağını, Glucester'de 

tayyare imali için bir milyon İngiliz li -
rası sarfilc yeni bir fabrika daha açıla -• 
cağını ve Birmingham, Bristol, Manç -
hester, Liverpol, Cardiff, Glasgow, 
Plymouth ve Southampton'da hava mü -

dafaası tertibatının kuvvetlend'ırileccğini 

bildirmiştir. 

~lmanyadaki Yahudilerin 
pasaportları iptal edild~ 
Berlin 8 (A.A.) - Dahiliye Neza -

retinin bir emrile Almanyada oturan 
bütün Yahudilerin pasaportları bugün
den itibaren ipta1 edilmiştir. 

Orgub hapishanesinde bir 
yaralama vak'ası 

şına gelen hadise cidden acıöır. Fakat u
nutmnmak lazımdır ki insanlar gibi mil • 
lctler de ne ekerlcrse onu biçerler. Çe· 
koslovakya devleti, mükemmelen tecbiı 
edilmiş bir orduya ve gene o kadar mü -
kemmel surette cihazlandırılmış bir sa -
nayie malikti. 

Bu devletin büyük müttefikleri vardı 
Son dakiknda ve sulhün kurtımlması pa
hasına terkedildiğini gören Çekoslovak
ya için yapılacak en tabii hareket, tck ba
şına istiklalini müdafaa etmcl<:ti. Filvaki 
böyle bir müdafaanın er, geç mutlak bir 
hezimete dayanacağı muhakkaktı. Fa -
kat, icabında intihar demek olacak b:r 
hareketle dahi kendilerini müdafaa ct
miyen milletler için başkalarından yar
dım beklemek elbette ki abes olur. Ayni 
zamanda, Çekoslovakya için Lehlilere 
karşı söylenecek fazla bir şey de yoktur. 
Çünkü büyük muharebe bittikten ve hu
dudlar tayin edildikten sonra Lehlcrin 
Sovyet Rusya ile hali harbde oldu~ bir 
zamanı seçen Çekler, ant bir hücumlr 
Tshechen ınıntakasını istila ctmi§ ve 
Leh - Rus harbi esnasında Fransanın yol-

Ürgüb (Hususi) _ Hapishanelerde ladığı harb mühimmatını ve silahları top
çok eski bir adet vardır. Bir adam ye - raklarından geçirmemişlerdL Lchlilcrin 
ni mahkfım olup hapishaneye girdiği yaptıkları, öyle görünüyor ki vfıde ile 
zaman eski mahktlmlara dam parası mukayyed bir işgale bugün nihayet ver
namı altında bir lira 'Vernıeğe mecbur rnek oluyor. Çeklerin düştükleri fıkıheti 
tutulur. hazin bulmakla beraber Lehlilerin te • 

İşte Ürgüb hapishanesine yeni gir - cavüzlerine karşı kend;lerini müdafas 
miş olan Hüseyin isminde bir mahkfım sadedinde söylenecek fazla bır şey yok· 
dan da ayni para istenmiştir. Hüseyi - tur. Vaktile onlar LehlHerin meşguliye • 
nin bunu vermek istememesinden muğ tinden istifade edip topraldarını almış · 
b 1 katil suçundan mevkuf diğer laroı. Şimdi de Lehliler onlann meşgu
b~r ~··as:yin de kendisini ustura ile yü- liyetini ganimet •bilerek verdiklerini geri 
z~~ünu İKİ yerinden ağırca yaralamı1 - alıyorlar, hayret etmiye lüzum yok: Ta
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, ta~ - rih tekerrür etini§ oluyor. 
kikata .başlanmıştır. Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahtan sabaha : 

2 va k' a, 2 fıkra 
Nasreddin Hocanın fıkrası mcşhurdur. Hocaya bir gUn bir deveku~ ge • 

tirmişler: 

- Hem koşar, hem uçar! 
Demi§ler. Hoca kuşun bir f1l hortumuna benziyen boynuna, çadır dirc~

ne benziyen uzun hacaklarına bakmış. Sonra eline bıçağı alıp boynunu, ba 4 

caklarını kestiktcn sonra: 
- Hnh, demi§, itte şimdt kuşa döndün! 
Büyük harbin devlet kırması doğurduğu Çekoslovakya da Hocanın ku· 

şuna döndü. Alman tırpanladı, Lchli makasladı. Macar bıç;:ıl-.ladı. Kılıgmı 
buldu. 

Fnkir bir delikanlı zengin bir kapıya damad olmıış. Bir bayram g-Jnü ka 
yınpederin elini öptükten sonra gösterdi~ yere otunnu§. Tebrik için misa· 
ofirler sökün etmi§. Hatırlı misafir geldikçe kayınpeder damadına i§aret 
edermi§: 

- Sen biraz aşağıya geç, beyefendi otursunlar 
Her misafir geldikçe biraz dahn aşağıya ine ine nihayet kapıyı bulan za • 

vallı daınnd, bakmıi ki bir misafir daha göründü. Teklifi beklemeden he ' 
men odadan çıkıp gftmi§. 

Almanyadan, Avusturyadan, İtalyadan, Macaristandan sıra ıle çıkarılaı\ 
museviler de çekile çekila Fransaya sığındılar. Bir faşizm de oradn başladılı 
gün Avrupadn oturacak yer bulamıyacaklar. Fakat nereye gidecekler? 

Biirhcm Cahid 
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Taksim kışiası Maliye Vekaleti tarafından hiç bir 
ücret alınmadan belediyeye devredilecek 

Hususi muhasebe büdcesi 
bu işi yoluna koymağa 
kafi görülmüyor, hükumet-

Iç ve dış piyasalarda zeytinyağının revacını arttırmak 
için lktısad Vekaleti bir nizarnname hazırladı 

teın yardım istenecek 
liükflmetin İstanbul belediyesine imar fareti binasını satın almışsa da, burası 

işlerinde kullanmak üzere beş milyon li- daimt sergi binası olmata elverişli b'.l -
ra vereceğini ve belediyenin bu para Ue lunmadıAJndan sergi binasımn tekrar 

Taksirnde yapılması fikri kuvvctlenmek- İstanbul vilayeti, ilk mekleb muallim-
yapacağı i§leri dört seneye taksim et - tedir. lerine verilecek mesken bedellerini her 
mi ı: oldug-unu yazmıştık. 'l.'aksim kışlas!, k "d B t ·ı 

:.- lstanbulda muhtelif vekfllctlere aid hir sene tecil etme te ı i. u sene, ecı e mu-
emlak şirketinden beş yüz bin liraya sa- çok bina, arsa vesaire mevcuddur. İmar vafakat edilmediğinden muallimlerin 
tın alınarak yıkılacak ve burada bir sergi d · ü k bed ll · · rmek zaruretı· haAsıl işleri ilerlerken yol, mey an vesaıre m - mes en e erını ve 
binası yapılacak, Taksim meydanı da bu nasebetile bu bina, arsa ve saireyi satın olmuş ve yeni sene büdceai Ankaraya 
münasebetle genişlemtf bulunacaktı. almak iktiza etmekte, bu iş İstanbul be- gönderildiği sırada münakale suretile 
raksim kışlası bir iki aydanberi Maliye lerliyesine pek pahalıya malolmaktadır. seksen dört bin lira temin edilmiştir. İs
Velciletine geçmiş oldu~dan istimlô.lt Belediye, vekAletlere aid bu gibi bina tanbul vilayetinde çalı~an ilk mekt~~ 
muameleleri durdurulmuştur. Nafia ve vesairenin hiç bir bedel alınmadan lsta:ı- muallimlerine asgart mikdar olan be~ lı
lktısad Vekaletlerinin deUletile Taksim bul şehrine terkedilmesini teklif etmiş - radan mesken bedeli vermek için yüz on 
kışlası hiç bir ücret taleb edilmeden Ma- tir. Hükiirnet bu teklife muvafakat eWği bin liraya lüzum vardır. Belediye, 84 bin 
liye Vekaleti tarafından İstanbul bele,U· takdirde vekfıletlere aid binalar kolayca lirayı 110 bin liraya iblat ttmek için ted-
yesine devredilecektir. alınacak, imar işleri vaktinde ilerliyecek, kikat yapmaktadır. 

İktısad VekAleti yüz elli bin lira ver - buralardan tasarruf edilecek paralarla Diğer vilayetler mesken bedeJi mik -
rnek suretile Maçkadaki eski İtalyan se - başka işler başarılacakt11·. darını azaını mikdar olan sekiz liradan 

Şehir lşl~rl: 

Paıarlıksız aabt hakkında bir 
rapor hazırlanacak 

Pazarlıksız satış kanununun tatbikatı 

hakkında İktısad Vekaleti belediyeden 
rapor istemiştir. Belediye iktısad mü -
dürlüğü kanunun tatbik edildiği günden 
itibaren on beş günlük bir rapor hazırh-
yacak, raporda kontrol esnasında görü -
len ve tesbit edilen noktalaı· izah oluna -
caktır 

Kültür işleri: 

Yüksek muallim mektebi 
tevai edilecek 

verrneğe karar vermişler ve tediyata baş
lamışlardır. Daimi encümen beş lira :le 
sekiz lira arasında bir mikdar tesbit ede
cek, muallimlere bu mikdar üzerinden 
mesken bedelleri verilecektir. Istanbul 
vilayeti, her sene vilayet hudurlları da -

Yüksek muallim mektebine bu sene hilinde ilk mektebler açılmakta ve mual
yeniden otuz talebc alınacaktır. Mektebe lim sayısının çağalmakta bulunmasını He
girmek üzere yüz talib vardır. Talibler ri sürerek İstanbul mes'ul muhasebesine 
arasında evvelki gün tahriri ve dün de §i- hükumetin yardımda bulunmasını iste -
!ahi imtihanlar yapılmıştır. İmtihanın mektedir. 
neticesi yarın belli olacaktır. Maarif Ve- İlk mekteb muallimlen otomatikmJn 
kaleti, orta tedrisat mu'allimlerinin azlı - terfi etmekte, bu yüzden her sene hususi 
ğını nazarı itibara alarak yüksek mual - muhasebe büdcelerinin masraf faslınl zi-
lim mektebini tevsie karar vermiştir. Ge- yadelcştirmek lazım gelmektedir. Hal -

Et ve kapalı su şişelerinh1 üzerinde lecek seneki kadro üç yüz talebelik ola - buki diğer memuriyetlerde ter..fi edilen 
•ulunan etiketlerde fiatlarla beraber ma- caktır. maaşı alabilmek için münhal beklemek 
lın evsafı da bulunması iktiza etmekte - Maarif Vekaleti yüksek tedrisat umıım zarureti vardır. Bu şekilde terfi eden 
dir. Kontrollar esnasında bu nokta ehem- müdürü Cevad, yüksek muallim mekte- muallimlerin maaşlarını verebilmek i~in 
miyctle gözönünde tutulmaktadır. bi binasnın yanında inşa edilecek pav - yeni formül ihdas edilmediği takdirde 

yonlara muvafakat etmiştir. Yakında~Jn- muallimlerin maaşlarını vaktinde alma -
Denizbankm yapbrdığı antrepo bitti şaata başlanacaktır. larına imkan görülmemektedir. 

Denizbank tarafından gümrük binası Dil tahsiline Avrupaya talebe Geçen sene İstanbul vilayetind~ terfi 
.ranına yaptırılan bir numaralı antrepo - gönderilecek eden ilk mekteb muallimlerinin maaş far-
ııun inşaatı tekınillemiştir. Şimdi rıhtı - Altay ve Ural dillerini tahsil etmek ü- kı 34 bin lira tutmaktadır. Her sene bu 
ma raylar dö~enmesine başlanmıştır. Bu:ı zere Maarif Vekaleti Avrupaya üç ta - mikdar çoğalacaktır. 
dan başka antreponun hususiyetlcrindea lebe gönderecektir. Müsabaka imtihanı 

birini teşkil eden v~ dünyanın en asri yarın Üniversitede yapılacaktır. 

vinç tertibatmın konulması için rie lazı:n 
eelen hazırlıklar yapılmı;tır. Yakmda bu Gümrük lerde: 
Jşler de bitirilecek ve antrepo kullanıl- Galata yolcu aalonunun inşaatı 
mıya ba~lanacaktır. ilerliyor 
.............................................................. Galata yolcu salonunun inşaatı bir hay-

Ankara borsasi 
-, li ilerlemiştir. Dış duvarlara renkli taşlar 

kaplanması bitmek üzeredir. Bu kırmızı 
taşlar hususi surette Ankara civarından 
çıkarılarak getirilmiştir. İçeride bir çok 

Açıllf• kapanıt fiatlan 8 • 10· 938 mermer ve somaki sü!unlar vardır. Bun-
ların yerlerine konma işi da tekmillen -
miştir. Binanın dahiU marangozluk işleri 
bir kaç gün evvel bir müteahhide veril-

Şehir msclisi intihab1 
dün tamamlandi 

İstanbul şehir meclisi intihabl dün bit
miştir. Sandıklar düne kadar muhtelif 
semtlerde dolaştırılmış, vatandaşların 

reylerini istimal etmeleri kolaylaştml -
mıştır. Semtlerinde sandıkların bulundu
rulduğu günlerde reylerini istimal edt:
miyenler dün kaza merkezlerine giderek 
reylerini kullanmışlardır. 

Reylerin tasnüi bu akşam sona erdiri -
lecek, yarın fehir meclisi azaları belli 
olacaktır. 

İktısad Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğü mühim bir istihlak ve ih
rac maddesi olan zeytinyağını da stan
dardize etmeğe karar vermiş ve bu hu
susta bir nizarnname hazırlaını5tır. 
Zeytinyağı mahsulü standardize edilir
ken hem dış, hem de iç piyasalarda re
vaç temin edecek şekilde ve devlet ga
rantisi altında satışa çıkarılabilecek -
tir. 

Zeytin yağlanmızm ihracında, ka -
litesinin muhafaza edilmesine dair a -
lakadarlarıri mütalealan da alınmış -
tır. İktısad Vekaleti bu hususta zeytin 
yetiştirilen bölgelerde ve zeytin yağı 
ihracatı yapan piyasalarda esaslı ted -
kikat y~ptırmıştır. · 

Yeni standard nizamnamesile mem
lekette zeytin yağı hilekarlığınm kat'i 
surette önüne geçilecek ve halk kan -
şık zeytin yağı yemekten kurtulacak -
tır. İhrac edilecek zeytin yağı teneke
lerinin üzerine tasdiıkli etiketler kona· 
cak ve varillerin üzerine zeytin ya~ -
larının asid derecesi yazılacaktır. 

Diğer taraftan İktısad Vekaleti 
memleketimizde zeytinciliğin ıslahı i
çin yeni bir takım tedbirler almakta -
dır. 

Geçen yıl muhtelif yerlerde açılan 
zeytincilik kurslarma binlerce kişi de· 
vam etmiştir. 

Bilhassa mahsul veren zeytinlerin 
verim kabiliyetini arttırmak, bugünkü 
yağ istihsal endüstrimizi iyi ~ir d~sip -
line tabi tubnak. yabani zeytm1en aşı· 
lamak, yeni zeytinlikler tesis etmek a
lınacak tedbirlerin başında gelmekte -
dir. 

Geçen mevsimin zeytin yağı rekol -
tesi 35 bin tonu bulmuştu. Bu rekol -
te evvelki yıllara nazaran çok fazla -
dır. Yeni tedbirlerle önümüzdeki mev
sim zeytin yağı rekoltesinin daha ço -
ğalacağı ümid olunmaktadır. 

Piyasadaki yapaklar tamamen 
sahld1 

Son birkaç gün içinde piyasaya ge
len yapaklar tamamen satılmıştır. Sov 
vet Rusva mümessilleri yeniden piya
~amızda~ 3,000 balya yapak almışlar -
dır. Şehrimizdeki bir kısım yerli fab -
rikalar da bir mikdar yapak mübayaa 
etmi!ilerdir. Piyasa vaziyeti iyjdir. 

Ihraç mallari için yeni eşya 
tarifaleri hazrrland1 

garistan üzerinden transit geçen yeni 
bir eşya tarifesi hazırlamışlardır. Aynf 
zamanda Türk mahsulleri ihracatına 

mahsus olmak üzere Yuna, Bulgar, 
Yugoslav dGmiryollanndan transit ge• 
çen, Almanya, İtalya ve Macar hudud• 
larında nihayet bulan bu transit eşya• 
sı tarifesi hazırlanması da tekarrür et· 
miştir. Bu hususta yakında faaliyet• 
geçilecektir. 

Piyasaya ihtiyaçtan fazla 
buğday geldi 

Son bir hafta içinde muhtelif mın • 
takalardan İstanbul piyasaına 264' 
ton buğday, 265 ton arpa, 20 ton mı • 
sır, 20 ton çavdar, 25 ton tiftik ve ll O 
ton yapak gelmiştir. Bu malların mü• 
him bir kısmı satılmıştır. Buğday pi • 
yasasına ihtiyaçtan fazla buğday gel • 
miş, bu yüzden fiatlar biraz düşmü~ • 
tür. . 

Nevyork sergi komisyonu 
kuruldu 

Önümüzdeki yıl içinde açılacak o • 
lan beyneimiJel Nevyork sergisi Türk 
pavyonu hazırlıklarile meşgul olmalr 
üzere Ticaret Odasında Ziya Taner'in 
reisliğinde bir Nevyork komisyonu ku• 
rulmuştur. Komisyon yarından itiba • 
ren faaliyete başlıyacaktır. 

Bugün kontrplakçtlar heyeti 
Ankaraya gidecek 

Birkaç güne kadar mer'iyet mevkii· 
ne girecek olan yeni kontrplak nizam
namesinin bazı madde1erinin tadili i · 
çin İktısad Vekaleti nezdinde teşeb • 
büste bulunmak üzere kontrplakcı}ar 
arasından seçilen hey'et bugün ak~am 
Ankaraya hareket edecektir. 

Ankarada dokumaciiar kongresi 
toplanacak 

Bu ayın on beşinde Ankarada el doku • 
ma tezgahları kongresi yapılacaktır. El 
dokuma tezgahları bulunan yerlerden bU 
hususta raporlar istenmi~tir. Ayrıca bll 
mıntakalardan birer heyet davet edilmiş· 
tir. 

Yumurta, yapağı, arpa, bu~day, fındık, 
tütik vesaircden sonra el dokuması ku· 
maşları da standardize edilecektir. 
·····························································• 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 

iıııııı ~~ rmıı 
ımıı .... ıll't!l lfflııuıııı, 

Bugün saat 15,30 da 
akşam saat 20,80 da 

Yanhşhklar Komedisi 
3 Perde 

Türkiye - Yugoslavya demiryolları 
idareleri arasında iki memleket ihtiya
cına tekabül eden ve bu memleketler 
münasebetlerine münhasır olan ve Bul 

miştir. Mevcud plAnlara göre marangoz· =====================================================-::ı::sı 
luk işlerine başlanmıştır. 

Yazan : Şekspir 

Türkçesi : Avnl Givda 

Tlrlr borou I l)eiiD 

• • m • 
lt • ı •ad•li 

Açllı1 

19 60 
19 40 

Ka,uı, 

19 60 
19 60 

Gümrükler umum mUdiirD 
Trakyadan geldi 

• 
Edirne gümrüklerini teftış etmek üzere 

Trakyaya gitmiş olan gümrükler umum 
müdürü Mahmud Nedimle, başmüdür 

Mustafa Nuri dün 1stanbula dönmüşler -
dir. Mahmud Ned'im bir iki gün daha 
İstanbul gümrüklerinde meşgul olduktan 
sonra Ankaraya dönecektir. .............................................................. 
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En muazzam filmierin rekorlan bile kırılmışbr. 

Bugün i P E K sinemasında 
3 AHBAB ÇAVUŞLAR EGLENiYOR 

TÖBKÇB S0ZLfJ BABBABA TUFANI 
Bugün saat ll ve 1 de çok ucuz fiattarla 

halk ve talebe matineleri . 



izmirde şehireilik hareke leri 

Dr. Behçet Uz ··çü cü 
def 1 diy r isi oldu 

Belediye şehrin kendi v ridah ile yaşayabilmesini 
temine ça:ışıyor. Önümüzdeki yıl sonunda lzmirin üç 

büyük yolu tamamile asfaltlandırılmıs olacak 
İzmir, (Hususi) - Üçüncü defa İz-ı 

mir belediye riyasetine seçilen Dr. 
Behçet Uz, şüphe edilemez ki muvaf_
fak bir şehir mümessili ve çalışka_n bır 
devlet adamıdır. Dr. Behçet Uz, !zmir 
belediyesinin başına geldiği :a~an ~~ 
lcdiye büdccsi hercü merc ıçınde ıdı. 
Borç mikdarı iki milyonu. buluyor, ~e
mur lar üç ayda bir defa maaş alabılı -
yorlardı. 

İzmirin muvaffak belediye reisi İz
mir şehrinin başına geçince evvela me
murlar ve fen hey'eti arasında esaslı 
tensikat yaptı. Reis, fen hey'etine ça -
lışkan gençleri getirdi. 42 memuru a
çığa çıkararak en ehliyetlilerini mü -
him vazifelere tayin etti. 

Belediyenin ancak 600.000 lirayı 
bulan büdcesiyle hem şehir hizmetle -
rini noksansız yapmak, hem de yeni 
yollar ve müesseseler meydana getir -
rnek imkansızdı. Tahsilat işlerine aza
mi ehemmiyet verildi. Şehrin otobüs 
servisleri belediyece ve kendi vasıta -
larile tanzim olundu. Mezbaha, hava -
gazı, ve Halkapınar sulan belediyece 
işlctilımeğe başlandı. Bu suretle bele -
diye büdcesi t .690.000 liraya çıkb. 

Rcis. bir taraftan, büyük İzmir yan
gınında vnnan yerlerin imarı işini ele 
alırken öle taraftan da yukarı mahal -
latın kannliznsyon, elektrik ve su iş -
lerini tanzim etti. İmar saha~ındl\, şeh
rin ileri gelenleri tarafından tahsis e
dilen ıs milyon lira ile yeniden yüz -
lerce modern bina yükseldi. Asfalt yol
lar yapıldı, bulvarlar açıldı ve en so -
nunda Kültürpark meydana getirildi. 

İzmirin Kültürp:ırk'ı, şüphe edile -
mez ki Tüıkiyede ve hatta Avrupada 
mevcud parkların en büyüğü ve güze
lidir. Kültürpark müesseseleri 941 se
ne inde ikmal olunacaktır. 

İzmir !uan 

Reis bir taraftan şehrin iman ışını 
yoluna koyarken, bütün enerjisini kul
lanarak İzmire hir enternasyonal fuar 
hed1ye etmiştir. İzmir enternasvonal 
fuarı bu senold mevcudiyetile bile yiik 
sek bir eser olduğunu herkese göster
miştir. Kaldı ki 939 fuarı, fuar saha -
sına ilave edilen 60.000 metre mu!'nb
halık bir sahanın iHi.vesile 420.000 
metre kore olacaktır. Bu sene {uara 
Atatürk İnkılfıb Müzesi, Ziraat Müze
si, Sergi Sarayı gibi belH başlı mües -
se<:;eler ilfıve olunacaktır. Daha şimdi
den 939 fuarına iştirak kararı veren 
devletlerin sayısı ondur. 

Şüphe edilemez ki İzmir fuarı, Dr. 
Belıçel Uz'un şah larında muvaffaki
yctini ternin etmiştir. 

Bir noldn 

!zmir vati.ri Fazlı Giücç ve Belediye reisi 
Behçet Uz 

tral, hal santral, ekmek fabrikası İz -
mir belediyesi tarafından işletilecek -
tir. 

Dr. Behçet Uz, bu suretle şehir vn
ridatının üç buçuk milyona çık-.--ağına 
kanidir. 

İznıirin turistik yollan 

İzmirin ıturiStik yollar kanunu bü -
yük bir koiaylık içinde tatbik edil -
mekte ve müsbet neticeler alınmakta -
dır. İ21Illir şehri içinde işleyen vapur, 
tramvay \'e otobüs biletlerinin behe -
rinden yirmi para turistik yollar ver -
gisi alınmnktndır. Yol mükellefiyeti 
vergisine de, İzmir halkına mahsus ol
mak üzere iki lira zam.medilerek tah -
siline başlanmıştır. 

Bu suretle, senevi yanın milyon li
ra varidat temin edilecek, ayrıca vila
yet istikrazile turistik yolların ilk kıs
mının inşasına başlanacaktır. 

İlk turistik yollar planında İzmir -
Karştyaka - Bornova1 İzmir - Buca, ve 
Güzelyalı - İnciraltı Balçova ılıcalan 
yollan vardır. Bu üç yohm 9 39 senesi 
onuna kadar asfaltlanması mukarrer -

dir. 

Vilayet Hususi muhasebesi, İnciral
tı pHij ve otelini bu mevsimde yaptıra-
caktır. Yeri satın alınmıştır. Balçova
nın Ağarnemnon ılıcalanndaki sıcek 

su İncirallma getırilerek burası hem 1-

lıca hem plaj olacaktır. İnciraltı oteli 
ve plaj gazinosu İzmirin en güzel ga
zınosu olacaktır. 

SON POSTA 

Alacahlar ve posta 
meselesi 

Alacadan Mehmed Duruken ımzasi
Sile l}'azılıyor: 

cı- Kazamızın cografi vazlyeLI ma
Iümdur. Sanısun - Kayseri şosesi üze
clnde bir k-onak vaziyet1ndcdlr 1937 
yılı balına kadar ıyevmi posta uğra~ı 
olduğu lçln İstanbul postası bir gun 
sonra gelir, mektub, gazete, böylece 
gecikmeden elimize de~erdl. Şimdi bu 
vaZlyet dejtL,mlş ve postalar Çorum 
yo!Ue sevkedUrneğe başlamıştır. Bu -
nun nct.lcesl olarak meselii 19 tarihli 
İstanbul postası Alneaya ancak ayın 
yirmi 'beşlnde muvasalat eder. Yoz -
gad Alacnya (56l kilometre oldu~u 
halde oradan da rnektublarımızı dort 
günde nlnblllyoruz. Çünkü posta Ço -
rum ve Çerlkll'den dolaşıyor. Bu va -
zlyctte Vanın Oevaş kazasile Alaca n
rasında vesaiti muhabere noktasından 
hiç bir farkımız yoktur. Bu hususta 
posta umum müdürlüğünün naz:ırı 
dikkatıni eelbe•menlzi dileriz. 

9 yaşında bir çocuk 
Çifte ile annesini 
Öldürdü 
Gördes. (Hususi) - Eyrit köyünde 9 

yaşın~a Ihsan Çelik adında bir çocuk 
evlennde bulunan çüte tüfeğini ka -
rıştırırken tüfek ateş almış ve çıkan 
saçmalar karşısında annesme isabet el
miştir. Kadın aldığı yaraların tesirile 
derhal ölmüştür. Adliyece tahldkat 
yapılmah-tadır. 

lzmir erkek lisesi 50 nci 
yılını lcutlufayor 

İzmirden yazılıyor: Erkek lisesi 9 bi
rinciteşrin paı.ar günü kuruluşunun 
50 cnci dönüm yılını kutluyacaktır. 
İzmir Kültür muhitini yakından il

gilendiren bu tören, parlak bir şekil
de kutlulanacaktır. 

1667 <le kurulan lise, bu güne kadar 
memleketi idare edenler arasında yük
sek mevkiler tutan bir çok değerli şah
siyetler yetiştinniştir. 

Lisenin 50 ..nci dönüm yılını kutla -
ma işini Uzerine alan cİzmir lisesinde 
yetişenler kurumu ,. yeni bütün üye
lerine devetiyeler göndermiş ve bugün 
üniversitede bulunan mezunlannının 

da iştirakini tPmin etmiştir. Kurum, 
evvelce lisede öğretmenli'k yapmış o
lan arkadaşları da çağırmıştır. 

Aksarayda iki kisi bir adamı 
yaraladı 

Aksaray (Hususi) - Evvelki aksam 
.L\ksarayda bir yaralama vak'ası ol~uş, 
Taşpınarlı Mehmed oğlu Derviş gece 
saat 20 de Dere mahallesinden geçer
ken iki şahıs tarafından öldürülmek 
istenilmiştir. Atılan kurşunlardan biri
si isabet ederek Den•işi ağır yaralamış, 
yaralı kendisini Rıhtım duvarından ır
mağa attığından diğer kurşunlar jsa
bet etmemiştir. 

Bu işin Taşpınarlı İbrahim ve Ali ta
rafından kan gütmek yüzünden yapıl
dı~ı anlaşılmıştır. Yaralı hastaneye knl
dırılıp muhakkak bir ölümden hemen 
yapılan bir operasyonla kurtarılmı~ ve 
katiller Aksaray emniyet teşkilatm~n 
sıkı takib ve gayretile 6 saat içinde 
yakalanarak adliveye teslim ve adliye
ce suçlular tevkif edilmişlerdir. 

Konyada betediye seçimi 
Konya (H us us i) - Şehrimiz bel e -

İzınirin muvaffaK belediye reisi ş·m 
di mühim bir nol.sanın üzerinde ehcm
nw,etıc duruyor: Re s, şehrm kendi 
v~rıdalıle yaşayabilmesi için umumi 
hızmetlerden hepsinin belediyeye ve 
~~lvesiJ~ belediyelere verilmesini tek-
ı elmıştir. Eğer Başvekfılet makamı 

bunu terviç edense, İ?.mir tramvay ve 
elektrik işleri, su ihtiyacı, garaj san -

Valimiz Fazıl Güleç, belediyeuin şe diye intihabatı düı,gün ve sakin bir şe
hircilik çalışmalarını azami surette ko- k ilde de' am etmektedir. Halk reyleri-
laylaştınn.ıktadır. ~i i.ntizam içinde veriyorlar. 

Pazar Ola Hasan 

- Hasan Bey işittiğıme 
göre bu sene bazı yüksek 
rnektcblerc ra~bet o kııdar 
~okrnuş ki... 

Lntihanln ancak bir 
mikdar talebe alınmış ... 

... Diğer bir çokları açık
ta bırakılmış .. 

Hasan Bey - Eyvah şe -
hirde kahve adedi büsbü -
tün artacak, dcsene! 

Kaş Cenub" Anado u 
en tarihi şehridır 

u 

Kaşın ~ınırları iç.inde es~i devirlerden kalma çok 
kıymetlı eserler, bırçok şehır harabeleri bulunmaktadV"' 

Tarihi Ka§tan iki gö7"t1m.Lş: Anfitear ve Lidya kralının mezarı 

Kaş (Hususi) - Şimdiki ~aş, bin- nık şehrinde ve Dirnon Meclisi adtla 
lercc yıl önce parlak devirlerin yaşa - toplanmıştır. Dirnon meclisi, ileri ge -
dığı bir yerde kurulmuştur. len şehirJerden ikişer ve diğer yerler-
Meşhur Truva muharebesinden son- den birer delegeden teşekkül ctmi~ ve 

ra, Yunanlıların bu civar ile vaki olan ciddi çalışma ile küçuklerin büyüklt·re 
temasları münasebetile, en evvel Eoli- karşı varlığını korumuştur. 
ler, Lionyalılar ve Dursiler birbil'leri- Bundan sonra memleket için asıl 
ni takip ederek Truvadan Kilikyaya refah ve çalışma devri başlamış, halk 
kadar olan bütün sahil boyunca ve ara~ında kuvYetlı edibler, ressamlar, 
simdiki Kaşın olduğu yerlere de yer - musikişinaslar çıkmış ve büyük eser -
leşmi§ler ve yerlilerle karışmışlardtr. ler vücude getirilmiştir. 

Du tarihi inkıHiblar olurken. bura- Civardaki kuvvetli komşularla dost-
larda, Llsya adile bir devlet yaşıyordu. luk paktları yapılmış, memleketin mil
Eskiden adı Miliat olan bu büklımetin li müdafaasına çok ehemmiyet veril . 
adı Atinalı Pandiosun oğlu Lisyonun miştir. 
buralara gelmesi ve memle'keti zabte - Bu birleşik hükumetierin nüfusu 4 
derek, halkı kendisine inkiyad ettir - milyonu bulmuştur. 
mesi neticesile, Lisya olmuştur. Bugünkü Kaşın sınırları içinde, bu 

Meşhur t~rihci Şarl Texiyenin ta - eski devirlerin eserleri, adım başında 
rihinde; Solim isminden Lisyen ismine görülmektedir. 
adı değiştirilen bu kavmin·siyasi ha - Kaşta en ziyada, Kımk köyünde 
yatının daima muharebelerle geçtiği Temrede, Gendive ve A'körü mevkile 
yazılıdır. rinde Yavı ve Sarılar köyleri civarında 

Sahilde bulunması ve medeniyet ~a- eski eserler kiimelenmiş vaziyette ve 
hasında ilerlemiş olması Lisyayı1 dai- birer harabe halinde yatmaktadırlar. 
ma düşman taarruzlarına karşı getir -
miş ve istila selleri kaç kere bu mem
leketi yakıp yıkarak geçmi§tir. 

Tarihi tedkikler, Kasantos - Kınık 
sahralarında çok şiddetli bir harbin 
cereyan ettiği ve bu savaş ncticesile 
kalelere sığınan halkın katliam edildi
ğini gösterir. 

Halkın katlifımı üzerine, buralarda, 
baska bir kavim yerleştirilmiş, ve bu 
kavim eskilerle kaynaşmışlır. 

Damarlarında Türk kanı dolaşan 
Lisyalılar intikam hissile çırpınmışlar 
ve Genç Sezarm ölümünden sonra, 
Romalıların Protos kumandasında ge -
len muazzam istila ordusuna mu -
kavemel göstermi.<ilerdir. 

Fakat burada da halk, bir ölüm ka
sırgasına tutulmuş, yıllarca çalışıla -
rak meydana getirilen eserler yakılıp 
yıkılmış, şehirler ortadan kaldırılmış, 
mfıbedler yıkılmış, halk tekrar kılıç -
tan geçirilmiştir. 

Manisada zeybek 
Havaları ve oyunları 
Etild ediliyor 

Göz kamaştıran medeniyetini yok 
etmek ve zengin topraklarını ele ge -
çirmek için civardaki Lidya hüküm -
darları da buralara daima asker gön - Manisa (Hususi) - Vilayetimizin en 
dermektc devam etmişlerdir. büyük bir hususiyetini teşkil eden Zcy • 

İstila selleri altında ezilmekle be - bek oyunları ve havaları etrafında evi -
miz dil, tarih ve edebiyat kolu tarafından 

raber Lisyalılar. müdafaalarını yapmak 
tan da geri kalmamışlardır. Yalnız o yapılan etüdler çok iyi neticeler vermiş-
devrio iki büyük kuvveti, İskendeı- ve tiry d b .1 .1 .1 h k~ 
Daranın mua~zam ordular1 buralar - . ur un u mevzuu ı. e 1 gı 1 cr . oşe-

d t
'kl · 

1 
k t' ~k sıne baş vurularak malumnt elde cdılmc-

an geç ı erı zaman meme e ın " ı- ~ 1 .. · k .. 'd . b' h 
1 1 

. t' ge ça ışılmış, mcvzuu ıçme giren ve hc-
betı ço umı sız ır a e ge ımş !1". .. 

k 
ı.." .. b f l'k tl ~ nuz hayatta bulunan zeybeklerle yakın-

Fa at ouutun u e a e ere rngmen . . . . . . dan temas edılcrek oyunları, Adetlerı, kı-
Lısva, uzun zaman me 'li cudıyetını mu- f tl · t ı· kk"l · t" k"'l · ü · d . . . ya P. erı, c u ı erı, ur u erı zerın c 
hafaza edebılmıştır. tedkiklcr yapılarak Türk ulusunun sos-* yal bünyesinde uzun yıllar kahramanlıJ' 

Meşhur İran hükümdan Keyhüs - v~ mcrdlik sembolünü yaşatmış ve ya -
rev, mutantan bir ordu ile Elen mem - ratmış olan zeybegin şümullü ve geniş 
lekellerini zapta çıkmış, şarktan iler - tarihçesini tesbit edebilmek yolunda 
lemeğe başlamış ve her tarafı alarak gereken bütün mesaiyi sarfctnıiştir. 
Lisya topraklanna kadar gelmişti. Bu Resim bir zeybeğin tam efelik vP merd-
dcvirde, Lisyalıları, Keyhüsrevin ta - lik ifadesini tebarüz ettirmeklcdir. 
biiyeti altında buluruz. 

Keyhüsrevin çekilmesi üzerine Lis
yenler, tekrar faaliyete geçmişler, hü -
kumetin başında bulunanlar, komşu 
memleketlerle anlaşarak bir ittihad vü 
cude getirmeği düşünmüşlerdir. Nihn
yet civarındaki 2 3 şehir bir meclis mey 
dana getirmişler, Kasantos, Kınık, Pi
tara, Olimpos, Kandiva, Mira, Tc1os, 
ve daha ufak tef<!k bir siirü şehirler 
ittihadın içine girmişlerdir. 

Birliğin idare merkezi, hiUen Kaş 
sınırları içinde 1ıarabeleri bulunan Kı-

Bigada bir kadın a;·aba altında 
çiğnenip ö!dii 

Biga (Hususi) - Selvi kövünde hir 
düğün evinde toplanan on be~ yırmi 
çocuk bir arabayı çekerek oynanıu~ln 
iken araba yokuş aşağı hız almış ve dü
ğün evine su taşımakta olan Pembe a
dında bir kadın çocuk dolu olnn ara
banın altında kalmıştır. Pembe ezil -
miş ve aldığı yaraların tesirile bir 
müddet sonra ölmüştür. 
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C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Stratosfer peşinde 

İlk defa olarak 
Belçikalı profesör 
Pikar bir balonla 
~tratosfere çık -
.mış ve havada 15 
bin metreye yUk • 
selmişti. Şımdi ye
ni yeni teşebbüs -
ler yapılıyor ve 
bu defa 40-50 bin 
metreye yüksel -
tilecc~i ümid olunuyor. Buna mukabil 
şimdiye kadar denizierin içinde 2000 
metreye inmek henüz lcimseye nasib ol -
mamı§tır. 

* Hayatm sırrı 
Bugünkü fen ebedi bayatm sırrını ni

hayet yirmi seneye k3dar öğreneceği id
diasmdadır. Çünkü ancak on r.eş seneye 
kadar Nötrinon mikroskobunu yapmak 
mümkün olacaktır. Bu mikroskop, her 
hangi bir cismi (300) bin defa büyülte -
celrtir. 

* PIAtin neden altımn pabucunu 
dama attiramadı 

Başı, sonuna 
Uymıgan mektub 
İstanbula yakın şehirlerin birin -

den bir genç kız, Bayan E. P. yazı -
yor: 

- cTemiz, görgülü, zengince bir 
ailenin ıkızıyım. On dokuz yaşında -
yım. Orta mektebi bitirdim. San -
at mektebin<ien diplomam var. 

Şimeli çok sevdiğim müzik alet -
lerinden piyano öğrenmek niyetin -
deyim. 

Giyinme üzerindeki zevkimi be -
ğcnirler. Mazirn bin ıtürlü macera i
le karalanmış değildir. 

EVlenirsern kocama sadık kal -
mak, iyi bir anne olanak en büyük 
emelimdir. Zevcim kibar, terbiyeli, 
şen, evine ve eşine düşkün, kadına 
hürmet etmesini bilmelidir. Kendim 
ne pek güzel, ne pek çirkin sayılı -
nm. Ufak, tefek, zayıf, oldukça mh
tenasib bir vücüdüm var. Saçlarımı 
permanant ile güzel bir biçime koy
duğumzaman cazib de görünüyo -
rum.• 

İti.raf ederim ki ben bu mektu -
bun bu kısmını okuduğum zaman ar
kasından: 

- Fakat bütün bu meziyetlerime 
rağmen henüz evlene.medim, şeklin-

Nevyorkun demiryollari 
Nevyorkta, bu

lunan bazı demir· 
yolları, tUneller 
gibi yer altından 
gidecekleri yerde, 
uzun köprüler, ve 
demir ayaklarla 
tutturulrnuş ka -
vislerden geçer - v~ ........ -
ler. Bu köprülerln 
yüksekli~i evle -
rin birincı kat pen 
cerelcrinin hiza -
sındadır. O suretle 1d 
köprüleri andırırlar. 

* Garib bir tesadüf 

de bir netice gelmesini bekliyordum. 
Yanılmışım. Mektub sahibi şöyle de
vam ediyor: 

cBir müddettenberi bir genç pe -
şime düştü, elinden kendimi bir tür
lü kurtaramıyorum. Bir defa onu 
hiç seVlll€diğim gibi, ailemin de be
ni ona vermiyeceği de muhakkak. 
Fakat, o bir türlü meram anlamıyor, 
tehdide kadar vanyor, ne yapmail -
yım?• 

* İşte bu neticeyi gördüğüm için -
dir ki yazıma cbaşı sonuna uyma -
yan bir mektub, başlığını koydum. 
Zira bu genç kız iyi yetiştirilmiş, 
belki ortadan yüksek kıymeti haiz 
bir kızdır, yazısı güzel, ifade tarzı 
temizdir. Buna rağmen şu hakikati 
bilmiyor: 

- Tehdid edilen, mutlaka tehdid 
edilebilecek vaziyetiedir. 

Hali, vaziyeti düzgün, rnazisi te -
miz, tavrı vakur bir genç kıza hiç 
kimse yanaşıp sarkıntılık etmez, he
le ~i tehdide kadar vardıramaz. 

Meselede bir sakat nokta görüyo
rum: 

- Ne yapmalıyım mı? diyorsu -
nuz. Söylemek fazla amma gene söy 
liyeyim: 

- Annene an~atırsın. 
TEYZE 

Sahte bono, ticari sened tanzim ve 
başkasma ciro eden üç kişi yakalandi 

Bonolar Damlarına tanzim edilen tüccarların da mevoıı: 
hum şahıslar olduğu anlaşıldı, suçlular ağırcezada 

Bir sahtekarlık iddiası etrafında, 
müddeiumuınillkçe yapılmakta olan 
tahkikat, neticeye v~tır. 

Sahte bono ve ticart sened tanzim 
ve temlik etmek iddiasile, zannaltına 

alınan Nazmi, Mazhar ve Bedri isim
lerinde üç ki§inin muhakemelerine lü -
zum göriilmüştür. 

çekerek, ona karşı kendini müdafaa eo
diyordu. İşte biz de bu salıneyi can " 
landırmak istedik. Fakat, meğer oyna• 
dığı.mız tabanca, doluymuş. Patladı v• 
arkadaşım yaralandı. 

Hakim, Salahaddin Demirelli suçlll 
çocuğun tevkifine karar vermiştir. 

Bir saat hırstzr yakalandi 
Hayli karışık olan bu hadisenin, va

ki iddia ve yapılan tahkikata nazaran Çakmakçılarda bir saatçi dükktmın .. 
mahiyeti şudur: ' dan iki saat çalan, Sabri isminde biri 

Seyfi ve Salih isimlerindeki iki tüc yakalanarak, adliyeye verilmiştir. 
car narnma tanzim edi~en iki bononun Suçlu, 2 .ınci sulh ceza hakimi~ 
altına, Sahahat isminde bir kadının im kararile tevkif edilmiştir. 
zası atılarak, Sahahat borçlu gibi gös -
terilıniştir. BilAhare, bu bonolar\ Naz
mi ve Nihabet isimlerinde diğer iki 
şahsa ciro edilmiştir. Sahte muamele 
bu şekilde tekemmül ettikten sonra iş 
anlaşılmış ve meısele adliyeye intikal 
etmiştir. · 

Derhal tahk.ikata ba~anarak, müd -
deiumumiliğe cel:bedllen bonolardaki 
imza sahibi Sabahat: 

-Böyle bir borçtan habersizim. Bo· 
nolardaki imza da, benim değildir, de
miştir. 

Bunun üzerine, iş bir ehllvu.kufa 
havale edilerek, tahkikat derinleştiril
miş, bonolardaki yazılarla, taklid edi -
len imzanın suçlulardan Nazmi'ye aid 
olduğu neticesine vanlmıştır. 

Diğer taraftan, bonolar namlanna 
tanzim edilmiş olan Seyfi ve Salih is· 
mindeki zatlann da iki mevhum şah1s 
olduklan da, tesbit edilmiştir. 

Hadise etrafında açılan ilk tahkikat 
noticesinde suçlan sabit görülen, 
Nazmi, Mazhar ve Bedri, Ağırceza mah 
kemesinc verilmiŞlerdir. 

Yakında, muhakemelerine başlana -
cak tır. 

Arkadaşana silAh atan biri 
tevkif edildi 

Nişantaşmda oturan Hacı Duryo is
minde biri fena halde sarhoş olarak, 
arkadaşı kahveci Mehmede hücum et
miş ve tabanca ile ateş etmiştir. Fakat 
çıkan kurşun hedefine isabet etme -
miştir. 

Dün adliyeye verilen suçlu, 4 üncü 
sorgu hakimliğinin kararile, tevkif e -
dil miştir. 

Sinema taklid ederken yaralanan 
çocuk öldU 

Beyoğlunda Jozef ve Tariko ismin
de iki çocuğun, gördükleri bir filmde
ki sahneyi canlandırmak isterlerken, 
Jozefin elindeki tabancanın patlama -
sile, arkadaşının ağır surette yaralan -
dığını yazmıştık. 

Hastaneye kaldınlan yaralı çocuk 
alınan bütün tedbirlere rağmen ölmüş, 
suçlu Jozef de, dün adliyeye teslim edil 
miştir. 

Po liste: 

Bir balıkçı alacşk yüzünden 
arkad&flDJ yaratadı 

Kumkapıda Kadlrgada. Liman caddeslnd~ 
oturan balıkcı Mardik lle arkadaşı Hıran' 
arasında alacak yüzünden bir kavga çık • 
ml§ ve Bırant Mardl~i çakı Ue sol kuınıtııv 
dan yaralamı.ştır. Yaralı tedavi altına alın • 
mı.ş, suçlu yakalanmıştır. 

Bir lokantacı müşterilere 
tabanca çekti 

Çemberlltıışta Vez!rhanı caddesinde otu• 
ran Hüseyin ne arknd~arı Yunus ve Ha • 
san, Beyo~lu İstikldl caddesinde lçklll bl1 
lokantııdn ylylp içtikten .o;onra hesab vere 4 

cekleri sırada lokanta sahibi Hakkı lle knf 
ga ettiklerini ve Hakkının tabanca çetmel 
suretne kendilerini tehdid eyledl~lni Jddli 
etmişlerdir. Zabıta tarafından suçlu yat<:a 4 

lanarak tabaneası tstırdad edUmiş ve tah 1 

klkata başlanmıştır. 
DOn on iki kumarbaz yakalandı 
Beyo~lunda Serdar ömer caddesinde 5S 

numaralı Hasanaklnin kahvesinde kumaı 
oynadıkları görülen İshak, Mantıof, Raıno. • 
zan, Hasan, Anastas isminde beş ~ı suç üs
tünde yakalanarak müddclumumll~e tesllı1 
ed.Umlşlerdlr. 

* Tahtakalede Rızapaşa arsasında zar at• 
mak suretUe kumar oynayan Mehmed, Ha1' 
ri, Niyazi, Hüseyin, Hasan, Ahmed ve Kc 1 

mal 1smlnde 7 kişi cürmümeşhud hallnde Y' 
kalanmışlar ve adllyeye teslim edUmLşıcr • 
tıır. 

Bir otomobil bir çocuğa çarptı 
Şoför Misakın Idaresindeki 1913 nunıo. 

ralı otomobll, Unkapanı caddesinden geçer
ken o elvarda oturan 13 yaşında isaka çnr· 
parak vücudünün muhtelif y~rıertnden ıı~ıı 
bir surette yaralanmasına sebebiyet ver • 
miştir. Yarnlı Balat Muscvi hnstnnesin61 

tedavi altına alınmış, şoför yakalannrtı' 
tahklkata başlanmıştır. 

Tramvaydan atlıyan bir genç ı~ı~ 

başından yaralandı 
Ortaköyde Taşmerdlven soka~nda ottl 

ran Hamidin kızı 16 yaşında. Pakize dil' 
binmiş oldu~u 253 numaralı tramvay arııb:l' 
sından atlamış ve düşerek baııından al'fıt·c• 
yaralanmıştır. Yaralı Beyoğlu hnstnnesltl • 
de tednvl altmn alınmıştır. 

lama vuru§u saatldlr. Her maç Için 

Iki eroin ci ya kalandı 
Eyübde Zeynebhatun soka~ında oturan ş 

roin müptelfllarından Hüseyin, Balatta o • 
turan eroin kaçakcısı Ahinedin karısı :Ftıt .. 
madan eroin nlırken her ikisi de suç üS • 
tünde yakalanmış ve tahkikatıl başlanını.Ş· 
tır. 

Sultanahmed 2 inci sulh ceza mah
kemesinde sorguya çekilen çocuk, şun
ları anlatmıştır: 

- Ölen arkadaşımis beraber, Bey - Iş dairesi reisi lımire gitti 
oğlunda bir sinemaya gitmiş, orada Karadenizdeki iş dairelerint teftiştetl 
gördüğümüz bir fil,min tesiri altında dönen iş dairesi reisi Enis Behiç Kor~; 
kalmıştık. Fi~mde şöyle bir sahne var- rek, lbu defa da Egedeki iş dairelcrJ 
dı: Bir adam kamçı ile, düşmanına hü- teftiş etmek üzere dün İzmire harekt e~ 
euro ediyor, öte'ki derhal tabancasını miştir. 

=ı~~~~~~~~77-====~~~==~~==~~ 
..___B_a_c_a_k_s_ız_ı_n_m_a_s_k_a_r_a_l_ık_la_r_ı_: ______ B_ö~l:...ü_r_tl_en_t..:.o.::..p..:.:la:.:.r..:.:k.=en~11 
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Nobel sulh mükifatını 
bu sene kime vermer ? ~~~ 

Tanınmış 
ileri 

muharrir ve gazetecilerimiz Avrupada 
ürülen n mzedler için oe diyorlar ? 

Sinema y ld1zları 
boş zamanlarında 
n.as11 eğleni ler? 

Film çevirmedikleri vakit sinema yıl
dız ve san'atkarları yorgunluklarını gi
dermek ve biraz nefes almak için eğlen
celer tertib ederler. 

Janet Gaynor- Bu sevimli yıldız m~
kemmel surette Arab danslan yapmakta
dır. Çok çevik olan vücudü ile yaptığı bu 
dansiara yalnız arkadaşlarını dave~ eder. 

Selciml 1ızct iskender Fahreddin Turhan Tan Eretımen-i Ekrem 

Jeanetie !tfac Donald- Dinlenmek ih
tiyacını hisseylcdiği vakit etrafına sev
diklerini toplar ve piyanosu başına geçe
rek eski şarkılar söyler. Harb iltıhının çap1nn tecavüzünden a- sene kimseye vermcm. Belki kapacağız, 

şiftc sulh kızını korumak için Münihte ona liyakat kesbedeceğiz diye bu müd
bir d€'vlct reisi ile üç başvekilin kafa ka- dct zarfında sulhü koruroağa çalışırlar, 
faya 'erişinden sonra, ihtiyar dünya ve şimdiki halde Avrupada buna hak knzan
bunak diplomasi rahat birer nefes aldı- ınış kimse yoktur. 

Clark Gable - Boş vakitlerinde tak
lidden çok hoşlanır. En muvaffak olduğu 
taklid Will Rogcrsinkidir. Bu san'atkar 
Hollywoodun en başta gelen şahsiyetleri
ni taklide muvaffak olmuştur. lar. DorUerin sulhü kurtardığına inanıldı. M. ~sım U$ 

William Powell - Gazetelerde rasp:r>l
diği tertib hatalarma bayılır. Onları top
lar. Toplantılarında onları okur v~ ha
zırunu güldürür. Ayni zamanda süpürge, 
içi su dolu bardak ile cambazlık oyunlorı 
yapar. 

Do rtlerin dağılışından, Avrupa ufukla- Kurun başmuharririne, sulh mükafatı-
rı üzerinden kara bulutiarın çekilişinden nı kitne vereceğini sordum. Bir gün ev
sonra. sanki dünya 1918 denberi bu ka- velki Hasan Kurnçayı imzalı fıkrasınds, 
dar tehlikeli anlar yaşo.mamı§, böyle si- dört }isan bildiği ciheUe müzakerelerin 
yasi J..."Tizler geçirmemiş gibi daha verH- kolaylıkla inkişafını temin eden Mosso
mesine bir haylice vnkit olan Nobel mü- lininin dana ltıyık olduğunu ihsas eden 
kilfatımı kimin layık olduğu meselesi or- Asım Us bu sefer: 
tayu atıldı ve bütün bizi cvvelce kork-.ı
tan vahim hAdiseler unutuldu. Gözler ve 
reylcr Münih trajedisinin aktörlerı üze
rinde toplandı. Nobel sulh mükfıfatmın 
Hitlere mi, Mussoliniye "mi, Daladyeye 
mi, yoksa Çemberlayn'«;> mi verilmesi la
zım geldiği münakaşa edilmeğe başlandı. 

Joan Crawford - Boş vakitlerini şar
kı söylcmeği talim ile geçir ir. Bu yıldız~n 
en büyük merakı §arkı söylerneğe mu
vaffak olmaktır. 

Avrupa gazetelerini ş.mdi, 'mükıifat 
ortada kalmış, hemen verilmesi lazım gc
liyoı mu. gibi bütün ciddiyetlerile bu 
mcs!:'l<'yi mütalen ederken görüyonız. O
kudu umuza glirc muknfatın bedbaht Be
neş(' ve>rılmesı yolunda da gazC>tc idare
handc-rine on binlcrt:c mektub yollanı-
yormu. · 

Biz bu mükfıfata kimin 1 yık olduguna 
yalnız şu bır ay1ık vukua~ arasında de
ğil, bir sen('lik siyn c-t katarının sc yı! ;_ 
çinde tayin etmek i t dik ve .. sorduk. Al
dıgımız ccvablar şunlar: 

Ercümend Ekrem 1'alu 
- Eğer mükafatın verılmesinde hak 

gözetiliyor, mükafatı tesıs edenin gütmuş 
olduğu gayeye kıskanç bir surette riayet 
edilmek isteniyorsa, gelmiş geçmişler ve 
bundan sonra gelip geçec kler de dahil 
olduğu halde ben bir tek ktsivı sulh mü
kfıfatına dayrk gorürüm. O d~: Atatürk
tür. 

Iıf. Turhan Tan 
-İlk Nobel sulh mu!<ilatını nldunmı

Yorsam bir şarklıyn, nın İstanbu~ elçı
si M ırza Rıza Dan Hana vermişlerdi. 
O, gi.ı 1 bir m n tl"'. ya?.urak harbin 
be rıyete gcfrece ı ya'" lnrı ~rih et
Iniş 'e bu müküfatı .ı mı tı. Çember
layn, büyük harbın u .ıb llerinı g;>zömi
ne getırterck, yarınki buyük bir barbin 
tahrıb tını t<>bnni c+tirdi ve Ç€'koslo
vakya üzerınden d ı m dmıy('tın üze
rinden geçecek AlT"' n ıl ndırinı dur -
ôurdu. Hak onundur l-ı beJ sulh müka
fatını ona vermelidir. 

Abielin Davcr Dav'cr 
- N be>l sulh m· • ı ı g I ct"k har

bi ~apacak adaııı \ r lı. Nobel zatPn 
dinarnılten kazand ı para rln bu rnükn
fatı t ıs etti. Gelec k bır r rb cb i sul
hü do urncaktır. 

Adalı Av ni Y ag~ ez; 
D .• 
aımı Enciımen azaımı un meşhur A-

dalı Avni "ki ·k , ı nu te ara ımı sıkıştırdığı 
§U Ce>vabı verdi: 

.... --: Harbin hertaraf edıld ginr> kani dc
gılım Sulh mükafatı ha ı i be>rtaraf ede
ne verilir. Su1hi.in koruvu<:'ustt göste>rilen 
ÇembPrlayn, Hiır.nd ist rk n v~rilen Sir 

Saym nun takrıri taıılıi hakem kılıyor. 
liudi henüz düne int kol etmedi. Tari
hin hukmünü beklemek ı·zım geliyor. 
- 1 i amma, sulh mükafatını vereeck

ler bunu beklıyt'mEzl r; muhakkak bırine 
vermek Juzım: Nobelin ruhu muazzeb o
lur. 

- Muhakkak birin" vennek lazım ge
lirse .. ı im tasrili ctmiv~lim. Müktıfatı or
taya n malı ve radyo İl" de ba~ırmalı: 

- L:ıyık olan kapsını 

Selam /zzet Seeica 
- Ben sulh mükafatuıı daha beş t n 

- Telefon ve tayyereyel 
Ce va bın ı verdi.. 
Biz hayretle yüzüne bakarken 

etti: 
ilave 

- Bir Avrupa gazetesi yazıyor. Tele
fonla, tayyarenın sür'ati olmasaydı bu an 
laşma gecikebilir, harb patlıyabilirdi. 

- Doğru amma üstadım, Nobelin vasi
yetnamesinde mükafatın ancak canlı 

~ah1ü~ata verileceği yazılı. Cansızıara 1 
dair bir kayıd yok. 

- Umumiyetle dörtler toplantısı üze
rinde duruluyor. Bunlardan birine v~r
melı deniyor. Bence sulh hepsinin yeku-

nudur; bir adam üzerinde bunu toplamak, 
onun est'ri olarak göstermek haksızlık 

olur. Hiçbir zaman tek b"r adam bu ;şi 
başannağa muktedir olamazdı. Mükafa
tı bu dört kişiye bırakmalı, aralarında 

pay etsinler. 

V alii Nureddin 
- Ötedenberi bunu düşünmüş ve Tev-

Netson Eddy- Alıcı bir gramofon ma-

• 

Janct Gaynor 

fik Rüşdü Arası muvafık bulmuştum.

1 Hem en samimi surette sulhperver bir 
milleti temsil ettilP, hem de şahsan çok 

al k b~t- k 1 d h" kinesi vardır. Boş vakitlerinde ahbabla-ç ısarn , u un omşu arrmız an mu ı- • 
t . · d b" lh ··ırun "h .. d··v•· rının ses ve şarkılarını plaklı:ı.rrt alıp bun-
ımız e ır su ve su cı azı or ugü 1 h k d" 1 ti an er ese ın e r. 

için ... 
Warner Baxter - Mükenunel hakka-

ls ender Fahreddin Sertelli bazlık bilir. Arkadaşlarını toplar ve on-
- Dünya sulhünün tehdij ve sarsıntı- lara yeni hünerlerini gösterir. 

lar içinde hacaladığı böyle bir zamanda Robert MontgomeTTy - Arkadaşlarına 

kım·n ne kndar isnbeUi bir cevab vcrc- daima şaka yapmaktan zevk alır, bunun
b 1 c ini bilmiyorum. S;yasi mehafilöe la beraber şakaları daima boştur. 
cÇemberlayn sulhü kurt:ırdı!:ıt hükmü V('- Hoii:rwoodun gençler grupundan bir 
riliyor. Bu hüküm uzağı görüş noktasın- kısmmı teşkil eden: Glenda Farrell, Pa
dan ne dereceye kadar doğrudur? Geri- ula Slone, Tom Brown, Patricia Ellis, E
l n sinirlenmizi muvakkaten olsun gev- leanor Whitney, Johnny Downs, İda Lu
ş<>tildigı ve abus çehreleri neş'clendirdi- pino, Anne Shirley en güzel eğlenceler 
ği içm - ilk bakışta _ bu mükafatı Çem- tertib edenlerdir. Her vakit bir arada 
berlayne vermek bir emri vald oluyor. toplantıinn yaparlar ve binbir eğl<!ncc 
Fakat, kurtımlan bu sulh, dünya sulhü tertib ederler. Kaşık içinde yumurta ya
mudür? Yoksa İngiltere imparatorluğu rışı, başta içi dolu süt kasesi olduğu h.ıl
sulhü müdür? .. Çemherlnyn Avam Ka- de oda içinde koşmnk, bira içerek hızlı 

hızlı yürümek vesaire vcsaire ... 
marasında hesab verirken, imparatorlu
ğu - bütun gayretile - bir harbe girmele
ten kurtardığını söylemedi mi? .. 

Mulıarrir Solahaddin Güngör 
- cÇcmberlayne verilsin!» diye hör 

temayül var. Fakat bakal.m Çcmberlayn 

sulhü kurtardı mı? .. Bir mütnreke ak -
detti bu zat. Yarın daha büyük bir facia 
zuhur clmiyecek mi?.. Bakalım sulh 

tamamen kurtulsun, birkaç sene geçsin, 
o zaman haklı ise ona veririz.. Ben olsam 

asıl mükiıfatı Atatürke veririm. İş başı
na geçtiği gündenberi dünya sulhüne o
nun kadar kimse hizmet etmemiştir. 

Nusret S.-ıja Coşkun 

Sam~un Halkevinin faaliyoti 
Samson Hnlkevi köycillük şubeB!, köyler

de lr~adlardıı bulunma~a devam etmekt~dlr. 
Bunünlcrdc, şube üyeleri, muhtelif köyleri 
doli\§Jill§lar ve ehll bayvan sorgUerinin c -
hcmmlyctlnden ba.hsotml§lcr, birkaç gfın 
sonra açılacak sergiye köylünün azami şe
kilde ıı.laka ve iştirakini ~vlk etmlşlcrdfr. 

* 'man stUdyolarında 
Frans;z filmleri... 

Son aylar içinde Alman stüdyoları faz
la mikdnrdn fransızca filmle!" çevirmek
tcdirler. Halen beş Fransız filmi çevir
mckle meşgul bulunan Ufa kumpanya5ı; 
dört fransızca film dah:ı çevirmek için 
hazırlıklarda bulunmaktadır. Bu film _ 
terin hepsi tanınmış Fransız san'atkarlnrı 
tarafından çevrilmektedir. Alman stüd -
yolarının teknik bakımından fevkalade 
ileri olmaları Fransız san'atkarları tara
fından çok takdir edilmektedir. 

* 
Charles Boyer'in yeni filmi 
Charles Boyer, pek yakında Holi -

vudda (L' İllusioniste) adında bir 
film çevirecektir. Bu film Fransız 

muharrirlerinden Sacha Guitry'nin 
ayni isimdeki eserinden iktihas edil 
miştir. 

Sayfa 7 

Yazan: Vaafi Rıza Zobu 
• • I an ı ı o yucu un 
•t·raz ar na cevablar 

İrandan bir manzara 

Geçenlerde ~ir yazı yazdım.. Tahran cDarısı başımıza! , 
şehrinden ve o şehrin binalarından bab· dum .. 

temennisinde bulun· 

settim. Dedim ki: eTa~ ve çimento kul· 
!anmak, burada adet de!fi.. bütün bina
lar topraktan yapılır .. • 

Çok hürmet ettiğim bir İranlı, buna i
tiraz ediyor. Yazdığı mektubda diyor ki: 
cTahrandaki binalar ve bilhassa opera 
binasile yeni yapılan binalar size görün
düğü veçhile topraktan delPl, hep taş ve 
çimento ve tuğla ile inşa edilmiştir., 

* Muhtcrem efendim! lranda, eski za
manlarda yapılmış taş bina görmedim .. 
ne Gülizar sarayı, ne Şeyh Abdülazim 
türbcsi, ne de Şimran'daki İmamzade S:!
lih camii taş ve çimentodur .. toprak oldu
ğunu gördüğüm zaman hayretler içinde 
kaldım .. o koca koca kubbeler nasıl tuttu
rulmuş: bu ı;amana kadar nasıl yıkılma
mış diye, karşılanna geçip hayran hay
ran scyrettim. Onlarda gördüğüm hari· 
kulfide mimari san'atını okuyucularıma 
da bildirdim. Bu eski eserleri beğencrck 

seyretmiştim .. beğenilecu kadar güzE'l 
olan bu ôsarın toprakla yapılmış oluşunu 
da mühim bir maharct eseri olarak gör
düm ve öylece bildirrneğe uğraştım .. 

Yeni inşaata gelince: Seyahat notla
rımda daha sıra onlara gelmedi.. yeni ~n
şaattnn bahsetmek ve onlann kıymetinı 

gösterebilmek için, Tahranm içinde y:ı

pılan cDevlet mahallesi:ıt le cMnzenıie

run» vilayetini dolaşmak lazım .. ben, bu 
yeni eserleri görebilmek için oraları da 

dolaştım .. dost İranın, çok kıymetlı reisi 
de,·leti Şahinşah hazretlerinin Mazende-

ran'da yaptırdığı harikuUıde inşaat, imar 
eserlerini yakmen gördüm ve yakında d:ı 
yazılarımda gösterect:>ğim ... 

Tahran binalarından bahsederken, yeni 
ynpılnn opera tiyatrosunun da toprakta:rı 
yapıldığını kaydetmiştiın. Kocaman bir 
binanın, toprakla meydam. çıkıp, bütün 

heybetile arzı endam edeceği kımsenin 
aklına g€'lmez .. fakat o eskı koca ko"a 
kubbelerin de çamurdan yapılmış oldı.I

ğunu görünce insanın aklı her şeyi ka

bul ediyor ... Ben mimar değilim, bir bi
nrının nasıl yapıldığını belki bilmem .. 

harcında, masrafınd~. tahminıc-rim çiı

rük çıkabilir .. kendimdekı bu noksa~ı 

bildiğim için, öyle uluorta crasgcle, laf 
ta etmem. Opera binasını Tahranlı bir 
dosturola gezdim. Sıvanmamı~ duvarl:ı
rını çamurdan ynpılmışa benzettiın. Sor
dum: cEvet!» dedi.. eğer, cevet:., Tahran
lının lisanmda chayıT» mannsın.ı geli
yorsa bunda benim ne kusurunı olabilir .. 
bir Alman profesörüne opera binası yap

tırıyor, milyonlar sarfediyorsunuz. Ne 
mutlu size!. İster çamurdan, ister mer
merden, ister altından olsun .. modern bir 
bina, son sistem bir sahneniz. yak1:-ıd:ı 

hemşerilerinize perdesini açacak.. hr r 
şeyden evvel bir aktör olmak sıfatile, 

komşu İranın bu teşebbüsünc imrendhn. 
Yoksul insanlar gibi o muazzam eseri 
bayran hayran seyrettim.. karşısında: 

* cBir Tebrizlh imzasile mektub yazan 
ve Galata postanesi vas1tasile bana gön· 
dcrt'n okuyucuma: 
Rızaiye romtakasındaki Türk şehidle

rine mezarlık istiy€.n yazıının bir yerine 
işaret buyurmuşsunuz.. 1tirazınızda iki 
nokta var .. birincisi: Umumı harbde bıt::ı· 
raf olduğunuz halde, Osmanlı kuvvetie
tinin cRumiye:ıı arazisine hotbehot gir· 
dik1eri; ikincisi de: Ticareti:! meşgul o 
lun insanları bile yol yapmakta, daha 
başkaca h arbe yarar işlerd.:! kullandıkla
rı, har b masrafı karşı h~ı olar ok zengın
lerden iane istcdikleridir .. 

Umumi harbde, İran bitaraf mıydı, de
ğil miydi?. Bunun münakaşasını yap
mak bana düşmez.. amma, salahıyettar 

kimsc-l!:'rden ışittiklerime göre, 1ranı:-ı o 
zamankı siyaseti karşısmdn, Osmanlı im
paratorluğu bir hayli mütereddin vazi
yette kalmış .. matrut Şah Ahmed İst::ın
bula gelmiş .. hatta sultanlardnn bırıne 
bile talib olmuş.. bir şeyler imzalamış. 
Fakat tebaası buna aleyhtarmış. Şah, 

memleketine dönünce halk ıtiraL etmiç. 
O da mecburcn Ruslara meylctıniş. Hıılk 
bu sefer buna da ilirazda bulunmuş. Hü
kumet aleyhine, Osmanlılarhı nıücadeJe
yc iştirak edip cmücahidler. teşkilatı 
yapılmış .. İranın ve Osmanlı imparator
luğunun ezeli düşmanı olan Çar kuvvet
lerini hem hududumuzdan uznkla~tır
mak, hem de İran topraklarından sökup 
atmnk için Rızaiye'ye yürürnPk mecburi
ycti hasıl olmuş ... 

c Türk şehidlerh için yazdığım yazı

nın, bunlarla alakası ikinci derecede:' ka
lır .. asıl mesele; orada yatan hemşer 1 ... -
rıme bir mezarlık yapılması \ıe bir fibi
denin dikilmesiydi. Osmanlı kuvvetleri 
İrana ister ittifakın, ister mcnfaatın icn
hatı üzerine girmiş olswıJar .. onun ora
sını tarih münakaşa etsin .. bt. girişler·n 
ikisi de orada yatan iki bin beş yüz şc
hidin adına bir taş dikilmesine mani o :ı
maz düşüncesindeyim .. 

İkinci iddiamza gelince: Harb zama
nının fidetlcrindendir. U.tak yerlcrd • or
du, uzun mü~dclelere girer, sonra da 
bu yüzden para, erzalt, vesaıtı nakli) c 
sıkıotısına düserse: Zengiıılerdc.:n p:ırn, 

gençlerden yardımcı, çift çubuk snhible
rindcn de hayvan alır.. buna galib.ı c-tc
kfılifi harbiye• denir .. ordu galib çıkar,;~, 
bu aldıklarını sonradan öder .. mağlfıo o
lursa zaten o memleket ve p m<!Illlckctırı 
eviadları da bitmiş, mahvulmuı d ınek
tir .. bu, beşerin başında ezeli bir derd
dir .. hemen ulu Tanrı harb gostcrmıy .. 
Düveli itilfıfiye gibi, dünyanın en mrd -
ni (?).ordularının sulhan girdiklc·ri Tuık 
topraklarında, çıktıkları gune kadar ne
lE'r yaptıklarını şöyle bi gözden geçırc
cek olursaıuz: cDüşman istilfisındnn kur
tarmak için harbeden Osmanlı ku\..,. t
leri, bizim gibi tüccarlardau para yardı
mı istedi!» diye nyıblıyaral~ yazdığ:nız 

satırlardan kızarırsınız ... Galiba size yal-
(Devamı 1 O n cu sayfadal 



. 

Saçların rengine göre 
elbise ve tavalet 

~arışınlar, kumrallar, esmerler, kızıl saçlılar ne 
zamanlar~ hangi renk elbiseleri giymelidirler ? 

Gri - yeşil veya mavı gözlü kumrallar: 1 Esmerı:rden .. <Y~i koyu renk saçlılar
Sabah elbiseleriniz için: Açık koyu gri, dan) tenı ve gozlerı açık olanlar: 

yeşile ve maviye bakan grileri. Sabah için: Gri, maviye kaçan açık ve-
Öğleden sonra giycccğıniı; elbiseler ı- ya koyu yeşil, nar kırnuzısı. 

çin: Açık mavi, beyaz, siyah ve al. Öğleden sonra için: Siyah, koyu nar 
Akşam tuvaletloriniz için: !Laciverd kırmızısı. 

koyu yeşil, siyah ve moru seçmelisiniz. Akşam: Beyaz, altın rengi ve kırmızı. 

* Kestane gözlü kumrallar: 
Sabah için: Pas, hardal, yeşü. 
Öğleden sonra için: Pembe, açık yeşil, 

bal rengi, siyah, beyaz. 
Akşam için: Laciverd, siyah seçmeli.:iır

ler. 

* Gözleri açık renk, saçları gül sarısı 

ıenginde ıfıan sar~ınlar: 

Sabah için: Açık gri, -ve bütün rnaviler. 
Ökleden sonraya: Sıyah, laciverd, erik 

yeşili, frenk üzümü rengi. 
Akşama: Kadife siyahı, pastel renkler

le gök yakut rengini benimsemelidirler. 

* Mat renkli, kahverengi gözlü sarışın-

Jar: 
Sabah için: Yeşilin ve esmerin türlüsü, 

açık kırmızının her tonu. 
Öğleden sonra için: Siyah (fakat üs

tünde muhakkak beyaz bir garnitür, k:r
mızı, koyu brik). 
Akşama: Açık kırmızı, beyaz, pembe. 

koyu mavi, menekşe, soluk altın rengi 
uyar. 

1 Okuyucular1mıza cEvablar1m1zl 1 

Karın nasıl düzelir ? 
Üsküdardan N. S. imzasile gelen mek

tuba cevab: 
Karnınızı düzleştirmek ne imkansız, 

ne de hatta güçtür. Madem ki genÇ$inız, 
daha da pek çıkmamı~tır. İş büsbütün 
kolaylaşıyor. 

Şu hareketleri her sabah onar kere 
tekrarlayınız: 

1. Arka üstü yatınız. Dizlerinizi büke
rek, bacaklarınızın, karnınızın üstüne ka
dar çekip, uzatınız. 

2. Gene arka üstü yatttğınız halde ba
caklann1zm önce birini, sonra ötekini 
havaya kaldırıp indiriniz. 

3. Ayakta durunuz. Ellerinizi sıra ile 
öne uzatmız. Her uzattığınız elin tara
fındaki bacaklarınızı, ayağınız burnu eli
nize dokununcaya kadar, kaldırınız. 
Bıkmamanız için karın a<lalelerin.i is

leten hareketlerin en basitlerinı veriy~
ruz. Dört beş ay sonra karnınızın istedı
ğiniz gibi düzgün bir biçim nldığını gö
receksiniz. Bu hali muhafaza için ayrıi 
hareketleri hiç bırakmamait esastır. 

Kısmen yağlı vücudler 

Serencebeyden imzasız yollanan oku
yucu mektubuna cevab: 

a. Cildinizin bir kısmının kuru, bir kıs
mının yaRlı olması fevknlade bir hal de
ğil. Çoğu kadınların derisi bu hald<:'dir. 
Yapacağınız şey hiçbir vakit ayni kremi 

yüzünüzün her tarafına sürmemek vaiilı 
' • 1:> 

yerlere yağlı cild, yağsız kısırnlara kuru 

clld gibi bakmak, onlara uyan krem ve 

losyonları kullanmaktır. Bunu munta

zam Bl!rette yaparsanıı; deriniz gitgirle 

tabii bir hal alır ve artı~ muhtelif krem
lere ihtiyaç göstermez. 

b. Ayak bileklerinizi - ancak yağlannı 
eritmek, adaiclerini kuvvetlendirrnek 
suretne - inceltebilirsJniz. Tabii, kem)ğe 

L 

* Siyah gözlü, esmer tenli esmerler: 
Sabah: Kırmızıya kaçan koyu renkler, 

açık gri, akik kırınızısı, sarı, canlı ye,n, 
nar kırmızısı. 

Öğleden sonra: Menekşe, beyazla süslü 
siyah. 
Akşam: Beyaz, altın sarısı, kırmızı. 

* Kızıl renkli, gri - mavi veyı yeşil göz-
lüler: 
Sabahları: Canlı mavi, duman grisi, 

canlı yeşil, menekşe mavisi. 

Öğleden sonra elbiselerinde· Siyah, la
civerd, mavi. 
Akşam: Beyaz, siyah, menekşe moru. 

* Tenleri beyaz, gözlerinin rengr- koyu 
olan kızıl saçlılar: 

Sabahları: Koyu veya kızıl kahverenk
liler, muhtelif yeşiller, mavi ve siyah. 

Öğleden sonra: Siyah, zeytin rengi, pek 
koyu mavi. 
Akşam: Beyaz, siyah, yeşil, mavi. 

I<ürk band ve 
robalar 

·~ , .. 

Solda bun ... nn en ~'1k bır örneğinı gö
rüyorsunuz. Kürkten minimini yuvarlak 
bir yaka, ufak roba, kollarla vücudün bir 
yanı geniş kürk bandlarla süslenmiş. 
Sağdakinin gene kürkten, dik bir yaka 

ile biten, alt kenarları dilimli bir rl'bası 

var. Kollarının omuza yakın tarafları da 

robanın tıpkısı ... 

İkisi de şık ve pek ycnidir. 

bir şey yapmak imkanı yoktur. 
Günde iki kere, her sefer on beşer de

fa, parmaklarınızın ucun:ı basarak yük
seliniz. Tekrar topuklarınıza basınız. Ba 
basit hareketin ayak bileklerini incelt
meye büyük bir faydası vardır. 

ı 

iki renk jile - vest 

Bütün bu açık renk yerlerle yaka ke
narının koyu renk bandı lastik örgü. Ge
ri kalan fantezi bir örgü. 

Bu fantezi örgünün birinci sırası: (1) 
Yüz ilmikle başlar. Yün öne geçirilır. 

(2) İlmik ters taraftan örmeden geçilir. 
İp arkaya geçirilir. Baştan başlanıp tek
rarlanır. 

İkinci sıra: Tek yüz ilmikler tersine ö
rülür. Örmeden geçilen ~ilt ilmikler yü-
züne örülür. 

Üçüncü sıra: Tek ilmikler tersine, çift 
ilmikler yüzüne örülür. 

Dördü"ncü sıra: Baştanbaşa ters. 
Bundan sonra hep bu dört sıra tekrar 

edilir. 

Dişierin güzelleşmesi 
için neler gapmalı ? 

Aynaya bakarsı .. 
mz. Muntazam sı

ralanmış dişleriniz 

var. Hiç biri de çü
rük değil. Öyle ı
ken bembeyaz, 
parlak durmuyor, 
gülüşünüze aydın

lık katmıyorlar. 

Neden? Çünkü: 

Üstleri kefeki ile 
örtülmüştür. Bu, 

sa~lam ve iyi dizi
li dlşler için böyle 

olunca: bozuk diı
zen dişler için büs

bütün ehemmiyet1 
li bir hal alır. 

Öyle ise ne y<ıp
malı da bu sarımsı 
veya kurşunimsi 

donukluğu gidermeli. 
Akla, pek haklı olat'ak, ilk gelen fırça 

' ve dit macunudur. Fırçanın seçerken ba
zı şeylere dikkat etmeniz lAzımdır: 
Yumuşak fırça i§e yaramaz. Diflerini

zin, di§ etlerinizin tahammül edebileee
Ai kadar sert bir fırça almalısınız. 

Ortası tümsek fırçaları düz fırçalara 
tercih ediniz. Çünkü: Bunlarla azı diş

leri ve diş arkaları daha iyi, daha ko
lay temizlentr. 

Fırçalarken de dikkat edecefiniz mü
him noktalar var: 

Di~lerin yalnız U.tii.nü de~il, afkasmı, 
yanlarını, fırçanın erifebileceji her ta
raflarını fırçalamalıdır. Çünkü (tartre -
kefeki) tükrükte bo). bol bulunan kireçlJ 
maddelerden olur. Tüluükse dl~lerin her 
girintisine, çıkıntısma girer. 

jJAzımdır. Ne kadar iyi olursa olsun bi1 

fırça uzun mückiet kullanılamaz. YunlU4 

fayıverir. Tesirini kaybeder. Dişierin h:t' 
tın için biraz masrafa katlanmak, sedli4 

Aini kaybeden fırçayı derhal değiştirınc'ıe 
lAzımdır. Hele tüyleri döküleni Eir gii:1 
bile tutmama1ı. 

Ekseriyet, diş aralarına sıkışan yeme" 
kırıntılarını kürdanla çıkarır. İğne kul· 
lanan da yok de~ildir. İjplenin son dcre4 

ce muzır olduğunda şübhc yok. Kürdnt1 

da sanıldığı kadar iyi bir §ey de~ildır. Zn· 
manla di!' etlerini sıyırır. Sert bir §C.Y'· 

den yapılmış olursa dişierin minasını dll 
çizer. 

En iyisi, bu kırıntıları, bir sap ibrişirrı• 
le temizlemektir. 

Dişlerinizin, fırçalama sırasında, kana· 
masından korkmaymız. ·Bazı mikrobları 
ataca~ı için bu kanm akması, akmamıı· 
sından iyidir. 

Fırçayı ve fırçalama usulünü seçtil<• 
ten sonra· geriye dişleri temizlemek içi!l 
toz mu, macun mu, su mu kullanmak ıa· 
zım geldiği kalıyor. 

Bunların her birinin vazüesi başl<'1 

başkadır. Biri öbürünün yerini tutmııı· 
Vakit vakit toz da, macun da, hatta dif 
ıuyu da kullanmalıdır. 

D~ macunları bir dlş sabunu demektir• 
Yalnız temizler. 

Diş tozu kireçli maddeleri alır. Kefef{i
4 

yi yavaş yavaş azaltır. 

Di§ suyu bütün ağzı yıkar. Nefese hı>• 
fif ve temiz bir koku verir. 

Düğmelerle sentütün tokası kristalwr. 
Bundan başka daima yepyeni ve sert

liğini muhafaza eden fırça kullanmak 

Herhalde ctiş macunu hergün (hatt~ 
tki üç kere} toz haftada bir iki defa ktll• 
lanılmalıdır. Di§lerinizde tartre yoksllı 
mümkün olduğu kadru.· ince toz seçnıC" 
lisiniz ki wşlerin minel~ri incinmesin. 

··şışmıı-riil·k· .. ve···ziiYitlik ... !T ...... ~;;· .. ·~~~;~ .. ·b;·j~;j;·d;; .... J 
Vaktile şişrnanlık moda idı. Kadın si- Yemekle yanmış bir 

Ilietinin bütün çizgilerı yuvarlaklaştıkça tencere nası l ·temizlenir 1 
güzel sayılıyordu. O zamanlar boyun 
santimlerinden beş, on hatta on beş kilo 
fazla olmak çirkinlik değil, güzellik sa
yılıyordu. Bunu bir aksüHime1 takib etti. 
Bu sefer de kadın vücudünün yarı iske
lete benzemesi istenildi. Bu devir, sen
türün kalçalara kadar indirildiği, kalça
ların belden, belin göğüsten farkı olma
dığı, omuzlarm kupkuru birer kemik ha
lini aldığı devirdi. Bu da tabii değildi. 

Bir yandan zayıf geliyordu. Beri yandan 
güzellik denen şeyden eser kalmıyordu. 

Nihayet, son yıllarda, ifratla tefritin 
ortası bulundu. Artık kadın ne fazla yağ
ların yükü altında yusyuvarlak bir malı
liık olacak, ne de değnek gibi sıskalaşa
caktı. Yağsız, işlek adaleli, kilosu bo
yuna uygun bir vücud... İşte bugünkü 
ideal kadın silueti... 

Kemikler görünmiyccek. Fakat yağla 
değil, işlek adalelerle örtülü olacak. 

Yemeğin yanmamış kısmını başka bi! 
kaba boşaltınız, tencereyı de içindeki ys· 
nıklarla birlikte çabucak soğuk su111 

daldırınız, böylece yarım saat dursun· 

Farelerden kurtulmak için: 
Bir bez parçasını tirebentinle iyice ıS' 

latıp fal'e deliklerine tıkayınız. Çok seıi 
kokusundan fareler hemen yuvaıarıfl1 

bırakır, kaçarlar. 
Pasianmış madeni eşyanın terni:ıteıt' 

mesi: 
Eğe pas daha tamamile yerleşmeJl'li~ 

yayılmamış ise bir bez parçasını zcyti~ 
yağı, dövülmüş ve gayet ince toz hali1' 

getirılmiş kiremite banarak pas yerint ~ 
vunuz, pas derince yerleşmtş ise bir t:ıfı6 
ta parçasile kazıyınız. Pasıanan malzcfl'l 
üzerinde çizgiler hasıl olmasındon ıtor.; 
kulmazsa gayet ince zımpara kağıdı tı 
kullanabilirsiniz. Fakat bu kağıd rnııd~ 
nin üzerindeki markaları hoznbildiğ. f~ 

Zayıflık öyle bir şeyd:r kı insam bin- bi temizlenen yerler evvelkinden dııh, 
bir hastalık ihtimalile korkuttuğu için a. Ş~man aceleye gelemez. Bir yere k 1 b"l ği . 1 ah ıud•l·' 
- moda da olsa - pek can atan bulunmaz. koşamaz. Koc:arsa hem tıkanır hem gü- ço pas ana ı ece ıç n m zur d"' 

-s ' H . b" "k d ni ~ 
Fakat şişmanlık öyle mi'! Ekseriyet • şi ş- lünç bir hal alır. acmı uyu ma e eşyanın pası 1, 

. .. pas yeri birkaç saat zeytinyağı vey~ pt,JI 
manın zayıftan sağlam olduğuna kani: b. Harekete ihtıyaq gosteren hJçblr eğ- rolla veya her ikisinden karışık ys!l 
Eskiden kalma tesirl~r1e yağ bir sağlık 1 · r k d · te' enceye ış ıra e emez. yağlıyarak bezle kuvvetlic~ ovarak 
alameti sayılıyor. Halbuki normal kilo-
nuzu iki kilocuk aşsmız lüzumsuz bir c. Mayo, şort giyerse komik olur. mizleyinlz. 1' 
yükü yüklenmiş demeksiniz. Beş kilo · d. Büsbütün şişman görünmek korku- Hacmi küçük çokça paslı madeni Jl'l~ 
fazlalık, tabii halinizden uzaklaşmak de- sundan açık renk elbise giyemez. zemeyi, b~ .k~bda zeytinyağı vey~ P:t~ıt 
mektir. Hele on, on beş, yirmı kilo öm- e. Son yıllar modasının hıç birile uyu- ~ya _her bikı~nden karışık yağ lçınd ,,,et• 
rünüzden on, on beş, yirmi yıl eksilme- şamaz. O, zarif görünrnek zevkini hemen gun ıra tıktan sonra bezle kU\ 
sine razı olmaktan başkil bir şey de~Jdir. bütün bütün kaybetmiştir. lice ovarak ternizleyiniz. 

Avrupada bunun üstüne istatistikler Diş ağrısı: İşte bütün bunları düşünerek nasıl fs- cr 
yapılmıştır. Birçok hastalıkların fazh kelet gibi zayıflamaktan kaçınıyorsanız Diş doktoru dişinizi muayene ed111o;~' 
şişmanlıktan ileri geldiği, bu yüzden şiş- öyle de vücudünüzde fazla yağın bir ye kadar ıztırabdan kurtulmak için :ı 
manların normal kilodakiler kadar ya~ı- damlasını b'le t t d ~ıdaki tedbiri yapınız: 

~ ı u mamaya son erece e-
yamadıkları meydana çıknrılmıştır. Ra- hemmiyet vermelisiniz. Glycerine 20 gr. 
karnların acı bir surette gösterdiği bu ha- Alcol de menthe 3 gr. 
kikati inkar etmiye, gizlerneye imkan Bunun için a. Vücudünüzü işletme yo- 0 
yoktur. lunu arayıp bulunuz. Geziniz, yürüyü- Opium O gr. 

5 
$' 

nüz, jimnastik yapınız, evde çalışınız. Temiz bir pamuğu bu mahlule bııt~~, 
Tabii değil mi? Kalb, karaciğer, gud

deler, hangi uzvumuz ya!j bağlasa hare
keti ağırlaştır. İyi iş1iyemez olur. Bazı 
uzuvların iyi işlernemesi vücudün bütün 
sağlık müvazenesini bozar. Şişmanlığın 

bu, sıhhat bakımından görünüşü. Bir de 
güzellik ve zevk ara§tıralım: 

Herhalde ne yapın yapın hareketsiz dur- rak sızı kesilineiye kadar ağrıyan dW 
ze tekrar tekrar bastırınıı. ma yın. 

b. Yağlı şeyler yemekten sakınmız. Iı
karaları, scbzeyi, ya~sız salata ile mcy
vşları hamur işlerine, yağlı yemekiere 
tercih ediniz. 

Başka bir ilaç daha yapabilirsiniZ· >' 
.;tl 

Kaynatılıp ılıklaştırılmış aleıtide ~ ııl' 
biraz oksijenli su katıştırımz. J3uııılır" 
her beş saatte bir ağzı çalkalayınız, ' 
yı dindirir. 



9 Birinciteşrb. 
SON POSTA 

1 " Son Posta , nm zabıta hikayeleri 1 
a i i yapt1ğ1 hata 

Nakleden : ihrahim Hoyi 
Borsa civarındaki dar sokaklardan, 

Burford Street, akşamları saat altıya 
do~ru umumiyetlc tenhalaşıı', ıssız bir 
bal alır, fakııA, o gün cinayet masas~ §efl, 
müfettiş Hornley Uc muavinı, ve bır za
bıta doktoru 36 numaralı binanın kapı
sını çalınca, oldukça büyük bir Jlleraklı 
kafilesi etrafı kaplayıverdi. Londra mer
kez lbankacılığı şirkcüinin. bulundu~ 
ya~mur ve sislerden rengi kararmış, aza
metli binanın önüne, di~er bınnların bek
cileri, uşaklar ve taksi şoförleri toplandı. 
Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Müfettiş, loş dehlizdc kaybolunca her

kes bir §ey bekliyormuş gibi bi:den sustu. 
Zabıta memurlarını, uğradıgı korku

nun tesirinden daha ha!a kurtulamamış 
bina bekcisi karşıladı: 

- İkinci kattadır. LfıUen bu taraftan .. 
diyerek, onları birkaç merdi.ven çıkardık
tan sonra bir odaya soktu, ve: 

_ İşte... diye mınldandı. .. 
Burası Londra Sitesinde her zaman gc

rülen yazıhanelerden biri idi. Pen~ere
nin önünde üzerinde ıta~d sepetlcrı, te
lefonlar ve deste destc evrak bulunan bır 
masa duruyordu. Masanın önündeki is
kemlcy.e de, 35 yaşlarında kadar görümm 
bir adam yığılmıştı. Başı va kolları masa
nın üzerine düşm~tü. Sağ elinde bir ta
banca vardı. Alnının sağ tarafınn isabet 
eden kısımda da, kurşun dumanile siyah
laşmı~ küçücük bir delik görünüyordu. 
Zabıta doktoru, e~ildi ve ölüyü kısa 

bir muayeneden geçirdi. Sonra doğruln
rak: 
- Yakın bir mesafeden vurulmuş. Aşağı 
yukarı 30 dakika evvel... Ölüm ani ol
muş galiba .. dedi. 

Hornley sordu: 
- Başka bir şey buluyor musunuz? .. 
- Hayır ... Bana .sornrsanı'ı!, bu bal gi-

bi bir intilıar ... 
llornlcy mınldandı: 
- Evet, tıpkı bir intihan andırıyor, 

dedi ve ölünün önünde duran bir kağıdı 
gösterdi. Bu ka~ıdda makine ile yazıl

mış yazılar vardı. Yazan da öl:i Karson
du. Müessesenin paras1nı çaldığmı yed.
lt1ni düpedüz itiraf ediyordu. Hornley 
mektubu yüksek sesle okumaya ba~lndı: 

- Mesele geçen sene oldu. Biı yere 
boreuro vardı. 600 lira Iô.zımdı. Kasadan 
aldım, borçlanını ödedim. İş bu suretle 
çorap sökü~nc döndü. Parayı yerine 
koymak için, borsada hava oyunlarına 
girdim. Hisse senedlen aldım, fakat son 
haftalarda fiatlar birdenbire tlü§ilnce. 
ellerim böğrümde kaldı. Hesabiarın dl 
yarına kadar tasfiye edilmesi icab edı
yordu. Halbuki ben 3 bin lırn para ihti
l~s etmiştim. Bunlan ödiyemiyeceğimi 
kat'iyetle anladım ve intiliara karar ver
dim ... , 

Pusuladan başını kaldıran Hornley, 
bekciye döndü: 

- y anm saat kadar evvel bir silah sc-
si filan duydun mu? .. diye sordu. 

- Hayır efendi-m, biçbir şey duymu~ 
değilim. Mister Verney aşa!Pya koşup ta, 
cKarsoq kendisini öldürmüş!!) dcdi~i za
man bodrum katında bulunuyordum. 

- Bu Mister Verney kimdir, ve şimdi 
nerededir? .. 

Tam bu sırada, eşikte durmuş, Horn
Ieyin her hareketini takib eden uzun 
boylu, gençten birisi seslendi: 

- Verney benim. Emriniz? •. 
- İçeri ye lbuyurunuz... Hadise nası'l 

oldu. Lfıtfen anlatır mısın~, Mister Ver
ney?. 

Verney bir sigara yaktı. Konuştu: 
- Çok feci, müessif bir hal.. daha hA

la tesirinden kurtulamadım. Ben, bitişik 
odada çalıpyordum. 

Hornlcy lAfa karıştı: 
- Sizin böyle geç vakitlere kadar ça

hşmanız l:iir!.Z gayri tabii de~H mi? .. 
- Kabul ederim. Fak3t bugünlerde iş

lerimiz biraz sıklaşm~ı. Avrupadaki 
inüşterilerimizdcn bir çoklarının çıkarı
lncak büyük işleri vardı. Yenı bir bulı
randan korktuklan için, ellerindeki cc-
nebi hıssekıi satıp, altın almak istiyor
lardı. Bu muameleler dolayısile, Nevyork 
Sitemize telefon etmek icab etmişti. Bu
nu da saat altıdan evvel yapamnzdım. 

- Karsonun, böyle geç vakitleri! kadar 
kalmasının sebebini biliyor musunuz? .. 

Verney omuzlarını silkti. Cevab verdi: 
- Son haftalarda, hesablarmı, yazıla-

rını günü gününe yetiştiremiyordu. Pek 
öyle konuşkan bir insan olmadığı için, 
doğrusunu isterseniz ne yaptığını bile
miyorum. 

-Pekala, Mister Verney. Nevyorka te 
Iefon ettiniz. Sonra ne oldu?. 

_ Ha! .. Sipariş fi~lerini yazdım, ki e
peyce sürdü. Sonra ertesi günü yapaca
ğım işleri hazırladım. Saat altıyı çeyrek 
geçe, Karson, odama geldi ve beni g:i
rünce oldukça şa~ırır gibi oldu. 

- Ne aradığını söyledi mi? .. 
Verney, sigarasını tabiaya bastırdı. Sö

züne devam etti: 
_ Evet, Birminghamdaki müşterileri-

mizden birinin hesabını arıyorum, diye 
mırıldandı. Bir tuhafh~ı vardı üstünde .. 
her zamankinden daha fazla mağmum 
idi. Onun için, fazla bir ~ey söylemedi. 
Dosyanın yerini gösterdim, aldı, çıktı. 

- Demek siz ona yalnız istediği maltı
matı verdiniz, başka bir ~ey söylem(di
. d ğ"l "? nız, e ı mı . .. 
- Hayır .. hem işimle ınesguldüm. Bi· 

an evvel de eve gitmek istiyordum. Kar
son odamdan çekildi, gitti. 

Hornley kaşlarını çattı: 
- Fakat cesedi ilk gören sizsiniz! 
Verney, acele acele cevab verdi: 
- Evet, do~ru. Onunla son defa odam

da konuştum. demek istedim. Karson o
d::ısına gitti. Daktilo makinesim kullan
dığını duydum. On dakika sonrn da, bu
raya geldim. Masıısında oturuyordu. Ka
pıyı açınca, deli gibi vüzüme baktı. baktı: 

- Çık buradan, defol.. diye bağırdı VC' 

tnbancasını bann doğrulttu. Zavallının 

aklını oynattığınıı hültmederek, aşağıya 

koşarak, bekciyi çağırmak üzere idim ki, 
bir silah scsi işittim. Tekrar odaya dön
dum, ve şimdiki vaziyeti ile karşılaştım. 
Namludan da duman tütüyordu. 

Hornley, arkasına yaslandı. Delikan
lının yüzüne dik dik baktı ve sordu: 

- Masanın üzerinde bulunan herhan
gi bir şeye dokundunuz mu? .. 

Delikanlı gülümsedi: 
- Hayır, dedi.. poli.:. gelmed('n evvel 

!hiçbir şeye dokunmamak lazım geldiği
hi bilecek kadar çok zabıta romanları o
kumuşumdur. 

- Şu halde, burada bulunan şeyler, ol
dukları gibi yerli yerinde duruyorlar de
mek?. Yani siz tabanca sesini işitip tc, 
buraya koştuğunuz zaman eşyayı nasıl 
'buldunuzsa, şimdi de öyledir değil mi?. 

- Evet Mister Hornley. 
Homley bu sefer bekçiye döndü: 
- Bana bak, ne idi senin ismin? .. Ha 

Simmond, sen anlat bakalım? ... 
İhtiyar bekçi, ürkek bir tavşnn gibi 

titriye titriye müfettişe baktı, ve: 
- Vallah billah, ben bir feye elimi sür

medim. Allah korusun.. diye kekeledi. 
_ Peki o sırada binnda ba~ka kimse 

var mıydı? .. 
_ Evet var<h. İki orta ışi gören kadın. 

Amma, onlar da benimle beraber bodrum 
katında bulunuyorlardı. Başka hiç kim
sc de buraya girmiş de~ildir. 

Hornley ayağa kalktı: 
- Şimdi işi hülasa E>delim, diye söy

lendi. Burada dört kişi bulunuyordu. Siz, 
Mister V erney, Simmond, ve ik ı de orta 
işi gören kadın. Bekçi ile kadınlar bod
rumda idiler. İkinci katt:ı ise, Mister Ver
neyden başka kimse yoktu; değil mi? .. 

Verney tasdik makamında başını sal
ladı. 

Hornley tekrar sordu: 
- Mister Verney bir sual daha .. Misteı· 

Karsonun intihar etmesinin sebebini a
caba bilebilir misiniz? .. 
Delikanlı mazeret istiyen bir tebessüm

le konuştu: 
- Elbet ki, biliyordum. Pusulayı da o

kudum. 
- Ve buna şaştınız mı?. 
- Doğrusunu isterseniz hayır.. ölüleri 

hayır ile yii.dedelim. Amma, şurasını da 
söyliyeyim ki, Karson hiç te iyi bir in
san değildi. Herkese düşmandı. İnsan
dan kaçardı. Daima kederli idi. Bir kerP
sinde Paris borsasında mühim mikdar
da hava oyunları oynadığı rivayeti çık
mıştı. 

- Bu rivayeti herkes biliyor muydu?. 
- Bunu bilemem. 
- Mister Verney cenabları.. demin-

denberi bize cidden güzel masallar söy
lediniz, hikayeler uyd.urdunuz, dostum. 
Amma ben bunların tek bir tanesine bi
le inanmıyorum. Karson asla tek bir ku
ru~ bile ihtilas etmiş değildir. Bunu ya
pan ve Karsonu da hilelerinizi anladığı, 
veyahud da, kendi fenalıklarınızı örtbas 
etmek için öldüren sizsıniz ... 

[Hornleyi bu suretle harekete sevke
den delil, resimdedir. Bu delil ne Idi?. Bu
lamazsanız, hikayeyi okumaya devam e
diniz.] 

Verney kıpkırmızı kesildi. İskemlcsin
den fırlıyarak müfettişin üzerine atıldı. 

Fakat tam bu sırada Hornleyin muavinı, 
delikanlının kollarını yakn1adı~ı gibi ar
kasına kıvırdı. Onu kıskıvrak tuttu. 

(Devamı 10 flCU sayfada) 

······························································ 
Ingiliz tipini 
Canlandıran 
Genç kız 

Londrada çıkan Deyli Ekspres gazete
si, okuyucular arasında bir müsabaka a
çarak tipik İngiliz kızının seçilmesini is
temi§tir. Yüz binlerce okuyucunun inti
habile resmitti gördüğünüz 18 ya§ların
daki, mavi gözlü, düz burunlu, balık etin
deki Mis Andry Price tipik İngiliz kızlı
ğına seçilmiştir. 

Şimdi genç kız Londradndır. Kendisine 
tahsis edilen otelde oturmakta, i§tiyakını 
beslediği tuvaJetleri satın almakta, şere
fine müsamereler verilmektedir. Yakın
da tayyare ile Parise giderek bir takım 
öteberi satın alacak, büyük şnhsiyetlerle 
tanı§acak, balolara, dansiara gidecek, üs
telik 200 İngiliz lirası mükafat alacaktır. 

Müsabakaya 32 bin kız iştirak etmiştir. 

Sayfa 9 

CM~S~L~L~R 

Ktzlara futbol oynattlamaz ! 
Hagalimizd~ canlandırdıgımız zarif, mütenasib, kuvvetli 
bir genç kız nesli yerine, çocuk dogurması şübheli, sakal, 

kaba, hograt bir sürü insan getiştirmiş olacatız 
( Beden terbiyesi mUtehass1s1 Bayan MUbeccel Argun yaz1yor ) 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 1 
kaidelerinde bir iki uygun değişiklik -
ler de yapacağız. Fakat bütün bu feda
karlıkiara rağmen kızlarımızı topa a
yaklarile vurmaktan kurtaramıyaca -
ğız. 
· İç cihazımızı tamamen sarsacak olan 
bu ayakla vuruşlar her §eyden evvel 
yarının anne1iği vazifesini yüklenıniş 
olan genç kızlarımızın bünyelerini t?Ok 
yıprandıracak ve belki bir çoklannı bu 
vazifelerini başararnıyacak ıbir zafiye
te sürUkliyecektir. 

Bu hususta daha esaslı, daha fenni 
bir tahlil yapınağı zaid addederim. Zira 
makul ve mantıki dUşünen herkes, aklı 
selim sahibi her insan bunu takdir e
debilir. 

Bu ayakla vuruşların kızlarımızın 
naıin yaratllmış olan ayak bileklerine 
de ne kadar 1ehlikeler hazırlıyaca~ını 
unutmamak lazım gelir. (Stop) vazi -
yetlerinde vücudüıl maruz kalacağı 
ani ve sert sarsıntılar, kemikleri erkek 
kardeşlerine nisbeten çok daha nazik 
yapılı olan kızlarımııda kırıklar, çı -
kıklar adale burkulmalan tevlid ede
celk n'ı.ahiyetted:ir. Bflhassa v'licudün 
göğüs kısmına rastlıyacak olan topların 
kızlarıımza ne derece pahalıya mal 
olacağı aşikardır. Kafa ile vuruşların 
kızlanmız için ne büyük tehlikeler ya
ratacağını uzun uzun tahlil etmeğe lıil
mem lüzum var mıdır? 

Hele zavallı kalecinin halini bir ke
re düşünün. Her (plonjon) belki bir 
uzvunun kırılmasına mal olacak, her 
tutuş pannaklarını ters çevirecek, mi
desi, karnı, göğsü üzerine gelecek olan 
§Ü·tler zavallıyı pek eli:rn vaziyetlere 
sokacaktır. 

Bu kadar devamlı ve uzun koşmala
rın bu sert kar~ılaşmaların daimt bir ' . enerji ve efor sarfetmenin kalb ve cı-
ğerlerimfz üzerinde yapacağı tesiri, bu 
fazla heyecanın asabımız üzerinde oy
nıyacağı rolleri ayn ayrı tahlil etmek 
istemiyorum. ÇünkU bu (cinsi latif)in 
her §eye rağtmen fiziyolojlk bakımdan 
daima (cinsi za.yıf) olduğunu teyid 
etmek olur. itiraf benim için de acı am
ma ne yapayım ki hakikattır. 

Yukandan beri saydığım bu sıhh! 
mahzurlardan sonra bir de estetik ba
kımdan böyle sert bir oyunun ne gibi 
mahzurları olacağını anlatayım: 

Bütün vücudün çalışmasına rağmen 
en fazla kısmı süfliyi 'faaliyete sevke
den bu spor kızlarımızın pembe topuk
lu, yumuşak ayaklarını sertleştirecek, 
ince ayak bileklerini kalınlaştıracak, 
mevzun baldırlannı sda~t ve gayri mU
tenasib bir hale sokacaktır. 

Kalça ve kann kısmı genç kızlarda 
bulunması l~zım gelen :zarif ve cazib 
inhinalarını kaybedecek, tnş gibi Gerl
leşecek'tir. Göğüs kısmı fazla koşrna
dan, topu göğüsle .tutmaktan tenasübU 
ve taravetini muhafaza edemiyecektir. 

Çehre kısmı düşmelden, çarpışmak
tan, kafa ile topu tutmak teşebbüsle -
rinden bir çok yaralar alacak ve güzel
liğini kaybedecektir. Bütün bunlara 
iUiveten bu sert spor vücudün umumi 
ahengini ihlal edecek, bayalimizde 
canlandırdığımız ve hakikat olmasını te 
mennl ettiğimiz zarif, mütenasib, kuv
vetli bir genç kız nesH yerine kaba sa
ba, hoyrat, sert bir sürü insan meyda
na çıkaracaktır. 

Bütün yukandanberi yazdıklarım 
bizim elimizde mevcud genç kızlarımız 
için de~il, küçüktenberi spor yapmış, 
vücudünün ink~afına çalışmış insan -
lar içindir. Bugün beden tetbiyesi na
mına haftada yalnız elli dakika jimnas
tik yapan, kışın sobasının başından, 

yazın annesinin dizinin elibinden ay -
rılmıyan kız'larımıza futbol oynabnağı 
düşünmek bile pek yersiz olur. 

Spora çok seneler evvel kavuşan İn
giliz kızlan bile (:futbol)u yaşatamadı
lar. Ona erkek kardeşlerinin gösterrli~i 
bağlılığı, gösteremediler çilnkü bu 
mümkün olamadı. 

Bizim kızlarımızın çoğu maalesef da-

Bayan Mübecceı idrnan §eklinlcrincle 

ha bir futbormaçını bile seyretmemiş
lerdir. Nasıl oynanır bilmezlerı Onlara 
bu kadar bilmedikleri, görmcdikler~ 
bir işi başarmak vazifesini ytiklemeıt 
bana çok gayri mümkün görünüyor. 

Meseleyi ahlak bakımından tabiile 
kalkışmak istemiyorum. Muhtelif maç· 
lar muh'telif klüb tarafdarlarının he • 
yecanlanna kapılarak, hislerine mağ -
lfıb olarak itidalden ne kadar u7.aklaş~ 
tıklarını, ne kadar coşkunluk ve taş -
kınlık yaptıklarına şahid oldukca kız
lanmıza futbol oynatmamnk icab ettiği 
hakkındaki lkanaatim daha fazlalaş!yor. 

Kızlarımız her şeyden evvel yarının 
anneleridir. Onlann yapacakları spor
ların hususiyeUeıi vardır. Biz sıhhatli, 
gürbüz ve munta.zam vücudlü bir nP~le 
kavuşabilmek için sağlam, mütenasib 
ve güzel anneler istiyoruz. Bu anneleri 
bize hszırlıyacak pek çok sporlar var· 
dır. 

Kızlarıınızı hele açık havaya, güneşe, 
soğuğa alıştıralım, onlara atletizm, u· 
zun yürüyüşler yaptırahm, basketbol, 
voleybol oynatalım, yüzdürelim, kürek 
çe'ktirelim. iskirim yaptıralım, eğer 
bunlann 1emin ettiği fayda, verdiği 

zevk kAfi gelmezse muhakkak futbol 
hevecanını tattıranak lazım gelirse on
Ia;ı erkek kardeşlerinin yaptıkları 
maçlara götürür bu arzularını da tat
min ederiz. 

Mübcccel A rgmı .............................................................. 
Katil ayakkabiiar 

Gideceği bir baloda giyrnek üzere 
bir çift uzun topuklu ayakkabı alan bir 
İngiliz kadını, baloda eğlendikten son
ra sabaha doğru evine dönmüş, mer -
divenleri çıkarken her nasılsa aya~J 
kaymış, yere yuvarlanml§ ve anide öl
müştür. 

Kocası: cKanmı bu katil topuklar 
öldürdü!.:. demektedir. 

Garib bir netice ile 
biten dava 

İngilterede delikanlının biri mni • 
yetlnde çalıştırdığı kızlardan birim hır 
mzlık suçlle mahkemeye vermiş. Malu 
kemede, kızın yürek paralıyan tavır • 
larını görUnce, dayanamamış ve: 

c- Bay hakim, demiş. Davamdan 
vazgeçtim. Bu kızla evleneceğim. Onu 
kendime eş yapmakin hatarnı ödeya -
ccğim!l) 

Bunun üzer·ne dava sukut etmiştiı\ 
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to Say/a SON POST .. 

cSoD Posta• JU11 letrtkuı: 41 

Mari Valevska 
No un aşk roman' 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

"Beni korkutan imparatordur, 
Ama görüyorum ki susmak doğ

ru olmıyacak. Benim için de bir 
vicdan borcudur. Dinleyiniz: Şa -
yed önünüzde sıralayıp dökecekleri ga
xaı:ıtilere kamp bu hileye Blet olmağa 
kalkışır ve söylenenlere nza gösterir
seniz, biliniz ki, yalnız kendi felaket 
ve ıztırabınızı hazırlamakla kalmış ol
mı,> acaksınız, evlidınızı da muhakkak 
bir mahkfuniyete sürükliyeceksiniz. 
Banapartlar Jozefinin ~şlılığmı göz 
önünde tutarak bu işde bir dolab dön
müş olmasından şüphelenecekler. Çok 
geçrneden de meselenin içyüzünü öğ
renmekten geri kalmıyacaklar. Çün -
kü böyle bir tasavvuru başarabilmek 
için. malfımuruızdur ki ne kadar da 
ketum davranınağa kalkışılsa, gene de 
işe bır sürü insan kanşınış olacak. Gö
rüyorsunuz, vaziyetten haberdar edil
memi istemedikleri halde, daha ~imdi
den ben her şeyi ö~renmiş bulunuyo -
rum· Bu taç ve taht düşkünü aile, im -
paratorun meşru eviadına karşı yap -
mağa cesaret cdcmiyecckleri her şeyi, 
- affımza sığınarak söyliyeceğim- onun 
yerini almış bir eayri meşru çocuj!a 
yapmn.ktan bir an bile çekinmiyecek
lerdir. Evladınızın tahtın varisi olarak 
tanıtıldığı dakikada, onu yaşatmıya -
caklardır, bunu biliniz. 

Mari, yüzü değişmiş bir halde, tit -

böylece meydana vunnakla Dük d'Ot-1 iyi tahmin etmişti. Marinin red ceva
rante ihtiyatsızlık yapmıştı. Kendi de bı ile köpürerek, biçareyi epey hırpa -
bunun farkına varmış ve renksiz, ~nce- ladı. 

cik dudaklarını ısırmağa başlamıştı. - Eeceremediniz vesselam. Siz ka-
Lakin bu entrikaya, Jozefinin de işti- dın denilen mahluktan ne anlarsınız ki 

rak etmiş olduğunu bir türlü aklından zaten! Ona hem tatlı, hem inandırıcı. 
çıkararnıyan Mari, o derece sinirlen - hem de kat'i bir dil kullanacaktın ız . .. 
mişti ki, bu sefer imparatoriçenin bra- Haydi çekilin gözümün önünden. Hay
fını tutmağa, ne gönlü, ne de dili var- vanca hareket ettiniz. İşte bukadar. 
dı. Keşki Düroyu gönderseydim! 

Tam bu dakikada kapı vuruldu. 
Bir uşak içeri girdi. 
- Dük dö Bassano, kendilerini ka-

bul edip edemiyeceğinizi soruyorlar e
fendim. 

Madam Valevska: 
- Bir iki dakika beklesinler, dedi. 
Fuşe: 

-Zavallı Mare, pek gecikmedi. Tam 
da sırasında geldi. Diye düşündü ve: 

- Müsaadenizle kontes. Benden:z 
sıvışıyorum. Muhterem arkadaş·ma 

göziikmeden ne taraftan çıkabilirim? 

diye sordu. 

Fuşe bahçE'den geçip, çıkmazda bek
liyen arabasına bindi. O dakikada, kı
ıara bozara vazifesini yapmakta o'ö.n 
Marcnin. kimbilir ne dolambaclı cüm
lclerle meramını anıatmağa çabatadı -
ğım düşünmekle hazzından dişlerini 
gıcırdatarak: 

- Haşmetmeab! Müsaade buyurunuz 
da arzedeyim. Müdhiş bir imkansızlık 
içinde kaldım. Yalvardım, yakardım, 
neler yapmadım. Böyle bir tasavvurun 
bütün iyi taraflarını birer, birer anlat
tım. Madam Iiı kontes Valevska beni gü 
zel güzel dinlediler. Majestelerinin ar-
zularına karşı koymakla pek mütees -
sirdiler, ama ne yaparsınız, analı}t\ ı:ıe!-
kati galib geldi. Başka he diyebilirdİm 
haşmetmeab? Hüngür hüngür ağlıyor
lardı ... 

- Tuh Allah müstahakını1.ı versin. 
Onu ağıatmamak da gerekti. Ah nzi
zim ah, böyle nazik i~leri halletmek, 
mei!er ne uzakmış sizden! 
Masasının başına geçti ve ateşli ateş

li, bir iki satır karaladı. 

c Mari saklıyamıyacağım, doğrusu 
beni sukutu hayale uğrattın. Senden 
daha fazla uysallık ve itimad bekler -

Birinciteşrin t 

" Son Posta , mn zabita hikayeleri 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

- Dur be yahu!.. Kendin~ gel deli
kanlı .. bizi mantara bastırmak için, daha 
ustalık lı bir masal uydursaydın... dedı. 

Hornley gülümsedi: 
- Masalı hoş, amma delikanlı Karsonu 

öldürürken bir hata yapmış.. vak'anın 

şöyle olduğuna gözümle görmüş kadar e
minim: Acemi lruşumuz, Karsonun oda
sına geldi, masaya yaklaştı, ve bazı ev
rakı aramak bahanesile katıdlann, bin-
netice masanın üzerine eğildi, ve biçare 
Karsonun başına ateş etti. Sonra, taban
eayı zavallının sa~ eline sıkı§tırdı, ma
hud pusulayı alelacele makinede yazdı 
- ki bu da iki dakikadan fazla sürmemiş
tir - aldı, masanın üstüne bıraktı ve he
men merdivenlerden aşağıya koşarak 

bekçiyi buldu. Silah sesini kimsenin duy-

Gemlik te bir yaralama 
Gemlik (Hususi) - Haydariye kö

yünden Ali oğlu Mustafa ve ailesi ef
radile ayni köyden Sefer oğlu Hüseyin . 
ve ailesi arasında vaktile bir meS(!le 
yüzünden kavga çıkmış ve binnetice 
bu iki aile arasında müdhiş bir kin ve 
husumet meydana gelmiştir. Geçen gün 
her iki ailenin birer çocuğu sokakta 
oyun esnasında döğüşmeleri üze -
rinc kavga yenilenmiştir. Bunun üzeri
ne fena halde hiddetlencn Hüseyin, 
hasmını dövmek teşebbüsünde buluna
rak değirrnene gitmekte bulunan Mus-

mamasını temin etmesi lazımdı; ki bunu 
da yaptı farzedelim. Yalnız Verney dostu 
muz, bir noktada yanıldtlar. Bu nokta ne 
dir? .. Anlatayım: 

Bakınız, Karson hakikaten intihar et~ 
mi~ olsaydı, ve gördüğümüz gibi, cansız 
vücudü de masanın üzerine yığılmış bu
lunsaydı, tabanca elinde de~il, makine 
ile yazılı pusulanın üzerine isabet ede-
cekti. Halbuki Verney acele "nden ve 
~a~kınlığından, Karsonu öldürdükten 
sonra rnakinede yazdığı kağıdı namlunun 
üzerine bırakmıştır. Gafleti de burada
dır. Doktor, ölümün ani oldu~nnu söyle
mişti. Binaenaleyh Karsonun can havli 
ile, mektubu bulduğumuz şekilde masa
nın üzerine bırakması imkanı yoktur. Bl
naenaleyh dostumuz Verney, kendi elile 
kazdığı kuyuya kendisi, dü§tÜ ... dedi. 

Kafdağtnın arkas1 
(Baş tarafı 7 incı satı1ad4) 

nız bu para ve orduya bilfiil hizmet tek
lifi dokunmuş.. yoksa, Türk ordusunun 
Tcbrize girişini ne güzel tasvir ediyor ve 
meth zımnında da: 

cPerverdigari lılem cenabi Ali İhs3.n 
Paşa ve Hoy şehrinin imdadın'l yetişen 
Türk asakirinden Allah razı ola.. bizleri 
Antiranik rnel'unundan kurtardı.:. diyor-
sunuz ... İşte ben de bu kahramanların 
kardeşleri için cKuşçu gediğh nde bir 
mezarlık istedim .. o mezarlığı da yapmak 
vazifesi, bugünkü Cumhuriyet çocukla
rına düşen bir vazifcdir, dedim .. bilmem 

tafanın önüne geçmiş ve bıçak sapı He Vcufi R. Zobu 
kendisini dövmüştür. Dayak yiyen =============== 

kusurum bu mudur? ... 

M ustnfçı ise fırsat gözetmeğıe başlamış
tır. Nihayet dün tarlasındaki işinden 

dönmektc bulunan Hüseyinin önüne 
çıkarak iki el ateş etmiş ve Hüseyini 

göbeğinden tehlikeli surette yaralayıp 
yere sermiştir. Yaralı Bursa hastanesi
ne kaldırılmıştır. Suçlu zabıtaya teslim 
olmuştur. 

reyerek: 
- Neler söylüvorsunuz siz? diye ba-

- Söyle dostum, söyle... istediğin 
kadar dil db"k. Hepsi boşuna. Bizzat e
fendin imparator hazretleri bile bura
da olsalar. gene de onu kandıramaılar 
artık ... diye düşünüyordu. 

dim. ~vabın beni çok a~ kararlar a~ =~~=~~~=~==~~===~~~~~~~======~~ 

ğırdı. 
Fuşe omuzlarını silkti ve kayıdsız ol

mağa mecbur edecek. 
Ama bil ki, gene hep seninim! 

mağa calışan bir sesle: 

* - Bir çocuk! Düşünün, ne mı1.ik 

Bu ak~am Passoya hareket ediyo -
rum. Bir haftaya kadar Fontenblo'da 
olacağım. Bu mektubu getirenle bana 
bir iki satır yollarsın.• 

N. 

sevd:r bu! Bu kiicücük mahlukları bir Sulh, bir gün evv~l imzalanmıştı. 
kaç snatlik şiddetli bir ateşle, bir kaza Tam Napolyon Şönbrundan hareket 
ile ortadan kaldınvermek ne kolav o- edecekti ki, Dük dö Bassano elçiliğinin 
lur Bir kere de ic; işten geçtikten, zehir neticesini bildirmek üzere geldi. Fuşe, 
içildikten, ~cu~ ahreti ~yladıktan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sonra f'lden ne gelir? Ne ile ispat edi -
lir? Ö\·le değil mi? 

- Karanmı sağlarolamak için bana 
bu müdhiş korkuyu aşılamağa hiç Iü -
zum voktu. Füıuli bir zahmete soktu
nuz kendinizi mösyö lö Dük. 

Bunları söylerken, küçük bo-
yuna rağmen, Marmin haşmetli va
kur h;r hali vardı. Fuşe sıtemi kabul 
etm di:. 

- Yanılıyorsunuz madam. Şimdiden 
sonra, etrafınızı muhasara edercec;ine, 
sizi kıskıvrak barıarnağa çalıştıkları 
vak't, elbette ki daha cesur, daha kuv
vetli olursunuz. 

Yalan değildi!. 
Fu<-e olmasavdı da gerçi bu çirk;n 

teklifı reddedecl"kti, ama mücadele et
mekten usanarak, bir gün rica ve 
vadlnrın karşısına boyun eğecekti. 

Halbuki şimdi? İ 'nd böyle korkulu 
bir ~üphe ve it"mad •?lıkla dünyada bu 
işe raı.ı olamaıdı. 

- Yok, beni korkuüın, mösyö dö 
Ba ano değil. Onun karşısında ken -
dinıdcn eminim ama, imparator ne ya
pacak acaba? 

- İmparator iki üç hattadan evvel 
burada olamaz. O vakte kadar da zih
nini meşgul edc ek, kimbilir ne başka 
mesE-leler çıkar. Evet, öfkelenmesine 
öf'helenecek, hatta kı) arnetleri kopa -
racak ama, ta n relerde ... Asıl kabak 
Marenin başına patlıyacak. Ziyanı 

yok... Onun kafa en da dayanıklıdır ... 
İlk kızgınlığı geçince, Napolyon düşü
ncccktir ... Bu işde o derece haklısmız 
ki, mE'cburcn boyun eğecek. Zaten me
selenin iç yüzünü tahlil edince, sizi ka
bahatli bulmasına imkan yoktur. On
da, aile bağına kar~ı büyük bir saygı 
ve merbutiyet var~ır. Bu suretle de, · 
gön 1 m deki yerinizi daha kuvvetlendir
mis olacaksınız ... Öte yanda da bir 
baı?kası var ki, bu işden doğrusu pek zi
yanh çıkacak .. . Hatta diyebilirim ki, 
yapdan teklifleri reddetmenizle o 
mahvolacak: 

Kim bu? 
- imparatoriçe! 
~VJ rı ri bu lakırdıların altında kaynı -

yan sevinci adeta hissetti. Foyasını 
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Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık. 4,000 Lira 

4 , 500 " 2,000 " 
4 • 250 • 1,000 .. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 • 5,000 " 
ı 20 " 40 . " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir iene içinde 50 liradan qajı 
düşrniyenlere ilcramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar MDede 4 defa, 1 EylQ). 1 BlriDd kAmıa, 1 Mart ve 1 BuinD 
tarihlerinde çekilecektir. 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR, VA
PUR İDARELERİ, iSTASYON
LAR, OTELLER, KAZİNOLAR 

elliasıl umumi halaları olan 
yerlerde 

PiS VE FENA KOKUlARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların membaı olan 
MİKROBLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO, lardan 
mutlaka aptesanelere asmalıdır. 

Aptesanelere hafif ve hoş bir 
koku dağıtır ve bu dağıtma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayn 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhafaza ve çü

rümemesini istiyorsanız ayni za
manda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız gene bu fabrika-

nın gardroblar için yaptırdığı 

'' PU RO tardan ahnz1 
" Cüz'i bir rnasrafla hem mobilya-

nızı, hem içindeki kıymetli eşya

nızı GÜVELERE karşı korumuş 
olursunuz. 

Sİ~""EK, SİVRİSİNEK, TAHTA
KURUSU, PİRE, HAMAM BÖ
CEÖİ, KARINCALARI, Amerika
da birinci rnallarla hazırlanmıi ve 
diğer mürnasilleri gibi fena kok
mıyan ve tesiri muhakkak olan 

"PURO,, • may1 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumt deposu: M A Z O N ve 
BO'l'TON Ecza deposu, Yenipostane 

arkası No. 47 
Toptan alanlara tenzilAt Yardır. 

Ertuirul Sadi Tek Tiyatra.u 
( Takslmde ) ablde 

karşısında son ha

zırlıklannı yapıyor: 

pek yakında 

OTELLO 
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üessif bir aza Lehistanm bir blok vücude getirmek 
teşebb .. sü lmanyada hoş görülmüyor Bayraklar hükOmetçe 

kontrol edilmeli 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 1 
hazır bulunınuşlard'ır. Ziyafet pek sami
m! bir hava içerisinde geçmiştir. 

(BC§tarafı 1 inci sayfada) 
Bütün gazeteler, bu beşinci romtakanın 

Moravya ve Bohemya eyalctlerinc na -

zaran çizilmiş olan hududlarının harita -
sını neşretmektcdir ler. 

Pragda infial 
Şimdiye kadar işgal edilen romtakalar 

baritasının neşri sansür tarafından me -
nedilınişti. Dün akşam sinemadan çıkan 
halk bu haritayı neşreden gazeteleri. lta-

Alman ekalliyetine mensub mahkUmlar 
hakkında umumi af ilanma karar vermiş
Ur. Ayni karar Polonyalı ve Macar mah
kumlara da te§lnil edilecektir. 

Umumt af, gerek mahkemeler, gerek 
idari makamlar tarafından cezalandırıl -
mış olan siyasİ cürümleri de ihüva et -
m ektedir. 

Beneş lsviçreye gidiyor 

Prag 8 (A.A.) - Polednl List gazetesi
ne göre şimdi Sezimovusti'deki malik.A -
nesind'e bulunan eski rclsicunlhur Be -
neş, zevcesile birlikte kışı geçinnek Uze

BUyUk bayramda şehirleri
mizi şekilsiz bayrakların 
istilAsına ugratmamahyız 

(BC§tarafı 1 inci ıayfada) 
O eiln bütiln eehlr v~ bütün mem

leket bayniklarıa donanacaktır. An -
ca.t bu bayratların kaç tanesi niz& -
ml oln.caktır? Bunu tıUmemiz ve ve -
hlrler.lmlzl aı bayrakla hürürken bu 
bayratıan, mevcud kanun ve nJ.zaın
larn. uygun blr hale ikoymamız lbı.m
dır. Çünkü bunun aksl ayıb olur. 
Türk bayratının nasıl olacaRtnı 
29/5,1936 dn Bfiyfik Millet Mecllslnce 
kabul edilen 2994 numarıılı kanun sa
rnha.ten göstermektedir. 

Yemeği müteakib Bayan Celal Bayar, 
Bayan Funk, Bayan von Keller, Bayan ı 

Şakir Kesebir, Bayan Kurdoğlu ve Ba -
yan Ke§mir çiftlikte bir araba gezintisi 
yapartarken araba devriimiş ve bayan
lar mühim bir arızaya uJramadan kazayı 
aUatmışlardır. Alman İktısa~ Nazırının 
refikalan Bayan Fun1run sol kolu incln
miştir. Nümune hastanesinde lAzım gelen 
ihtimam ve tedavi yapılıııı§tır. Doktorla
no verdiği rapor aynen ikinci madde -

Pl§mıştır. Mntbuat müttefikan fecl bir 
aciz hissine karışan inffalini izhar et -
mckte ve müzakerelerln henüz ümid et -
tirdi~i imkanları so~kkanlılıkla derplş 
eylcmektedir. 

re İsviçreye gitmek niyetlndedir. 

Plebisite lfizum kalınıyacak mı ? 
PJebisit Londra 8 (A.A.) - Alman kıtaatının 

Beşinci mıntakaya dahil bulunınıyan Çekoslovakyada Işgal edeceği beşinci 
nıuhtelit rnıntakalarda ise plcbisit, ancak ınıntakanın tahdidinden bahseden bazı 
iki taraf mutabık kaldıltı takdırde yapı _ gazeteler, bunun kat't hududu teşkil e -
lacaktır. Şimdiki hald'e her iki taraf da deceğini yazmakta ve artık plebisite lü
iki memleket arasındaki münasebctlere zurn kalmıyaoağı kanaatini göstermek-

b 
tedirler. 

ir an evvel normal bir şekil vermek ar-
ZUsu ile uzun bir plebisit muamelesinden Yugoslavyada ne düşftnülnyor? 
kaçınmak istemektedirler. Belgrad 8 (A.A.) -Müşterek bir hudut 

Alman topcu muallimi kaleler lehindekl Leh - acar isteklerinden bah
seden Politika gazetesi Slovak mesele -

hakkmd ne diyor? sinde varılan sureti tesviyenin Prag ne 
Londra 8 (A.A.) - Reuter ajansının Budapeşte arasında yapılacak müzakere

nıuhabiri Sporuhan'dan .çekoslovakya, ler için fevkalade bir ehemmlyetı haiz ol-
telefon ediyor: SI kl 1 R-t K 

dedir. 
2 - cNümune hastanesi tarafından ve

rilen rapor: 
Alman İktısad Nazın Bay Dr. Funl( 

refikası Bayan Funkun muayenesinde sol 
omuz tardidi ile sol omuz luxationu gö -
rülmü~ ve luxation derbal reddedilmiştir. 
Vazlyeti umumiyesinde endişeyi mucib 
hiç bir hal yoktur. Bayan Funk oteline 
dönmüştür.~ 

İmza 
Dr. Nurcddin Aruman 

3 - Çok neş'ell ve saıniml geçen bu zi
yafeti mütealdb wlrua gelen bu müessif 
kaza sebebile Başvekil Celal Bayar ve 
ziyafette hazır bulunan vekiller ve refi
kaları ve Berlin büyük elçimiz Harndi 
Alp~ Nümune hastanesine gelerek ek
selAns Funka ve büyük elçi von Kellere 
teessürlerini bildirmişler ve hastanın ah-

Bayan Funk 

vali hakkında emniyetbahş malfunat 
rak avdet etmişlerdir. 

Matbuat mümessillerine ziyafet 
Ankara 8 (Hususi) - Bugün Alman 

!büyük elçill~nde Türk matbuat ınü ~ 
messilieri §erefine bir çay ziyafeti ve .. 
rilmiştir. 

A . duğunu, ova ar a u en ve arpat -
lınan askerf akadcmlsınde topçu mu- ların bu müşterek hudud hakkındaki Ma 

allimi bulunan ve büyük harbde 49 hi\ - car i~teklerine şiddetle muhal~fet etmek 
cumu idar<! etmi~ olan binba~! Mittel - için rnüttehit olduklannı yazmaktadır. 
Valdes birinci ve ikinci Çekoslovak hat- Ayni gazete, Romanya mahfellerinln de 
Janndaki istihkumları kendisine nazaran, mevzuubahs Leh - Macar pUm karşısm
fayda ve mazarratlarını anlatmıştır. da sinirlilik gösterdiklerini, çünkü bu 

Şimdi, şebrtn blr çok a tölyeler1 
ihummalı blr faaliyetle bayrak yapı -
yorlar. Fakat bu bayra.klnr nlzaml o
lnrak yapılmıım~larsa astırılmama -
lıdırlar. HliAfında hareket edenler ı
çin ceza kanununun (526) ıncı mad
desi tatbik olunmalıdır. Çünkü kanu
nun emri 'budur. Bu sebeıble: Sntışa 
çıkanlacak bütün bayraklar, bükQ • 
mctçe kontrol edlllp damgalanmalı ve 
bu damga için mak blr ücret alın -
malıdır. Yüz kuruşluk bayra~ fırsat 
bu fırsattır diye Ud, üç ml.sllne sa.tanla 
rın ~ın yalnız ktu-Ue de~. biraz da. 
nizarnlle aldkadar olmaları lAzımdır. 
Bu kontrol harcları, bUMıare, hayıra 
mııtur herhangi bir maksad uğurun
da kullanıla.billr; diye tekllf ediyor ve 
vaztyetı, İstanbul vilAyetının ehem -
mlyetle nazım dikkatine koyuyoruz. Roma müzakereleri tam bir anlaşma ile bitti 

Filistin meselesi 
halledilecek mi ? Binbaşı bir kaç küçük kalcyi hakiki bi- tasavvur sözden fiile çıktı~ takdirde, 

rer mezar olarak tavsi! etmi~ ve bu ka - Romanyanın, Brünn'daki Skoda fabrika-
leleri müdafaa ctme~ten ise on, on ild larından celbetti~i harb malzemesinin (Btı§ tarafı 1 inci sayfamızda) 
askerle onlara hücum etme~i tercih et - nakline yarıyan yegtme demiryolundan lar. Filistindeki İngiliz fevkalade kornl -
Jtlğini söylemiştir. mahrum kalacağını il8ve etmektedir. seri Sir Harold Mac Michelin gelecek 

Buna mukabil Şöberlib'de bulunan bü- Hitlerin teftişleri hafta başlarında tayyare ile Filistine dö-
yük kalelerden takdirle bahsetmiş ve Berlin 8 (A.A.) _ Breslavdan D. N. B. neceği zannedilmektcdir. 
Alman ordusunun bile a~ır toplarını fa - ajnnsına bildiriliyor: Times gazetesi, Yahudi ajansının, Irak 
eılasız ateşi ve tankların himayesile bu Şnnsölye Hitler bu sabah Südetler mem- hariciye nazırının Filistine Yahudi mu -
kaleleri zaptetmesinin hemen imkCınsız leketindcki seyahatinin ilk kısmını bttir- haceretini durdunnağa matuf teklifini 
oldu~nu gülerek anla~mıştır. miştir. B. Hitler eski Alman hududuna protesto eden bir telgrafını neşretmlştir. 

Çek • Macar muzakereleri dönmeden önce, işgal edilen dördüncü Daily Telegraph gazetesi, fevkalAde 
Prng 8 (Hususi) - Çek - Macar müza- mıntakada doltu Silezyasının cenubund:ı komiser ile müstemleke nazırı arasmda 

kerelerine yarın ba~lanacaktır. Patschkau'da tevakkuf etmiş ve baz1 gö- dün yapılan görüşmeler esnasında, Fi -
Tuna sahilinde kô.in Komarno kasaba- rüşmelerde bulunmuştur. listin kanşıklıklannın derhal hastınlması 

smda yapılacak olan bu müzakerelere, B. Henlayn burada kendisine veda et- için icab eden tedbirlerin mevzuu babsol-
Macaristan tarafından harlciye nazırı de miş ve Relchenberg'e ~trnistir. dn~nu yazıyor. 
Kanya iştirak edecektir. Çekoslovakya B. Hitler Patschkau'dan ö~le vakti ay- Ayni ga:zete, bugün Filistindeki mev -
i!e, Slovak nazırı Tisso'nun riyaseti ol - rılmıştır. Kendisi yarın Sarrbrük'de ye- cud isyanm, İngiliz mandası altındaki 
tında yalnız Slovaklardan mürekkeb dört nihudud memleketleri tiyatrosunun açıl- t kl d · d" k da vuk ı ması mUnasebetile yapılacak olan büyük opra ar a §Im ıye a r ua ge -
kişilik bir heyet tarafından temsil edi - tezahüratta hazır bulunacaktır mi~ olan isyanlarm hepsinden daha şid -
lecektir. B . • t k . 

1
·
1 

b" U detli ve daha tahrib edici olduğunu bil -
Polony lılann iatedikleri eşıncı mın anın ışga ıt dirmektedir. 

Berlin 8 (A.A.) - Alınan tebliğlerine . . 
Polonya gazeteleri, bu müzakereler .. b . . tak d Alm k Daily Ekspres gazetesı, asayış temin e-

R
.. gore, eşmcı mın a a an ıtaalı ı d" . . 

rnünasebetile neşrettiklerı yazılarda, u- t f d h' b" hAd· k d d"l d ılmcdıkçe plAnlar tertıbl :laydasız oldu-• k 
1 

k ara ın an ıç ır a ıse ay e ı me en x. . . • . 
tenlerle meskfln şimali ~arkı Çe os ova i 

1 
d'l . ti 6 undan, Fılistine yenıden kıtaat gönde -

. t şga e ı mış r. il i i . ,_ı~_ dah" . 
arazisinin de Macarlara tcrkin. tervıç e- R" l . k r mcs n n ımACUı ılınde bulunduğu -
ınckted'ir. Polonya, bu suretle Macaris - uten enn aran nu kaydederek diyor ki: 
tanıa hemhudud olmak ve yeni bir blok ~ag .8 . (A.A~) - . Rü~en ~uhtadyet Kabinenin nihayet Filistinın taksimi 
Vilcude getirmek gayesini gütmektcdir. par~ılerının mumessıllerı bug-:.ın Uzho - imkansız oldu~na ve meselenin bu su -

Berlinden alınan haberlere göre Al - rod d::ı toplanarak Karpat Rusyasının retle halledilemiyeceğine kanaat getir -
ht · ı· · · sı k · manyn ise böyle bir siyasi kombinezona ~u arıye ı ı~m, ova partilerinin Zi- mcsi ihtimal haricinde değildir. 

boş gözle bakmamaktadır. lma anlaşmasıle tahakkuk ettirdikleri Filistinde vaziyet !On derece gergı'n 
Al k I k k tarzı halle benzer bir tarzı hallikabul et-

manya m~za ~re ere arışma rneğe karar vermişlerdir. Bundan, Rü - Kudüs 8 (A.A.) - Filistinde hava 
ıstemıyor ten muhtariyelçilerinin plebisit fikrln _ son derecede gergindir. Te1graf muha-

Bugün, Alman harlciyc nezareti namı- den vazgeçtikleri anlaşılmaktadır. heratı akşama kadar temin edileıne -

Olur olmaz şeylere ehemmiyet 
vermez görünen bir tip 

Bursadan :Ah-
med karakteri .. · 
soruyor: 
Kabadayıları tak 

lid etmek ister, o
lur olmaz şeye ku
lak nsmak iste
mez, anlaşmadan 
ziyade mücadeleyi 
sever. Ağır söze ta
hakküme gelemez. 

na söz söylerneğe salfıhiyettar bir zat bu miştir. Filistin Yahudileri Irak harlci-

mesele hakkında demiştir kı: cRütenlcr, Ahırkapı açiklarında ye nazırı tarafından tekli! edilmiş o - ltNW Jı:endi mukadderatını kendileri tayin et- lan Arab devleti içinde bir ekalliyet Kendine güvenen bir tip 
:rnekte serbesttirler. Almanyn, yapılacak dünkü garib haA dl·se statüsünün tatbikını azamt bir enerji Karasudan :Ak-
olnn ın~zakerelere karışmak istemez.» ile reddetrneğe hazır bulunduklannı bulut karakterini 

F ransıziara göre ( Battarafı 1 inci ıayfada) bildirmiş1erdir. soruyor: 
Paris 8 Le lo ·ı Onlar sahile yaklaş:ıdursunlar hayvan Arab iftihadı koncnoesinde Sayılmasını ve 

,. - .. Jur~ gazetesi Po nya ı c &· 
uıacarıstan ' ir h da sandallara o kadar sokulm~ ve hele Kahire 8 (A.A.) - Arab ittihadı kon _ kendisine ebernıni-
d d arasında müşterek b u -

b~- istiyen Macarisıanın bu arzusundan en arkada kalan sandaha o kadar yakı - gresi bu sabah ikinci eelsesini akdetmf§ yet verilmeini is-
cuı:>ed'erek diyor ki: nınn gelmiştir ki, bu sandalda bulunan ve bu cclsede de delegeler Filistinde man ter. Kendisine gü-
c- Macarisıanın Budapeştc ve Varşo- Ahmed isimli bir zavallı. acı acı istimda- da hükllmetinin politikasına hücumlanna venlr, münakaşa 

vadalti taraftarları bu münasebetlP. bol _ da baş.lamıştır. Hem bağıran, ~em de kü- devam etmişlerdir. Mısır delegesl, dele- yapar ve menfaat
tevlkllk alcyhindcki mücsdeleyi ileri sü- reklerı bırakınıyan sandalcı bır aralık ar- gelere itidal tavsiye etmil ve delegelerln lerina karşı açık
'rerck Sovyetler Birll~ine kar~ bir Po - kasına bakın~a hayvanın bir deniz cana- bu hattı hareketlerinin yeni zorlukl ta- göz davranır. Eğ· 
lonya - Macaristan - Romanya blokun - varı değil, bır m~ oldu~nu görmüş, haddüs edebileceğini söylemiştir. B':'nun lenceyi ihmal etmek istemez. 
d bab tmcldw ve kahkahalarla gulmeke başlamıştır. Sn- .. . ~ 

an se ~ irler. Sovyetler Birli~i hUdeki arkadaşları Abmedin korkudan u:zerıne kongre ~şk. an: açık müzakerele-
kelimesinin yerine Almnnya kelimesı"nt ri t til d k gı 1 k ed bul aklını kaybettiiline ihtimal verinişlerse a e ere. z ı ~uza er ~ una-
tkoyacak olursak hnkilcate daha ziyade cak olan komısyonlar ihd k 

d ~ · ra mandanın sahil ıkt ğ asma arar ver-
yaklaşmış oluruz. İtalya bu işi deruhde e, ıuıraz son e ç ı ını mişti 

gördükleri zaman onlar da hep beraber r. 
etmiştir. Binnenaleyh Almanyanın, Ro - gülüşme~ başlamışlardır. 
manın bu arzusunu da nazan itibara al- Balıkçılar tarafından yakalanan man
ması lazımdır. Bu arzu Fransanın da ya- da polise teslim edilm~ş ve sahibi aran _ 
kın menfaaUerine uyrnaktadır.~ mağa başlanmış ise de dün geç vakte ka-

Çekoslovakyada af dar mandaya sahib çıkan olmamıştır. 
Prag 8 (A.A.) - Çeteka ajansının res- Hayvanın Üsküdar veya Kadıköyden de

men bildirdiğine göre kabine dün saat nize girdiği ve açıklarda yolunu kaybe-
12,30 da toplanmıştır. derek bu suretle Ahırkapıya çıktığı tah

HükUmet, Münih anlaşmasına tevfikan min edilmektedir. 

Bir ataşemiliterin otomo
bilinden vesaik çalındı 
Lond'ra 8 (A.A.) - Reuter ajansının 

Amsterdrundan öğrendiğine göre, Bolan
danın Brüksel ataşcıniUteri, sefarethane 
kapısında bıraktığı otomobilinin içinde 
unutulan bazı vcsaikin çalınml§ oldulu
nu haber vcrmi§tir. 

Zeki bir genç k1z 
Yeldeğirmenin

den Emine, karak
terini soruyor: 

Zekidir. Arka
daşlarile ne§'eli 

konu§Ur. Sözden 

anlar, tenkidler
den utanır ve ku
sur lar ma karşı i-

nadcı davranmaz. 

Hovardaca yaşamaktan 
hoşlanan bir tip 

Kilisten Tevfik 
~earakterini soru
yor: 

fsterse çalışır ve 
el\nden i§ gelir. 
Yemek, içmek ve 
eğlenmek ve ho
vardaca yaşamak 

Ister. Bazan sö ı 
anlıyan, sözünde 
duran iyi tarafları 
olur. Müc~delede gözü pek davranır. 

Uysal bir tip 
Vskıidardan Sıt-

kı Tlzunca karak
terini son.ıyOT: 
Damarına basıl

madıkça daima uy
sal ve aksi halde 
lnadcı olur. Raha
tını pek aramaz. 
Bo~azını sever. 
Hayat mücadcl p_ 
sinde Aciz ve bcr 
riksiz değildir. lınızam kayıdlarınn ~ t 
kulak asmak istemez. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
laim • • • • • • • 
Adre.s • • • • • • 

~---~-------~--~-------· DİKKAT 
Fotogro.f tahllll ıçın bu kuponlardnn 
ı; ndedlnln gönderilmesi şarttır. 
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Vinnitsa, çiçeklerinin bolluğile şöhret 1 
kazanm~ küçük bir §ehirdir. Anlattıkla~ 
rma göre Vinnitsanın bahçeleri ve evleri 
harikulfıde güzelmiş .. şehrın tam orta ye
rinden küçük bir ırmak akarmış. İşte bu 
küçük ve güzel şehirde, bundan tam yir
mi üç yıl önce, oldukça zengin bir tücca~ 
rın oğlu yaşamakta idi. Bn delikanlı, orta 
tahsilini bitirdikten sonra rnühendıs rnek
tebine girdi ve mühendis oldu. Fakat ba
basının ölümünden sonra, ilmi veyahud 
teknik sahalarda çalışmak istemediği 

için, birçok şarap firmalarının mümessil
liğini yapan babasının mesleğine devam 
etti. 
Delikanlının işleri de iyi gitti. Az zn

man içinde İngiliz mimarisı tarzında iki 
katlı güzel bir ev yaptırdı. Az sonra da 
evlendi. Ayni şehirden bir kız aldı. 

Aldığı kızın ismi Muza id:. Muza, yu
varlak kırmızı yanaklı, gözlerı yıldızlnr 
gibi ışıldıyan bir esmer güzeli idi. Deli- l 
kanlı karısını pek çok seviyordu. Ona 
gün•l bir oda döşedi.. birçok kıymetli hc
dıyelcr aldı. 

Fakat bütün bunlara rağmen Muza hiç 
te b::ıhtiyar değildi. Çünkı.1 kocasını sev
miyordu. Onunla evlenişi, biraz da koca
sının zenginliğine tama edişindendl. 

Muzn, daha kızlığındanberı, güzel en
damlı kıvrak bir delikanlı ile mes'ud ol
mağı düşünüyordu. Halbuki şimdi var
dığı koca, kısmen şişman, kısmen de şaşı 
idi; yani Muzanın yıllarca hayalinde ya
şattığı tipe .niç te benzemiyordu. 
Muzanın kocası, karısil~ kendisi ara

sındaki farkı çok iyi anlıyor, bundan ötü
rı.i de karısını hem müdhiş surette ~ımar
tıyor, hem de onu fena halde kıskanıyor
du. Bir kadını evine bağlıyacak en kuv
vetli vasıtanın çocuk olduğuna kani ol~ 

duğu için, karısının çocuk doğurmasını 
ve çocuklarile evde meşgul olmasını isti
yor<!u. 

Fakat Muza, bir tek kız çocuğu do~
makla iktifa etti. Kocası karısının bu ha
linden büsbütün şübhelenmeğe, kendisi 
iş icabı bir başka şehre gittiği zaman, 
Muzanın bir diğerini sevmesinden kork
mağa başladı . 

Filhakika genç kadın evde yalnız kal
d!kça sıkılıyor, ateşli yüreğinde bır baş-

- Hayır. Hiç kimse He marizleşmc
::iik. Kaderimizmiş, kaşığrmızda çıktL 

- Anlamıyo -
rum. oğlum! Ka
§ığında nedir çı -
kan? 

- Kodes. Sa
bahtnnberi mer -

11t:nç yeniden kucaklaş mağa, vedalll§mağa bll§ladLlar. 

kasını sevmek, o sevece~i adama dünya-ırine aşık oldular .. aşk mektubları falan ı ne gidiyor, ikisi başbaşa vererek saatler
nın bütün bahtiyarlıklarını tattırmak ar- derken birbirlerile buluşmağa başladı- ce yeni hayatları hakkında hayaller ku-
zuları tutuşuyordu . lar .. çok geçmeden Muzanın kocası, kork- ruyorlardı .. 

Gene böyle kocasının şehirde bulun- tuğu şeyin ba§ına geldiğini anladı. Ka- Fakat delikanlı fakirdi; sonra henüz 
madığı bir gün Muza, çocukluk arkadaş- rısına, bundan sonra Saşayı eve sokma- tahsilini de bitirmcmişti. Bunun için. 
larından bir gence rasladı. Eski çocukluk masını tembih etti. Saşaya da, alemin şimdilik, yaşayış tarzlarını d<>ğiştirmele
arkadaşı, artık şimdi Muzanın bildiği o genç karılarına musallat olmakta devarn rine pek te imkan gormüyorlardı .. 
kısa pantalonlu ilkmekteb talebesi değil- ederse onu öldüreceğine dair bir haber Delikanlının annesi, Muzanın kendi 
di. Sa§a bir üniversite talebesi idi. Yaz yolladı.. evlerine gelişlerini pek hoş görmüyor, 
tatili münasebetile annesinin yanına Vin- Fakat cesur delikanlı bu tehdidiere ku· bu sevdanın ergeç bir tacia ile bitmesin
nistaya gelm~ti. Şimdi o, güzel endamlı, lak asmadı. Gene eskisi gibi Muza ile den korkuyordu. Fakat bu engeller, iki 
yakışıklı bir delikanlı olmuştu.. buluşmasına devam etti.. gencin birbirlerini deli gibi sevrnelerine 
Saşa zeki idi. Güzelliği nisbetinde şık Beş y&§ında bir kızı olmasma ra~men zerre kadar mani olmuyordu .. 

giyinmesini de biliyordu. Değil yalnız Muza, ilk defa olarak aşkın ne olduğunu Muza, kocasının son zamanlarda sık 
tnşralı basit bir kızın, fakat daha bir çok- anlamıştı.. Saşasız geçen her gününü, sık taşraya seferler yaptığını ileri sürerek 
larının da aklını başından çelebilirdi. boş, manasız, kaybolmu' bir gün olarak Saşayı gene kendi evlerine çağırınağa 
Saşa ile Muza bir gece toplantısında sayıyordu. başladı. Saşa bunu ihtiyatsızca bir hare-

karşılaştılar .. ve daha o akşam bırbirle- Muza hiç korkmadan delikaalının evi- ket saydığı için uzun müddet razı olma-
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dı. Nihayet bir gün genç kadının ısrar
larına dayanamadı. Yüreği büyük biı 

heyecan içinde olduğu halde sevg\lisinirı 
evine gitti.. genç kadının kocası Harkovıı 
gitmişti. 

Saşa, genç kadınla aralarında kararla~ 
tırdıkları üzere, Muzanın evine sabahle 
yin gitti.. ah!. o bu sabahı ömrünün so
nuna kadar unutmadı. 

Bu bir yaz sabahı idi. Pencereler ardı· 
na kadar açıktı. Bahçe mis gibi çiçek ko· 
kuyordu. Pencerelerden odaya dolan gü· 
neş, odanın duvarlarında, aynalarda a
kisler yaparak titreşiyordu. Esmer tenli 
parlak gözlü Muza, ilahi denecek kadar 
güzeldi. 

İki çılgın sevgili, beş saat, hiç dunna 
dan birbirlerini sevip kokladılar .. bu Mu· 
za için o kadar yeni ve o kadar inanılını
yacak bir şeydi ki, genç kadın saadetin
den şuurunu kaybetme raddelerine gel· 
di. 

Muzanın ihtiyar annesi birkaç defa yu
karı çıkarak ayrılma vaktinin geldiğini 

haber verdiyse de sevdalılar aynlm:ıl 

için kendilerinde bir türlü kudret görc
miyorlardı. 

Fakat nihayet vedalaşmağa başladılar. 
dostça kucaklaşarak odanın içinde dolaş
ınağa ve son bir defa daha parlak istik· 
ballerinden balısetrneğe başladılar .. 

Genç kadın birdenbire, laf olsun diy~. 
şu dakikada kocası gelse delikanlının ne 
yapacağını sordu .. delikanlı gülerek, şu· 
raya buraya atılmış yakasmı, boyunbağı· 

nı, şapkasını gösterdi. Daha sonra bahçe 
ye nazır pencereye bir göz atarak, iyi bh 
sporcu olduğunu, ağaçlara tutunarak yere 
inmenin kendisi için bir iş teşkil elmiye
ceğini ilave etti. 

İki sevdalı, bu tarzd..ı şakalaşarak oda
nın içinde dolaşırlarken delikanlının gö
züne masanın bir kenarmda durmakta o
lan açılmış bir telgraf iliştı. Telgraf Mu
zanın kocasındandı. O bu telgrafında çar
şamba günü geleceğini yazıyordu. 

Saşanın yüzü birdenbire sarardı: 
- Fakat bugün çarşamba, dedi. Demek 

kocanız bugün geliyor. 

(Devamı 13 ncü sayfada} 

- Aslını sorarsan, yediğim dayak 
Felektendir. Kul, salt vasta olmuştur. 

-Ay! Burada mı o? 

-O kim? 

- Fel($. 
Takvor, Gurabi efendinin, tuhaf 

tuhaf yüzüne baktı. 

(1ivcn altında mi- YAZAN: Erciimend Ekrem Talu 
safirdik. Gavu - ------------------------------ ---------------- -

- Tanarsın? 

- Nasıl tanımam? Bizim Üs'küdarlı-

run oğlu da ha -
len orada. 

- Peki. İnsanı, 
durup dururlccn deliğe tılonazlar ya? 
Elbette bir halt kanştırdınız ki ... 

- Onun orasıru sonra yolda anlatı
rım. Şimdi şu herifi bekletmiyelim. 

-Kim o? 
- .Muhafız dedik a, be yahu! Tüy -

meyelim diye yanıma yasakcı verdiler. 
Şimdi anne hanım odaya çıkıp Dilıyı 
pırtıyı çebucana toplayıversin. Zahmet 
olmnzsa bizimkileri de.. gavurunkiler 
maan beraber. 

İfakat hanım: 
- Ayol! dedi; daha burada bir tarafa 

çıkmadık, bir yer görmedik.. yoksam 
bizi kovuyorlar mı? 

- Ha şunu bıleydin! 

- Bizim bir suçumuz yok ki. Kime 
ne fenalığımız dokunmuş? 

- Sizin yok ama, benim var, Biber 
ektim. 

Gurabi efendi ile karısı, ikisi biı-den 
hayretle sordular: 

-Ne ektin? 
- Biber. 
- Nac::ıl biber? 
- Bashayağı biber .. kara biber .. 

Kara bibcriüm! 
Badem şekcriiim! 

Yok ll)U, haniya? İşte ondan. Haydi 
çabuk ol anne hanım! Yukarıya ftrla. 
tası tarağı toplamağa bak. Lalamı bek~ 
lctme. Ası<ısar?! 

İfakat hanım kendi kendine mırıl -
da nd ı: 

- Ah, bu oğlan! İnsana kan kustu -
rur, yok mu? Onun sebebine başımıza 

gelmedik derd kal - galiba.. dedi. Ben 
ma<k. bu gidişten e~r 

Ve maamafih, To- bir şey anladımsa 
riği posta eden me- arab olayım! 
murun sabırsızlık - Hele şimendi -
alametleri göster - fere oturalım.. sa -
diğini fark edince na bir bir deeyim 
merdivenlere doğ - de, ağnarsın. 
ru yürüdü. ~ Biz şimdi ne -

Bir yarım saat reye gidiyoruz? 
kadar beklettikten - Alamanyaya. 
sonra, elinde ba - - Yolumuz ora-
vullarla pcşi sıra dan mı geçiyor? 
gelen kat uşağile - Torik berabe -
beraber tekrar ındi. rimizde oldukcaz, 
Çağırı'lan bir taksi - yolumuz daha pek 
ye önce eşyayı, son- çok yerden geçe -
ra da Gurabt efendi cekt.ir. 
ile karısını yerleş - Tren hazırdı. 
tirdiler. Tam Tori.k Geldi, rıhtıma ya -
de arabanın kapı - c- Kodeste, sabahtanberi mer diven altında misafirdikf,. naştı. Üçüncü mev-
sından içeriye ayak atarken, kapıcı ko-ı di, has! . ı ki bir koropartimana bindiler. Memur 
luna yapıştı. Gurabi efendi otomobilin içinden da kapının önüne dikildi. 

- Hesab! seslendi: Bir kaç dakika geçince hareket etti-
Torik silkindi, arkasına döndü: - Yahu! Ne yapıyorsun orada? ler. Gurabi efendi de, İfakat hanım da, 
- Ne hesabı? Torik bir telane ile geriye ittiği ka - cesaret edip Toriğe bir şey soramıyor-
- Otelin hesabını görmeyi unuttu- pıcının suratma hızla kapıyı kapıyarak, ıardı. Lfıkin her ikisi de, meraktan, di-

nuz. cevab verd_i: . . . . . . ken üstünde gibi idiler. Artık, daha zi-
- Biz buradan kendi arzumuzla mı - Semaı !kahvesındekı gıbı, kafıyelı yade dayanamıyarak ihtiyar, Takvorun 

gidiyoruz ki hesab soruyorsun? konuşuyoruz, bey baba! nazarı dikkatini celb için sağ böğrüne 
Kapıcı bittabi Almanca konuşuyor- Karakoia vardılar. Takvor çoktan o- b. t.. d E . b" ~ 1 k k . B" k ır muş .. vur u. rmenı ır çıg ı o-

du.. rada hazır, bekh)'Qrdu. ır çeyrek a- d . 
- İh kan niht iynen aber zo lassın. dar süren bir muameleyi müteakip, ge- par ı. 
- Ben para vermeden gideceğim .. ne ayni polisin .refakatile şimal istas- -Amanı 

sonra anlarsın. yonuna sevk edildiler. - Ne oldun ? 
-Aber das get nişt! Gurabt efendi burada, kendilerini - Ne olacağım? Arsız hızdık çocuk-
- Bak gözümün içine: P~t! götürecek olan trenin hazırlanmasını lar gibi dayak yemişim. Her yanun ağ-
- Her polisay, bitte zagen zi etvas! beklerken usulca Takvora yanaştı. roor. 
-Karşımda enai enai durma; hay- - Bizim oğlanın a'klından zoru var - Kimden yedin dayağı! 

dır. Babası Cemil bey, Evkafta benim 
amirimdi. 

- Feleğin şeceresi olduğunu, ağım

dan siftah diğnoorum. Besbelli, hepi • 
miz de göze uğradık: Akıllarımız birbi· 
rinc karıştı .. 

- Sen ondan bahsetmiyor musun! 
Takvor bin ı;ahmetle gövdesini dön· 

dürerck, Gurabi • efendiye büsbütün 
tevecci.ih etti: 

-Ne doorsun, zo? Ya ben divane ol· 
mu~um, yahud da senin kafanın pe~ " 
vazına yaban arısı kaçmıştır. Ben kan· 
bur Felekten bas edoorum, sen bana 
şeceresini okoor~un. Sen Fcleğin ı;ille" 
sini hiç ömründe ycmemişsin? 

- Yok! Pederine hürmctim olan bit' 
zattan ne diye saygısızlık göreyim?. 

- Demek, pedcrine hürmetin var " 
dır?. Eyi ya, işte! Tevekkeli değildir 
sana piyango vurmuş ise. Benim de 
Feleğin babası ilen ehpaplığım oırnıt~ 
olsaydı, Patriğin sözüm ona merkcb 
ilen elli yıldanberidir metrcs hayıı~~ 
yaşamaz idim. Gelgelelim, bu abdi rıcı 
zc dayak atan senin bildiğin değil, f'~ 
leğin ~eceresi.z nevidir. 

- E, niçin yedin dayağı? , 
- Cenabm pahtsız adam görnıe 

mişin hiç? Allah bir kuluna dayak )'~ 
dirrnek murad eder ise, İ-sviçeryaP1 

göbeğinde onun karşısına Arnavut b~ 
lem çıkarır. Haniya menşur ıaft1 

$ 

cA vğustozda banyo alsarn balta kesıtl~ 
buz olur, ben ağzıma şeker a~~ ~di 
tesinde tuz olur!• derler. Benımktsl 
tıpa tıp öyledir. 
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Yazan: Ziya Şaki1· 

Komiteye çekilen telgraf 
Dördüncü gün, valinin yanından ç:

kar çıkmaz doğruca konsoloshaneye gı
den Mis Eston ile konsolos vekili mösyö 
Periklis arasında, şöyle bir muhavere 
geçti: 

- Ne haber Mis Eston? 
-Tıpkı, sizin dediğiniz gibi; azizim ... 

Bu hükfunetin siyaseti, üç nokta üze
rinde dönüyor. Mnşallah .. inşallah .. ya
vaş yavaş ... 

- Evet .. böyledir· 
-Şu halde, vali bey; beni atlatıyor?. 
- Ona ne şübhe?. 
-Fakat ben, kAfi derecede atladım. 

Şimdi sıra ona geldi. 
- Ne yapacaksınız?. 
- Karanmı verdim. 
-Nasıl?. 
- Ben.. bürriyetime sahib olan bir 

Amerikalıyun· Elimde, muntazam pa
saportum var. Seyahatime devam ede
~ğhn. 

- Edemezsiniz. 
-Niçin? 
- Mani olurlar. 
- Hükümetiine şikayet ederim. 
- Onlar, işlerini bilirler. Hiç bir şi-

kayete meydan vermiyecek surette 
mAni olurılar. 

- Vel. .. 
Mis Hellen Estonun, tatlı pembe ren

gi, al çuha gibi kıpkırmızı kesildi. Bir 
kaç kere ; 

- Vel. .. 
Diye tekrar ederek, odada gezindi... 

Ve sonra birdenbire konsolos vekilinin 
önünde durarak: 

- Gideceğim.. her şeye rağmen gi
deceğim. Ve gitmek için, her vas1taya 
müracaat edeceğim. Amerikada vermiş 
olduğum sözü tutmak için, gidebildi -
ğim yere kadar gideceğim. 

Amerika konsolos vekili mösyö Pe
rJklisin çehresinde, memnun bir tebes
silm belirdi. Ellerini uğuşturarak ce
vab verdi: 

- Evet.. mademki, bu maksadla bu
raya kadar geldiniz. Ve mademki, ve
ribniş bir söz var. Şu halde ... 

Mis Eston, derhal şapkasını başına, 
kapını da omuzlarına geçirdi : 
-Artık ben, işe başlıyorum; dostum. 

Şimdilik, Allaha ısmarlndık. Tekrar 
görüşürüz. 

Dedi... Ve, sür'atle konsoloshaneyi 
terketti. 

Mösyö Periklis, büyük bir sevinç 
içinde idi... Bu zek1 adam, Mis Esto -
nun (mecnunane) denilecek kadar 
cür'etkaranc hareketlerinin netice~inı, 
Çoktaaan keşfetmişti. Bu genç ve dil
her Arnerikah kızın atıldığı bu büyük 
macera, hiç şüphesiz ki velveleli bir 
Akıbete silrüklenecekti. O zaman ken -
disine de mühim bir faaliyet vesilesi 
zuhur edecek; bu suret1e Amerik3 hü
kfımetinin gözüne girecekti. 

Mösyö Periklis, bu suretle sevine 
dursun; Mis Eston doğruca, protestan 
cemanti vaızı Amerikalı mister Havsm 
evine gitti. 

İki Amerikalı, karşılaştılar. Ve ko -
nuşmıya başladılar. 

Mis Eston; mister Havsa son vazi 
yeti naklettl. Konsolos vekili mosyo 
Perikiise söylediklerint de tekrar ey
ledi. 

Her şeyi gayet tabii görmeyi adet 
edinmiş olan mister Havs büyük bir 
dikkatle Mis Estonu dinledikten sonra, 
kısa kısa suallere giriştl: 
. - Şimdi ne yapmak fikrindesiniz? 

- Tnm bir gazc.teci gibi, önüme ge-
lenf atıatmak fikrin<kyim. 

- Meseld? .. 
- Evvelô, vnljyf. 
-Nasıl? 
- O; nasıl beni atlatıyorsa, öyle. 
- PekAlA .. sonra? 
- Sonrasını, şimdi görüşeceğiz ... 

Siz bana bir tercUmandan bahsediyor
dunuz. 
-Hazır. 

- Galiba, genç bir kadındı. 
- Evet... Genç bfr Bulgar kadını. 

fstanbulda, A'merlka mekteblermde 
lahsil etmiştir. Sonra tburaya gelmiş, 
~lenmlştir. Protestandır. Kocası da 
Pok iyi ve iigüznr bir adamdır. İcab 

ederse, ondan da istifade edebilirsiniz. 
- Ala... Şu halde, o karı kocaya 

söyleyiniz. Yarın bu saatte, burada 
kendilerile görüşelim. 

- Geldiğiniz zaman, onları burada 
bulursunuz. 

* Mis Eston, vali Tevfik bey, Yıldız 
sarayı, dahiliye nezareti, Selanik tel -
grnf müdürü, polis komiseri, konsolos 
vekili, Mister Havs ... Bunlar arasında 
bu hadiseler geçerken; ( Sofya) daki 
(Makedonya komitesi-hareket ve icrn
at şubesi) müdürü Sarafof da, komite
nin Selanik şubesinden (kurye ı ile 
gönderilmiş olan şu (fevkalade müs -
tacel rapor)u, büyük bir dikkatle mü
talea etmekte idi. 

i stihbarat 
27 

RAPOR 

Fevkalade mühim, mahrem ve müs
taceldir. Ehernmiyetle na:ıarı dikkate 
alınmalıdır. 

Komitemizin istihbarat memurların
dan Dimitri, atideki malumatı vermiş; 
tedkikat ve tahkikatımız da, veriien 
malumatı teyid eylemiştir. 
ı- Malümat. 
Bu ayın 2 ı inci salı günü, (Napoli)

den gelen Mesajeri Maritim kumpan
yasının (Senegal) vapuru ile Mis Es -
ton isminde Amerikalı bir kız Selfmi
ğe gelmiştir. Bu kız, gazete muhbiri -
dir. Maksadı. Makedonyada bir tedkik 
seyahati icra etmek: çetelerimizin ha -
reket ·ve faaliyetlcrile, umumi vaziye
tl ve müşahedelerini Arnerikaya bil -
dirrnek tir. 

Mis Eston, bunun için hi.ikumete mü
racaat etmiştir. Fakat büklımetin bu 
meseleye muvafakat edip etmiyeceği 
henüz belli değildir. 

Ayni zamanda Mis Eston, buradaki 
protestan vaızı Mister Havs ile görü
şerek İngilizce bilen bir tercüman is
temiştir. Mister Havs. böyle bir tercü
man bulacağını vfıdetmiş; koroitemize 
mensup (Kiril)in zevcesi protestan cc
maatinden (Silya)yı evine davet ede -
rek böyle bir vazifeyi kabul edip ede
miyeceğini istifsar eylemiştir. 

Silya, teklif edilen işi memnuniyet -
le kabul edeceğini sövlemiş; ve derhal 
zevci vasıtasile Dimitriye haber gön
dermiş, meseleden komiteyi haberdar 
etmiştir. 

(Ar1wsı ı•ar) .............................................................. 

~ 
Bugünkü program 

iSTANBUL 
İstanbul radyosu bu akşam da neşriyat 

yapmıyacnk, yerine Ankara radyosu çahşa
caktır. 

ANKARA 
9 Birlnclte.ır!n 1938 Pazar pro~ramı (Öğ

le ve akşam neşrlyatı tecrübe mahiyetind~ 
olarak :renl t üdyoda olacııktır.) 

Ö le neşri) atı: 
12 30: Muzik <Türk plô.kları), 13: Haber

ler, 13.15: Müzik <Kari.Şlk plAk n~rlyatı), 
Ak am neşrJyatı: 

IS.30: İstasyon hakkında muhtelif ıısan
larla lzahat ve müzik (eğlen'ceıı plaklar). 
19.15: Mus:ı.hnbe, 19.30: Muzik <Halk türkiı
lert beste ve .s?maUer), 20: Riyasetıcumhur 
~~] do.su21 (Şeo r Ilısan . Servet) .• 21: Araben 
..v, ev, .ı : Milzlk <Ince saz fnsl ) h b 
le 21 15 u"zik . ı • a cr-

r:. . . : mll (Ince saz !aslı), 22: Müzik 
<Kuçük orkestra), 22.45: Haberler - İstasyon 
hakkında muhtelif lisanlnrla lzahnt v ı -
tlkUıl marşı. e s 

* 29 Birinciteşrinde Ankara 
radyosunun neşriyatını Kahire 

radyosu d neşredecek 
Kahire (A.A.) -Anadolu ajan _ 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
29 Teşrinievvel akşamı Ankara rad 

yasunun programı saat 22.25 den 23. 
1 5 e kadar re trans misyon suretne Ka
hire radyosu tarafından da ues.redile -
cek tir. 

SON POSTA Sayfa ı-

HIKAYE: Hazin bir şk hik8y • 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) J Muzayı hala delicesu:e scvmekte olan rnekten neye menettim diye nylnrca ca-
Muza, soğukknnlılıkla, Harkov treninin Saşa, harb devam ettiği müddetçe fırsat nımın etini yedi. İnanı ... • mısınız, Muzn 

akşama geleceğini, bunun için telfışlan- bulup sevgilisini göremedı . günlerce bir çocuk gibi ıığladı. 
mağa yer olmadığını söyledi.. Nihayet inkılabın başlangıcındn Vın- Muza gene gülümsiyerek: 

İki genç yeniden kucakla§mağa, veda- nitsaya gitmek fırsatını elde etti. Yüre- - Doğrusu Saşa, dedi, o zamanki ha-
laşrnağa başladılar .. fakat birbirlerinden ğinde büyük bir heyecan olduğu halde reketiniz hiç te dürüst değildi. ŞC'hirden 
bir türlü ayrılamıyorlardı. doğduğu şehre geldi ve büyük bir arı ile, ayrılışınızdan önce geli~ veda etmeniz 

Bu sırada birdenbire sokak kapısının Muzanın, kocasile birli!<te Kiyef'e gitti- lazım gelmez mi idi?. Bari lm- mektub 
çalındığı duyuldu. Aşağıda koşuşmalar ğini öğrendi. Bunu haber alan Saşa der- yazsaydınız!. ' 
oldu. Sevdalılar Muzaııın küçük kızının hal Kiyef'e hareket etti. Sa§a §aşkın bir halde: 
cBabam geldi!~ diye haykıran çıngıraklı Fakat Muzasım Kiyerte de bulamadı.. - Fakat ben yazdım ... Ben bilmiyor-
scsini duydular.. karı.,koca, Saşanın gelışlerjndeu birkaç dum .. ben zannediyordum ki ... diyl' kcsık 
Muzanın yüzü kireç gibi oldu. Ellerini gün önce ya Odesaya veyahud Harkova kesik söylendi. 

ç.ıtlatarak: hareket etımişlerdi. Muzanın kocası, kahknha ile gülerek: 
- Aman Allahım!. İ1ya geldi .. o mu- Sa§a da Odesaya gıtrnek iı.iedi. Fakat - Hey Allahım, diye söylendı, ben si· 

hakkak seni '6ldürür, diye söylenme~e vatandaş harbi dolayısite yollar kapan- zi o zamanlar amma da kıskanırdım ha!. 
başladı. mıştı. Bu fikrinden vazgeçti ve ancak bu Üçü beraber, şişmanl:klarını, kırla§ .. 

Saşa, genç kadının titriyen ellerini son dakika Muzasını, belki de ebedıyen kay- mış· saçlarını, ölmüıs hislerinı bahis mev .. 
bir defa daha öperek pencereye fırladı. betti~ini anladı ve bir çocuk gibi nıçkıra zuu ../.erek bol bol güldüJer.. Muzru:ıın 
Oradaki ağaç dallarından birine tutuna· hıçkıra ağlamağa başiariı.. gene; kadının kocası birdenbire: 
rak ve daldan dala giderek kendini yere resmini öperek onu hayatının sonuna ka- - Dostlarım, dedi, aman bir d:ıkıka 
bıraktı. dar unutmamağa ahdetti. durunuı!. Merkez gazeteleri gelmiş .. §im. 

Muza derin bir cAh!. çekerek ellerini Moskovaya döndü ve oradc. yerleşti. di gıdip aLmazsam sonra hiçbir şey bu-
çırptı.. İhtilaller, inkılablar, vatandaş harbJe- la:mam .. 
Saşa bahçeye indikt'!n sonra bir defa ri bitti; yeni bir hayat başladı. Muza ile Saşa yalnız kaJdıhn· .. kadın 

daha başını kaldırarak pencereye baktı. Sa.şa mühendisti. Bran~ı dahilinde gülümsiyerek: ~ 
Hareketsiz bir halde pencerede durmak- Moskovada çalışmağa başladı. Evlendi. - Evet, Saşa, dedi o zamanlti hareke
t~ olan kadına elile bir öp~cük gönder- İki çocu~u oldu. Bütün bunlara rağmen tiniz hakikaten çok çirkindi. 
dıkten sonra bahçenin ağaclar: arasında Saşa, hala Muzayı sevmekte idi. Muza- Sa§a hiçbir §ey anlanuyarak, §aşırmıt 
gözden kayboldu. Tahtq ha~aleye geldik- sının kalbinde açtığı yarayı biraz olsun bir halde: 
ten sonra kendisine çek:c:lüzen verrneğe unutmak için kendini tamamen işe verdi. - Fakat ben kocanızın her şeyi öğrcn· 
koyuldu. İşte ancak o zaman, büvük bir Geçen yaz ufak bir rahatsızlık geçirdi. diğini sanıyordwn .. ıehirde kalmakla ız. 
dehşet içinde, yakalığır..ı, kravah~ı kas- Esasen artık kırk yaşına girmişti. Vücu- tırabınızı artırmak ~tcmiyordum. Bana 
ketini odada unuttuğun•ı farketti.. ~e al- dünün birçok yerlerinde bir sürü sakat- inanınız: Sizi o kadar seviyor, o kadar 
nını soğuk bir ter kaphdı. lıklar baş gösterdi. Kendisini esaslı bir seviyordum ki ... 
Gösterdiği ihtiyatsızlıktan ötürü ken- surette tedaviye karar verdi. İki aylık Kadın birdenbire, ta içinden gelen bir 

disine lanetler savurarak, ağaçların ara- bir hava tebdili alarak, sanatoryomlarile gülüşle ve kahkaba ile gülme~e başladı. 
sından gerisin geriye eve döndü. Maksa- meşhur Kislovodska gitti. Orada iyi bir O kadar çok güldü, ki Saşn buna ne mana 
dı, genç kadına seslenmck, eşyalorını slk- tedavi gördü. Geri döneceği gün, :iki ay vereceğini bilemedi. Sadece, küskün bir 
lamasını veyahud kalıilı;e, kendisine at- müddetle gezdi~i yerleri son bir defa eda ile: 
masını rica etmekti. daha görmek arzusile par~a gitti. Narzan - Niçin gülüyorsunuz?. diye sordu. 

.. Fak.at biraz daha ilcrleyip te pencPreyı membalarına uğradı. Orada ona bir bar- Kad~n, yeni bir kahkaba sağarıağını 
~~rebılecek bir vaziyete gelince, odanın dak Narzan suyu verdiler .. Saşa, gelene tutmaga çalışarak güçlükle cevab verdi: 
ıçınde kalabalık bir tatnm insanlar bu- geçenc bakarak bu güzel maden suyunu - Bana bakın, dedi, hani hatırlat' rnı-
l~nduğunu :farketti. Muza, annesi, kızı yudum yudum içmeğe başladı. sı.~ ız, o ~n: Şu son defa bana geldiğiniz 
~~z~etçisi, kocası, hayal mcyal gözüne Fakat... Birdenbire eli titredi. Bardağı gun .. ham kapı çalınmıştı dn biz kocam 
ılıştı. Tekrar geri döndü ve çitten atlı- tutmakta olan parmaltları gayri ihtiyari Zf!nnetmiştik .. o gelen kocam değildi.. 
yarak kendi evine yolbndı. açılıvcrdiler .. bardak yere düşerek par- - Nasıl, kocanız değil mi idi?. 
Sararmı§ ve heyecanJı bir halde oda- ça parça oldu.. Kadın kahkahalarma devam eden.~k: 

sına girdi. Annesi, çocuğunun bu halin- İki adım ilerisinde .Muza ilc kocası du- - Evet, kocam değildi, dedi. Kapıyı 
den meraklandı. İzahat istedi. Delikanlı ruyordu. Muza da Narzan suyu içiyordu. çalan, kocamın telgrafını getiren postacı 
haltikati saklıyarak, k=.mdısinı acele üni- Saşa bir ikinci defa Muzaya göz attı~ı za- imiş .. kocam, gelişinin geri kaldığını bil
versiteden istediklerini, kederinin, heye- man knlbi durur gibi oldu. Muza gene dircn bir telgraf göndermiş .. 
canının bundan ileri geldiğini söylemekle eskisi gibi ona güzel göründü. Fakat "Ok p k' k 
'kt'f . ll - e ı, ya ızınızın cbaba. falan diye ı ı a ettı. şişmanlamı~tı. Bu hal ona irı' yarı, bı'raz ~ haykırışlan?. 

Tesadüfen Saşanın ağzından dökülen ihtiyarlnmış bir kadın manzarası veri-
bu kelimeler, delikanlının hareket tar- yordu. Yalnız hiç değişmiyen gözleri idi. -Kızım yanılmış. Esasen heı· kapı çn. 
zını d t · · lınışında o c Babam geldi, demeg~ i adet a ayın etmış oldu .. hemen o glin Genç kadın bardağını düşüren adama d' · 
akşam t ·ı M k ' e ınmışti.. geri dönmenız i~'in deli gıbJ renı e os ovaya hareket etti. baktı. Onun da kalbi ~urur gibi oldu. O- :ı 
Esase v· ··~ d arkanızdan haylordım; fakat siz ağa,.tan n ınnıl.o')a a ilti haftalık bir za- nun da eli titredi. Onun da barda;;.. yere tl :ı 
m k ı s• a ar atlamaz gözden kayboldunuz!. anı a mıştı. Mektcbiııe biraz vaktın- düşerek parça parça cıldu. K 
d ·· d" k adın, dudaklarını ısırarak ve kendini 

en once onme le ç;ok mühim bir şey Muzanın yanında durmakta olan epey- t t ğ I k b tm· ı u ma a ça ışarak gülüyordu .. 
ay e .ış 0 mıyacaktı .. korkak değildi. ce s:i~anlamıc: ve kasketinde mu'"hendı"s- S d A Fak t b ı · )( y·.. '$ aşa, a eta kendi kendine söylenil 

a ır reza etın kahr aır.anı olmasını lere mahsus alarnet olan kocası, bu olan gibi: 
da arzu etmiyordu .. 

Akl biten şeylere hayretlc bakıyordu. Bir- - Fakat nasıl olur?. dedi. Ben öylt 
ı fikri hep Muzada idi. Fakat koca- denbire ellerini birbirirı.e çırparak hay- tt' k' 

sı.nın Muzaya olan aşkı o kadar büyüktü kırdı: zanne ım ı ... Şapkam, yakalığım, kra . 
k k b k b vatım falan hep odada kalmıştı .. 1 nrısının u a ahatını da mutlaka - Aman Allahım Mu:za! Bu karşımız- K d 
af:fedecekt · b f'k' d a ın gülmesini tutmak üzere iken 

.. 
1 

. ı.. . u ı ır elikaniıyı biraz da duran, Vinnitsadaki azız dostumuz A- S 
mutese lı ettı. aşanın bu son sözleri üzerine yeniden 

H lcksandr Semcnoviç değil mi?. katıla katıla gülmeğt! başladı. Kahkaho 
b' arekkettibndendôncFc. sevgilisine ateşli Saşa karı-kocaya yaklaştı. Birbirleri- tufanı arasında gu",.lükle şunl"rı 50··vı1·yc. ır me u y.az ı. aKat kocasının eline :ı "' "' 
gl\;çekr korkusıle. göndermekten vazgc,..ti. nin ellerini sıkmağa ve gülüşerek yirmi bildi: 

'!OS ovay g 1 1 :s yıl geride kalan eski batıralardan bahset- - Peki sa~a, siz şapkasız Moskovaya a e ır ge mez, Vinnitsadaki '$ 

arkadaşlarından birisine b:r mekt b rneğe başladılar.. nasıl gidebildiniz?. Hiç olmazsa şapkanı· 
d M · u yaz- Muzanın kocası: zı 1 k .. y ı. uzadan habe.r istedi Sevgı·ı· . a ma uzere ugramalıydınız!. 

.. . ısıne se- K Al k d S lam ve adres gonderdi Fakat arkadıiŞI - uzum c san r Semenoviç, nasıl aşa, ne söyliyeceğinı şaşırmış1ı. Ağ· 
her nedense kendisine cevab yazm d oldu da siz öyle birdenbire hiçbir iz bı- zından: 
Mu:zadan hiçbir haber çıkmadı. a ı. rakmadan ortadan kayboldunuz?. Vakıa - Şapkam, yakarn falan hfıl:1 duruyor 

Aradan bir müddet gı:çt iktm 0 zamanlar ben sizi biraz kıskanıyordum. mu?. sözleri döküldü. 
v· · d ı sonra Fakat kaybolduğunuzu haber alınca ka-ı~nıtsn an ge en 'Jiri<>!nden, Muzanın - Valiahi hatırımda yok .. gnliba se-
evınde hiçbir fevkaladel;k olmad y rımla beraber çok müteessır olduk. nin bir hatıran olarak bir tarafa sakla-
kan ve kocanın gene eskisi gibi yaş~~~~ Muza da gülümsiyerek sordu: dım. 
larını öğrendi. 1 

- Hakikaten Sa§a, siz o zaman nercve Saşa gülümsemek istedi .. fakat gülüm· 
Bu haber Saşanın yüreğine biraz gittiniz?. Nasıl oldu r:fa ortadan yok old-u- siyemedi. Yüzü kireç gibi id:. Hcycca-

serpti. Fakat yüreğinde de. eskisind: nuz?. nından titriyordu. 
kuvvetli bir sevgi duymağa başladı. Gen Snşa §aşııımış bir halde idi. Ne söyliye- .. Kadın .. Saşanın bu acınacak halini gö-
kadının resmini görünür bir yere koya~ ceğini, hattA ne düşfineceğini bile bilmi- runce gulmesini kesti: 
rak karşısına geçti; snatlE'!rce bu k yordu. - Bu kadar çok güldüğüm için beni 
gözlü esmer güzelini seyretti.. ara Muzanın kocası gülerek sözüne devam affediniz!. Saşa, ben sizi çok rok sevıyor-

B d .. · etti: d " u ara a ~~ı~ersi~ede dersler başladı. um. 
S~şa bu sene unıversıteyı bitiriyordu. Bü- - Birdenbire kayboluşunuzla bizi epey Sa§a kadının elini tutarak: 

ffin kuvv~le der~e~u ~lı~~a k~=m:e:r:a:k:~:r:a~~=o=k~~:n:u:z:! .=M=u~z=a=,~~~·z~i~e~v~e~g;l=~~==~(~D~e;v~a:m;'~M~il:n:c=a~u~y~f:a~~)~== yuldu. • 
Yılbaşı münnsebetile Vinnitsaya git

mek niyetinde idi.. fakat bulunduğu nu ens-
j talebesinden bir kızla aralarmda 
başlıyan hissi münascbet onu Moskova
da alıkoydu. İlkbabara doğru bir ha t _ 
lık geçirdi. Yazın ise annesi hastalansda 
A H L me yat olmak üzere Moskovaya geldi 
ve öldü. 

Saşa sonbaharda Vinnitsay.1 r:ritme~· dü .. .. o• t>1 
şunuyordu. Fakat düşüncesim tatbike 

fırsat bulmadan cihan harbi başladı. 
Genç mühendisi, istlhkanı zabiti olarak 
askere aldılar .. 

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

Icabında JÜDde 3 kafe alınabilir. 
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~·· ................................................................................................................. .. 
i Niğde tahrirat kalemindeı başlayıp lstanbulda 1 

.-~--.r::zBr ~ darağacı altında biten memuriyet hayah : 113 j ~-----.. 
,,. ·············································································································· ··" 
evlet kap1s1nda elli y1.1 

Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb' us Ebubekir Haz tm 
" Y oef sahtekarlık cürmünden dolayı Safyada tevkif olunarak muhakeme altına 
alındı, bu muamele kendisine ağır geldiği için hapishanede zehiri intihar etti , 

diyorlardı. Hakikatte Yoef komite tarafından öldüriilmüştü 

Askeri liseler spor 
bayramı dün başladı 

Ertesi günü beni ziyaret edenler ara
sında bu muvakkat vekil de bulundu
ğundan Yoefin nerede bulunduğunu 
ondan öğrenmek istedım : 

- Sahtekarlık cünnünden dolayı 
Sofyada tevkif olunarak muhakeiY!e al
tma alındı. Bu muamele kendisine ağır 
gtldiği için hapisanede zehirle intihar 
etti, dedi. 

Yoef, böyle an mucib bir cürüm işli
yecek yaradılışta bir adam değildi. 

ihbar hadisesinin sarayen gizli tutula
mamasından dolayı böyle bir vesile 
tcad ve tevkif edilerek orada zehirlen
miş olsa gerekti. 
Beş sene önce Yoefin haber verdiği 

.vechile, daha evvel müretteb mel'a -
netlerini icraya başlamış olan Bulgar 
ihtilal komitıesi mensubları, 1903 ni
sanının 1 S inci g"inü akşamı Sel8.nik 
limanından hareket eden Guadalkivir 
(Vadiülkebir) narnındaki Fransız va -
puru Karaburun önlerine varmadan 
makine dairesinde pathyan bir bomba
nın çıkardığı yangın ile yanmıştı. 

İki gün sonra da Osmanlı bankası -
nın Selanikteki şubesi iblomba ile tah -
rib edilmişti. 
Bankayı tahrib edenlerin isimlerini 

ve haklannda yapılan kanuni takibatı 
hatırlamıyorum. Fakat vapura suikasd 
yapanın Bulgar idadi meklebi mezun
larından Yorgomina olduğunu biliyo -
rum. Merkum, vapur yolcu ve memur
lannın telaşı esnasında sahile çık1p 
kaçmış ise de Sırbistiın hududunda 
derdest edilmişti. 

Bu iki Selanik hadisesinden başka ve 
bunlardan önce ve sonra Rumelinin 
hemen her tarafında ika ettirdiği ci
nayetlerle (Trakya ve Makedonya ih
tilal cemiyeti) yalnız Avrupanın değil, 
bütün dünyanın nazan dikkatini çekti
ği gibi, mahud (Reval) milliıkatını do
ğurmlliltu. Neticede, Almanyadan ba~
ka bütün büyük devletler (ajan siv;ı) 
namile memurlar göndermişler; dahili 
işierimize fiilen müdahale etmişlerdi. 
Yani. zavallı Yoefin bu tasavvurlara 
mütcallik ifşaatı tahakkuk etmiştL 

Üç sene kadar sonra, Manastırda, 
Rusya ajan sivil muavini mösyö Petro
yerin oturduğu evde beş on dakika 
kadar okuyabildiğim (Hakiki Make -
donya meselesi) adındaki Fransızca 

bir ki tab beni hayrete düşürmüş tü. 
iBu kitabda, 1901 senesinde yani 

Trakya ve Makedonya ihtil.M komite -
lerinin teşekkülüne ve İstanbuldaki 
komitenin cinayetlerine dair Abdül -
hamid II ye üç vasıta ile ayrı ayn vaki 
olan maruzalımdan üç sene kadar son
ra, mabeyn başkalibi tarafından sad -
razama yaz.ılmu: olan bir tezkere ile 
Musulda ve diğer bazı Rumeli vilayet
leri valileri tarafından Babıaliye tak
dim olunan resmi tahriratın fotograf
ları mündericti. 

Böyle, devletin temelini sarsan mü
him bir mese1ede sarayın nasıl dav -
randığını ve meselenin vahameti an -
laşılınca mes'uliyetin Babıaliye tahmi
line ne vechile tasaddi ettiğini pek iyi 
gösterdiği için, rnühim ve tarihi bir ve
sika mahiyetini alan bu tezkere ,u me
alde idi: 

c Bir müddettenberi Rumeli vilayet
lerinden ıbaz.ılarında ı.uhur ve emniyet 
ve asayişi ihHil etmekte olan mucibi 
eser hadiselerin (Trakya ve Makedon
ya ihti.lal cemiyeti) namile teşekkül 

etmiş bir cemiyeti hafiyenm tertibile 
ika ettirilmekte olduğu mesrnuu rm o
larak böyle bir cemiyetin teşekkü}üne 
ve faaliyete giriştiğine dair şimdiye ka
dar Babıftliden vesair hiç bir tarartan 
atebei seniyei melukaneye bir gfi.na 
malfımat arzedilmemiş olması nezdi 
şahanede pek ziyade esefi mucib oldu
ğundatı bu babda serian malfunatı mu
vazzaha itası emir ve ferman buyurul
muştur.• 

Gene bu kitabda yazılı bulunan ko
mite beyannameleri ise şu mealde idi: 

cRumelinlıı hemen her tarafında 

Dünkü atletizm müsabakalarında birçok iyi dereceJet 
alındı. Y arış1ara bugün de devam olunacak 

pariattığımız ihtilal ateşlerinin alev- rinin adiiye müfettilji olan (Ayan aza- Her sene her spor şubesi üzerinde şam
leri asümane ser çekmekte olduğu ve sından) merhum Mehmed Galib bey piyonalar tertib eden askeri liseler bu 
hiç .bir tarafta emniyet ve asayişten Selfıniğe giderken habersizce Dedeağa- sene de atletizrn şampiyonasile işe başla -
eser kalmadığı halde valiler( Sayei ca geldi. • dılar. İlk zamanlar yalnız Kuleh, Mal -
şahanede asayiş berkemaldir. Şurada, Kendisile hemşerilik ve çok eski tepe, Deniz liselerile Deniz gedikli okul
burada tahaddüs eden vak'alar ise ~a- muhalesetten başka sıhren de ak - ları arasında cereyan eden bu büyük ha
yanı ehemmiyet olmayıp sayei satvet- rabalığımız bulunan bu zat mutad bir rekete geçen sene Bursa lisesi de iştira& 
vayei hazreti velinimeti azamide fail- kaç söz söyledikten sonra: etmiştir: Büyük ve güzel ~ekabetlerle 
lerinin tenkillerine sarfı mesai edil - _ İstanbuldan hareketimden bir gün elde edilen rekorlar askeri lıselerde at
mektedir) diyorlar ve hiç bir şey ya- evvel dedi, veda için paşayı (adliye letizmi her gün bir adım daha ileriye 
pamıyorlar.• nazı~ Abdurrahman paşa) makamm- götürmekted'ir. Bu şampiyonalar netice -
Kitabı tamamen okuyamadığım için da ziyaret ettim. Beni her zamankin- sinde ~li atletizm takımımız bir ~~k 

bu resmi kağıdların ne suretle elde e- den fazla iltifatla kabul etti. Odac1ya: kıymetli elemanlar kazanmı~ır. Dün 
dilmiş olduklarına dair kat'i bir fikir _ Galib bep çıkıncaya kadar içeri- müsabakaların bir kısmı Y_!.Pılmış ve 6-
hasıl edememiştim. ye, kimseyi sokma, emrini verdi, Son- ğer yarışlar da bugüne bırakılmıştır. K~ 

ra ~u suretle söze ·başladı: şuların hemen hdpsi heyecanlı geçmı§ 
- 65 - ':ı: S lA .w "d" . . k ·y·ı tesadu""f ve iyi dereceler elde edilmiştir. Bilhas -- e anıge gı ı§ınız pe ı . 

Aleyhimde Abdüfhamid n ye veril(!ll tti B" . H be ahremane ha sa 4X400 metre ıle 1500 koşuları fev -e . ızım azım ye m - • . 
J·umaı - Biia tahkik azlirn be .1 . 1• ··h·m bır" mesele kalade zevkli olmuştur. Bayrakta Meh -r ven mesı azım mu ı . . 

(.4rkası var) med ve Halıdin koşuları, 1500 de de Mu-
~~~8~9~8~d;e~S;cl:~=~:·~M~a;n~as~t;u~~=·=a~~~t=le=·=v=a=~~~====~=~=~==~~in~~i~~n~d~~~-

H•k A H • b• betmiştir. Uzun atıarnada da HaliCı bu 
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SOLDAN SAliA: 

• • • • • • • • • • • - • 
ı - Llı.t.Ue - Aya.kaltı. 

1-

'- 1-• 1~ • 1 • 

-

2 - Ba~Iılık - Oömle~ln boyuna gelen 
kısmı. 

3 - inanan - Bir nehrin t.sml. 
4 - Doldurmak - zevce. 
'l - Tekdir - ~lerin önlerindeki ta§

tan tekneler. 
8 - Yüz kuruşuro - Aded. 
9 - Aranmak mıısdarmdan emri hazır -

Çitt sürme lletL 
10 - Ba§ tanımaya. yarayan - Bir nevi 

kılıç. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Haydud - HaHçte bir semt. 
2 - B~lılık- Çüntü. 
3 - Ayaıwt. duran - Miifid. 
4 - Kalemler - Ha.sna.. 
7 - Sarhoş olmıyan - Et satan. 
8 - Ya~ur - E'Zlk pUAv. 
8 - Akaretin geUrl - Muhayyllenin ya -

rattılı. 
10- Hamıunda m04t;erüerl yıkayan - Y* 

lı kadınlarm saçıarına koydukları. 
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Evvelki bulmacanın haUedilmi§ ftkli .............................................................. 

Nöbetci 
~ 

eczaneler 
Bu c-ece nöbetçi olan eczaneler ıaun -

]ardır: 

İstanbul clhetindekiler: 
AkMrnyda: tBıırım>, Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda: (Asndor), Samat
yada.: (Rıdvan), Emlnönünde: <BeFr 
Keman, Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Emllyadl), Şehremlnlnde: CN~m>, 

Şehzadeba§mda.: (L Halil), Karagüm -
rükte: (Kenuı.l), Küçfikpazardıı: CYor -
gt), Bak1r1töyilnde: (İstepa.n). 

Beyo~lu dhetindddler: 
İstlkl~l caddesinde: (Kıınzuk), D:ıl -

rede: (Güneş), Topçularda.: (SporidJ.s), 
Tatslmde: (Nlza.meddln), Tarlab:ı.şmda: 
(Nlhad). Şi§llde: (Halk), ~lktaşta: 

(Nail Halid). 
Boğaziçi. Kadıköy 'Ye Adalardakfier: 
Üsküclıı..rdıı: (Aıhıncdlye), Sanyerde: 

(Nuri), Kııdıköyünde: <Blhhat, Rıfrı.t), 

. 'Bt}yükadada: (Halk). Heybelide: (Halk) 

1 aye : aztn Ir senenin en iyi derecelerinden birini eı -

aşk h.tkaA yesi· de etmiştir. Teknik neticeler şunlardır: 
100 metre- I Sermed (Dz. Lis.) 11,5/10, 

( B~tarafı 13 üncü sayfada ) II - Mehmed (Dz. lls.) 11,7/10, lll - Me -
. ri h (Dz. Ii s). 11,8/10. 

- Ben de siı.i, çok, pek çok sevıyor- 1500 metre - I - Muzaff~r (Kuleli) 
dum, dedi. Hayat ne tuhafmış! 4,47, II -Rahmi (Maltepe) 4.4e,8/10, III -
Kadının yüzünde bir gölge dola§tı. D~-

Rüştü (Dz. lls.) 4.48,9/10. 
dakları titredi. Elini çekerek: Uzun atlama -I - Halid (Dz. lls.) 6m, 

- Kocam geliyor, dedi, sonra konu- 45, II - Ali (Kuleli) 6m, 17, III - Reşid 
şuruz.. (Maltepe) 6,13. 
Kocası gazete okuyarak yanlarına gel- Disk atma - I - Sabri (Kuleli) 30rr., 

di. Saşa saatine bakarak: 25, II Necmi (Dz. lis.) 30m, 16, III - Bü-
- O ... Saat üç olmu~, dedi. Kırk dakı- lend (Dz. lis.) 29m, 70 . 

ka sonra trenim kalkıyor. 4X400 bayrak - I - Deniz lisesi 3 d. 
Kan-koca Saşanın gidişine müteessir 48 S. 4/10, (yeni ask~i liseler rökoru), 

oldular. Saşa acele acele onlarla vedalaş- II - Kuleli takımı 3.54,7/10, III - Bursa li
tı. Dalgm bir halde sanatoryomuna yol- sesi. 

landı. İlk günün puvan vaziyeti: Deniz lisesi 
Yanm saat sonra, içinde ayni heyec:m 45, Kuleli 31, Maltepe 18, Bursa 8. 

olduğu halde kompartimanında oturu- Müsabakaları Kuleli lisesi müdürü 
yordu. Tren kalkarken bavulunu açarak kurmay albay Bedri Erin açmıştır. Mek
Muzanın resmini çıkardı. Uzun uzun res- teb müdürleri, sübayl..ır, Deniz lisesi ve 
me baktı. Birdenbire yüre~inde gene bir harb okulu komutanları ve bir çok as -
sevgi duydu. Fakat bu defa resimdeki in- keri liseler talebelerinden mürekkeb bin-
ce esmer güzeline değil, şimdi gördü~ü, 
konuştuğu kadına işık olmuştu .. 
Kadının hiç durmadan gülüşü kendid

ni şaşırtmıştı.. yoksa o, daha çok şeyler 

söyliyecek, onu daima sevdiğinı, hala da 
sevmekte olduğunu anlatacaktı. İlk is-
tasyonda trenden inerck geri dönmt>ğc 

karar verdi. Tren istasyona geldi, durdu. 
Saşa bavulunu toplamağa başladı. Fakat 
inmeğe vakit bulmadan tren hareket etti. 

Muzaya hangi şeJVrde oturduğunu bile 
sorrnadı~ı hatırlayınca, yüreğiiıe yeni
den bir acı çöktü. Artıle onu ebediyen 
kaybettiğini anladı. Gözlerinden yaşlar 

akınağa başladı. Treo. Piyotıgorsk'a gel-
diği zaman tekrar eşyalarına el attı .. fa
kat gene geç kal<iı. Pencereyl! abanarak: 

- Meğer hayat bir :komedyadan ibaret
miş!. diye söylendf. 

Bundan sonraki istasyonda bir defa 
daha trenden inmek tecrübesinde bulun-
du. Fakat gene muvaffak olamadı. Bu
rada aktarma olduğu için harnal eşyala
rını kapmış: 

-Haydi vatandaı çabuk oJ, demişti, 
Moskova treni kalkıyor. 

Saşa, bir çocuk gıbı, hamalın sözüne 
itaat ederek arkasından yürüdü. 

Trene girdiği zaman, Muza ile kocası
nın okudukları gazet~ye bir ilan verertk 
adreslerini istemeği düşündü. Bu düşün
ce onu müteselli etti. 

* 
Aleksandr Semenovıç bu hikftyeyi ba

na 1936 yılının eylulünde anlatmıştı. Şim
di ise 1937 yılının başıdtr. Ben bugüne 
kadar gazeteJellde böyle bir ilana rastln
madrm. 

YARINX1 fiOSBAMlZD.&: 

411ah belanı versin 
Çeviren: Faik Beremen 

lerce seyirci müsabakalan büyük bir alA
ka ve heyecanla takib etmişlerdir. 

Letonyalrlar atfetizm 
çalısmalarana başlıyorlar 

Letonyalılar yakında büyük bir atle -
tizm hareketine başlıyacaklardır. Bu ara
da Letonya atletlerini çalıştırmayı dün -
yanın en büyük üç atıeti kabul etmişler
dir. Meşhur Nurmi mukavemetçilerle 
meşgul olacaktır. Gene bir Fınlfmdiyalı 
olan ciridci Yarvinen atmnlara bakacsk
tır. Norveçli Şarl Hof ta kendi spesyali -
tesi üzerinde uğraşacaktır. Her üçü de 
dünya rökorlanna sahib olmuş kimseler
dir. 

Ingiltere • Avrupa maçr 
Son politik vaziyetler dolayısile, 26 

teşrinievvelde Londrada yapılacak İngil
tere - Avrupa maçına Macaristan oyuncu 
vermiyecektir. 

Milli kUme maçları 
Bu sene millt küme maçları nuntakn

ların lig maçı bittikten sonra İstanbul -
dan dört, Ankaradan· iki, İzmirden iki ta
kımın iştirakile iki <l'evre olarak yapıla
caktır. 

Bir genç balık tutarken 
derede boğuldu 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesire bir 
saat mesafede Arab deresine balık tut
roağa giden dört kişi suya d:inamlt ata
rak balık aviarnağa başlamışlar ve Ga
lib adındaki genç suya girerek çıkan 
balıkları toplamağa koyulm~tur. Bir 
ara1ık Galib derenin o.ı.itası.nlda suya 
gömülerek bir daha çıkmamış ve arka 
daşlan uzun müddet onu aramışlarsa 
da bulamamışlardır. 

Bunun üzerine vaziyeti zabıtaya bil
dirmişler ve yapılan araştırmalarda 
Galibin cesedi bir gün sonra bulun -
muştur. 

Müddeiumumilikce tahkikata baş -
la nmıştır. 

_,_ Bugünkü spor -
hareketleri 

fENİS: 

Fenerbahçe kortlan: İstanbul şam· 
piyonası finali Güneş - Fenerbahçe 
arasında saat 10. 

FUTBOL: 

Taksim stadı: Süleymaniye - Hilal 
saat 13. 

Galatasaray - Topkap1 saat 15. 
Ortaköy Şeref stadı: Vefa - Bey • 

koz saat 13. 
İstanbulspor - Beşiktaş saat 15. 
Fenerba~e stadı: · 
Fenerbahçe (B) -Güneş (B) saat 13 
Fenerbahçe - Güneş saat 15. 
Süleymaniye stadı.: Boğaziçi - Eyilb 

saat 11,30. 

Ortaköy - Altınordu saat 13,15. 
Karagümrük - Yıldırım saat 15. 
Not: Fikstürde yazılı olan aaatıer bat' 

lama vuruşu saatidir. Her maç için ılızıt%1 
olan zaman hesab edilmiş oldu~undatl 
hiç bir vechtle tolerans kabul edtlmiye " 
cektlr. 

ATLETİZM: 

Kadıköy pisti: Askeri liseler ~anı ' 
piyonası devamı saat 10. 

Ankarada 
Lig maçları 

J\nkara 8 (Telefonla) -Lig ıns.Ç 
1 

larına bugün de devam edildi. Bug~ 
1 

nün en mühim maçL Gençlerbirligı~ 
Harbiye birinci takımlan maçı idi. 

Maça Örnerin hakemliğile saat oJI 
beş buçukta başlandı. İlk dakiks.l~ 
her iki tarafın birbirlerini denemele~ 
rile geçti. Bu tereddütlü an geçtncte 

1 

sonra Gençlerbirliği derhal sıkı akl~ 
larla Harhive kalesini tazyike baştov~ 

Sekizincl dakikada Gençlerbirli~IP: 
den Fahri güzel bir kafa vuruşile 0 • 

yunun ilk golünü attı. Bu gol gertt 
Gençlerbir1iğini ve gerek HarbiYe1 
harekete getirerek maçı zevkle se)rrt' 
dHir bir hale getirdi. 

Bu arada Gençlerbirliği ve Har~i~ 
mühim fırsatlar kaçırdılar. 43 üncll. 1 

kikada Harbiyeli Mücahid beklentJl~. 
yen bir anda ve falsolu bir vuruşla rıJ" 
kuruna beraberlik sayısını kazandı ııt' 
Ve biraz sonra da birinci devre 1-1 
rabere bitti. 

İkinci devrede Gençlerbirliği d~ 
hakim oynamışsa da netice üzeri~,t 
bir tesir yapamadıklarından oyun 
berabere bitmiştir. 

uB.» takımlan maçlan 

Gençlerbirliği - Harbiye maçı:P~ 
evvel yapılan Gençlerbirliği - Harb;t 1 

B. takımları maçı da 1-1 berabere b 
miştir. f 

Diğer «B.• takımlan maçları dB 
neticelerle bitmiştir: ı 

Demirspor, Muhafızgilcünil .A .. 
Gilneş, Galatasarayı 4 - 2 yenmi~ 

Muşta bir köylü taşlar altınd' 
can verdi d 

Muş (Hususi) - Geçen gün rJ~ 
5 kilometre mesafede bulunan p, e 
manastırında oturan Mirhan o~lıJ rJ 
med koyunlarına bakmak için ın9~J 
tır kapısına çılonış ve yağmur ya~ .,1 
için manastır duvarına dayanarıı}( .(! 
dini yağmurdan muhafaza etme}( 

1 ~ 
miştir. O sırada şiddetli bir yıld~ ıJ 
lise duvarına düşerek iki büytıl< ,ıi 
parçalayıp duvar dibinde bulunatı si 1 

medin başına dilşünnüş ve kafa t ~ 
nı parçalıyarak derhal ölümüne se 
olmuştur. 
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BfRIKT(RfRSEN EL 
ATAMAYACAt; IN~ ...... 

(Ş YOKTUR. 

Istanbul Belediyesi İlanları ı 
Karaağaç mezbahasında bir sene zarfında birikecek tahminen 500 ton koyun 

gübresinin Beykoz ağaçlam;ı fidanlığına ~ıma işi açık eksiltıneye konulmuştur. 

Beher tonun nakliyesine 70 kuru§ bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesı leva -

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 26 

lira 25 kuruşluk ilk tem\nat makbuz veya mektubile beraber 11/10/938 Salı günü 

saat 14 buçukta Daimt Eııcümendc bultınmalıdırlar. (6855) 

Seferibisar kasabası içme suyu eksiitme Ilanı 
1. - Seferibisar kasabasına getirilecek içme suyu işi kapalı zarf usulile ek

siltmeyc konmuştur. Yapılacak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden isaelesi, depo 
\7e kaptaj inşasiyle tcvzi şebekesidir. 

2. - Bu işin muhaınmen ke§if bedeli c59672,60. liradır. 
3. - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A. - Eksilbne şartnnmesi, 
B. - Fenni şartname. 
C. - Mukavele projesi. 
D. - Bayındırlık işleri genel artnamesi. 
E. - Vahidi fiat ccdvcli. 
F. - Keşif cedveli. 
G. - Projeler. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı c2• lira c98:. ku~ mukabilinde Seferihi

•ar belediyesinden alabilirler. 
4. - Eksiitme 28/10/938 Cuma günü saat 15 de Seferibisar Belediye dairesin

de ynpılncnktır. 

5. - Eksiltıneye girebilmek için Türk tabiiyetinde olmak \7e aşağıdaki vcsa
iki ibraz etmek lazımdır. 

A. - Bu iş için «4238,13. lira muvakkat teminat makbuz veya mektubu. 
B. - Nafla Vekdletinln 12/8/938 tnrıhve 67/11624 &ayılı emirlerine göre bu iş 

için alınmış ehliyct vesikası ve ticaret vesikası. 
6. - 'l'cklif mektublarının 4 O.ncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka

dar Belediye eksiitme komisyonu rolsliğine makbuz mukabill verilmesi lazım
dır. c7093• 

Istanbul Gümrükleri B şmüdürlüğünden: 
97 kilo muhtelif radyo aksarnı 173 K. cilalı mukavva 126 K. kuru sığır derisi 

34 K. 650 G deri eğer ve evrak çantası 4 K. 40 G ipek men&ucat 6 K. erid 80 K. 
selefon şerid 72 K. motosik1et aksarnı hakkındaki ntuıımız 5/10/938 günlü Y. Sa
bah gazetesindcdir. İsteklilerin bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri illn olu-
nur. (7255) 

-
Düşkünlerevi Müdürlüğünden : . 

Düşkünlerevine sütü mebzul ve taze 35 liraya kadar ücrelli sütnineler alınacak

tır. Çocuksuzlar tercih olunur. Çocuklu olanlarm da müracaatları. (9821) 
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Emsali arasıoda en gtlzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKI HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret edlniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlannın zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlarin bulursunuz. 

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

Yevml, S!yasl. Havadis 1'e Halk "azeww 

Yerebntan, Çataıçe~e sokak,. u 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıitan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
ııı.alı!uz ve gazetemize aiddir. 

O E FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TOrudYE 1400 -750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedell pe§indir. Adre.s 
de~i§tirmek 25 kuru§tıır, 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
30il 

Gel~n ~urak 6~ri verilme2. 
IlanlarJan me•'uliyet alınma. 

Cevab Için mektublara 10 ltui'Uiluk 
Pul UAveı;I lAzımdır. 

., •........................................... ..._ 
1 Porta. kutusu : 741 1stanbw \ 

1 Telwa.f : Son Posta J 
Telefon : 20203 

\ ················-··-·· ...................... ,/ 

Sayfa ıs 
1 ra-iz - r-. 

lnhisarlar u. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınaca·~ 

500 ton Rekompoze maden 'kömüıii kapalı zarf usulile eksiltıneye konmu§tur. 
II - Muhamme:ı bedeli beher tonu M ersinde vagonda teslim 17 lira hesabii e 

8500 lira ve muva'kkat teminatı 637.50 liradır. 

III - Eksiitme 20/X/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15.80 :ın Ka~ 
bataşta Levazun ve Mü bayaat §U besinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçea şubeden alınabilir. 
V - Mühürlil teklıf mektubunu kanunt vesaik ile % 7.5 güvcnme parası mak

puzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me günü en geç saa; 15 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu başkanlığın~ 
makbuz mu'kabiltnd~ verilmesi lazımdır. c7179:. 

~ 

I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptn·ılacak tuz anbarı ve baş
müdürlük apartımanı inşaatı 19/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeni
den kapalı zarf usulile eksiltıneye kı;ının uştur . 
. n- Keşif bedeli 22.917 lira 15 :kuru~ ve muvakkat teminatı 1718 lira 79 ku • 
ru§tur. 

III - Eksiltm~ 20/X/938 tarihine rast lıyan Perşembe günti saat 15 de Kaba~· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonund-;ı yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeleri 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisnrlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubcsile Adana ve Ankara B:ı~müdürlükle
rinden alınabillr. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen !erin fenni evralt ve vesaikini ihale gü .. 
nünden 3 gün evvelinıı kadar İnhisarlar Umum Müdürlü!;tü inşant şubesine ib· 
raz ederek ı:ıyrıca ehliyet vesikası alınması luzımdır. 
VI- Mühürlü teklıf mektubunu kanuni vcsaik ile V inci maddede yazılı in· 

pat §Ubemizden alınacak ehlıyet vesikası ve % 7.5 güvenme parası makhuzu 
veya teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en 
geç saat 14 de yut.ar!da adı geçen Alım Komisyonu başknnlıgırı'l makbuz muka-
bilinde verilmesi lazımdır. c7140, 

Cinsi 

660X700 m/m t(;frlkli 
verje signra lı a~ıdı 
24.5 m/m velin bo
bin sigara kagıdı 

,.,.,.,., 
Muhammen B. 

Mikdım Baberi Tutan 
L. Kr. L. Kr. 

25.000 top 2. 08 52000.-

750 bobin-- 341.78 

Muvakkat Ek 
teminat sııtmenfn . 
L. Kr. şeklt sıuıti 

3850. - Krıpalı zarf lo.J 

24. 64 Acık eksllt. 15.80 

1 - Şartnarneleri mucibınce satın alınacak yukarıda cins ve mikdnrı ynzıh 
25,000 top sigara kağıdı kapalı zarf usulilc ve 750 bobin sigara kağHlı açık ek:.ilt· 
meye konmuştur. 

II - Muhnmınen bedellerile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 8/XI/938 tarihine rastlıy-an Salı günü bizalarında yazılı saat .. 

lerde Kabataşta Lcvazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısycnunda yapı -
lacaktır. 

IV - Şartnnmeler 2,60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Müba
yaat şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabili~·. 

V - Eksiltıneye girmek isteyip te bu eq'adda kağıd verıniyecek olan firmala· 
rın teklif edeceklerı eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlaf 
Tütün Fabrikalar Şubesine bildirmeleri, ve münakasaya iştirak vesikası alma. 
ları lazımdır. 

VI - Açık eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin eksiitme i.çin tayin edilen g1n 
ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyonn gelmeleri, kapalı 
zarf eksiitmesine iştirak etmek Jstiyenlcrin de mühürlü teklif mektubunu kanu
nt vesaik ilc % 7,5 güvenme parası mnkbuzu veya banka teminat mektubunil 
ihtiva edecek olan kapalı zarflan eksntme günü en geç saat 14,30 a kadar Al~ 
Komisyonu Ba§kanlı/{tna makbuz mukabilinde verilleleri lazımdır. c6720. 

~ 

I- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için satın almacağı ve 29/IX/938 tarihindE.' 
ihale edileceği ilan edilen 2000 kilo toz şekerin muhammen bedeli deği§tirildi -
ğinden yeniden açık eksiltmey::! konmuştur. 

II - Muhamınen bedeli behcr kilosu 26 kuruş nesabile 520 lira v~ muvakkat 
teminatı 39 liradır. 

III - Eksiitme 24/X/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 d:ı Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindekialım komisyonunda ynpılacaktır. 

IV - !steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvcnmc para
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilim olunur. c7322,. 

Devlet Demiryollari ve limani rı işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Devlet Demiryollan 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 
15.X1938 tarihinden itibaren haftadn iki defa 

Istanbul - Atina arasında 
bir doğru yataklı vagon seyrüsefere başlıyacaktır. 

İSTANBUL'dan hareket Cumartesi - Salı saat: 20,30 
ATINA'ya van~ Pazartesi - Perşembe ı~ 10,16 

ATİNA'dan hareket Cumartesi - Salı , 20,10 
İSTANBUL'a varış Pazartesi - Perşembe » 10,22 

Dahn fazla tafsilat almak için istasyoı1Iara mürncaat olunması rica olunur. 
(7327) 9. İŞLETME 1\fÜDÜitÜ 

TURAN TiYATROSU 
Halk oan'atkArı 

Naşid, okuyucu Semi

ha - Mitel varyetesi 
Bugün S n Nehri 

clnay tl 4: perde gene 
Dirilen öiU 3 Perde 

Dans, &olo, DU to 

Istanbul S inci İcra Mcmur1uğundan: 
Bir borçtan dolayı merhun olup para-

ya çevrilmesine karar verilen ve birinci 

Beyoğlunda 

(,ESKl ÇAÖLAYA"r; 
Halk o pe ret ti .. 

yatrosunda 

yakında başlıyor· 

BüyDk operet 

Macar Baleti 

------------------------------------..... 
· arttırmada verilen bedel muhamınen kıy- r.===============:• 
: metinln % 75 ini bulmadıAından Ikinci Mantarlı Müıambalar, StorlQT 

(Orland) KaryolalaT, yünlii pa -
arttırmaya bırakılan portatü ağaç knr - muklu ve pike yatak örtüleri, 

······························································ 
yola, koltuk, masa, halı, büfe vesair ev kretonlar; kaJil~ler, tüller pe 
eşyası açık arttırma suretile 14.10.38 ta- perdelerin unflÜı çetiJleri <cHo -
riliine rnstlıyan cuma günü saat 10 da rokseı ve Mitter» /nglllz Fabrlka
Ş.iflide Cabi sokak 58 No. Saray apartı - larının her ende yatak sarıallat'i, 
manının üst katında satılacaktır. Almak B~yoğlu BAKER malaolm-incia 
istiyenlerin gösterilen saatte hazır bulun- her yerden lyl fltrllar ue müıtild 

Son Posta Matbaası ................................ 
Nqrtyat Müdürü: SeUm &ıgıp Emtt 

S. R4gıp EMEQ 
SAHIPLEBla ~ .ftma VŞAIWOIJ# maları ilAn olunur. (1101) 

liatlarla bıılacakılniz. 
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Niçin 

Sabah, ' öğle ve akşam 

RADYOLiN 
Çünkü mütemadiyen ve muntamrnaıı Umizlenmiyeo 

dişler çürümeğe ma.hkftmdur. 

Dişler mikrobların ve hastalıkların vücude ilk hücurn hattıdır. Biz • 
zat ağzın ifrazatı ve yemek artıklan da dişleri a.şındırır, çürütfu. 
Çlinkü dişlerin, diş etlerindeki iltiha bların çıkardığı irinlerle ve müte • 

affin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu bir çok hastalıklara 
yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan itiba· 

ren dişlerine azami itina gösterrneğe ve hergün en az 3 defa di§ macunile 
fırcalarna~a mecburdur. 

• 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

Cl 
Sağltğ1n1, · aileni, vatan1n1 

FREN Gl ve BELSOGUKLUGU .. 
lletinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPISHANELERİ DOLDU· 
RAN KATILLER, TUrlARHANELERDE lNLlYEN DELİ· 
LER, MEZARLARA gQ.n görmeden gOmOlea masumlar 
bQtUn dejenere INSANLAR akseriyelle ya kendileri 
tarıtfından kazanılan veya ana babalanndan miras ka· 
lan bu mel'un hastalıklann kurbanlımdır. GA YRİMEŞ
RU MÜNASEBETLERDEN çekln. Her gördOQ'UnQ temiz 
sanma ve hayatını kaput dedlQ'im.Jz prezervatiflere teslim etme. Nefsine hAkim olmuısan PROFILAKSlN kullan. 
PROFILAKSJN bQtOn m~te~~ddln memleketlerde gençli~i yOzde yOz bu bela turanlarundan koruyan en birinci 
sllabtır. Sıbhat Vekaletımızın resmt masaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede 

PROFILAKSIN daim• ve her zaman PROFILAKSIN 

MEYVA TUZU 
En hOf ve taze meyvaların uaarelerlnden latlhaal 

edilmi' tabii bir mayva tuzudur. 

Em1al1iz bir fen harikuı olduğundan tamamen taklid edilemes 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoilu - l.tanbul 

Ynk1ek aan'atklrımıs 

Münir Nureddin'in 
ODEON 

PLAKLARINDA 

V '"i okuduğu 
270908 Hicaz Şarkı - EIA gözlerine 

Hicazkir Şarkı - lzmirin içinde 

Pllğı aatıta çıkanlmıttır. ~------" 

Bir Tecrilbe kafidir! 
BASUR MEMELERiNi 

PATI 
İLE TEDAVI EDIN ıZ 1 

Bir Tehlike Sizi 
Tehdld Edlyorl 

Evınııin b er köşe· 
sinde .,e bilhassa 
d6temeıeri nde,fare
ler ve b6ceklerın bu· 
lattırdıkları yerleri 
ve ,nçtıldarı mikro· 
pları munıaıamen. 

•LYSOL• ile temiz· 
leylp tahrip etmeı· 
aeniı; ne ıle. gdp ve. 
aaır b aualı k la rı n 
airay~tine m ey da n 
vermit olursunuz. 

Mikroplan 61dür· 
me hana ve tesirile 
bütün dünyada ıanın · 

mıa olan •LYSOL• 
4S aenedenberı bÜ· 

tOn biltanelerde enan dotemelerin seri 
deıenfekteleri Için kullanılmaktadır. 

Taklitlerane dikkat ve kutularının urı· 

.... ~.ZY.."i..~'l:~· 
ICMULICI & MA YI A, •• • HaM~• re 
MCI,.aaalllı 1. IAKOIL Metı••"'" " htefttlvl 

ilan T arifemiz 

aahile 400 
aahile 250 , 
aahile 200 , 

Dördünci1 aahile 100 • 
1, aahileler 60 • 
Son aahile 40 • 

Muayyen bir müddes zarfındool 

fazlaca mikdarcia Uln yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilAtlı tarnemizden 
istifade edeceklerdir. 'l'am. yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarile derpif edllmi,tir. 

Son Posta'nın tica.d tllıılarına 
aid ifler için fU adreae müracaat 
edilmelidir: 

tılııoılık Kollektlt llrlteU 
KaJıramaıuacle ll&a 

Birinciteşrin • 

YE • 

HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı
dı,ğımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
.!ildde mevcudiyeti bile farkedil
.nez, şayanı hayret bir ten ternın 
eder. Gündüz, rüzgar ve ya~mu
run bozamıyacağı bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa· 
tonunda bile kat'iyen terden mU
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpülü ile ka
rıştırılmı~ olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cilcfin tabü ya~lı ifraza
tını masetmesine mAni olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpü~ 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercih ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N Ü M U N E Ll K· 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla· 
mr ve yüzleri ınakyajlı ve a~r 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzün~züıı bir 
tarafına bir renk vt1 diğer tarah
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 
pucfrayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered· 
düd ediyorsanız müessesemfz.e 
müracaat ediniz. Tecrübe i~ln 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

~ı n 1111111111111111111111111 n 11111111111 n 11111111111111111111111111111111111nnnnlnllll 

~ Türk Hava Kurumu 

1 -~y-·K PiY U 

m 

~ 6. cı Keşide: ll/Birinci Teşrin/938 dedir. 

~Bügülı ilıramtge: 200.000 Liradır ... 
~ Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, lO.OOOlirah 
~ ikramiyelerle ( 50.000 .,. 200.000) Uralık iki adet müklfat Yardır
§ Dikkat: Bilet alan herkea 7/Birinci Te~rin 1938 gilnti ak· 
Ea ~amına kadar biletini deği~tirmi~ bulunmalıdır ... 

~ 1' ll' lll ı 1 ı ll ı'' 11 llllll 11 ı 1' ll' 111111111111111111111111 llllll' lllllllllllllllllllllllllllllll 

İstanbul Jandarma Satın~lma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli " İlk teminati 

Lira K. Lira K. 

1220 Kuru pil 976 00 '13 20 
ı - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 1220 a~ 

kuru pil Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunca 20/Birtıt' 
citeşrin/938 Perşembe günü saat 15 de .açık eksiitme ile satın .ılınacaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız oldıJ1" 
labilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı icab eden vesikaları ve ilk ~ 
minat mcktub veya makbuzlarile yazılı gün· ve saatte komisyonda bulunınalafl 

c7110• 

Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. Wl NT ER 
• 

. tarafından 
formtlltl yapılan 

terkib, tesir •• dld güzelliği bakımından dOnyada me'lcud kre~Dftto.~ muhakkak ki en ıytlidlr. Mtıb.IAgalı reklAmiara · hacet 
yoktur. Bir leeribe .,. mukayeae kAfidir. Depotu: Nw.::..Ha EvUya zade mü ..... ui, lttanbul 


