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Bayan MUALLA 
Mükeınınel bir saz birUtllo 
ıeanılarına devam ediyor. 
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ngilterenin Almanya 
nezdinde teşebbiiste 
·bulunması bekleniyor 

C Hariciye Vekilimiz dun Cenevreye gitti ~ 

R.Aras Milletler Cemiyeti 
ve Sada.had paktı 

konseyine iştirak edecek 
Fransız Hariciye Nazırı Bonenin Ankarayı ziyaret 

tarihi Cenevrede kat'i olarak tesbit edilecek 

Fransız ba/ı.rigesinde izinler ilga Milleıı!u~~~~!!!. hu1~:~an!~~r Başvekili ue oöruşuyor 

d 
•ı' J e ifı d •ı • J.. J. •• hüktimeti.mizi temsil ve Cenevrede top-e l uı, 6 ra 11emı erıne uonuu lanacakolanSldlbadpaktıkonseyineif-0 , tirak edecek olan Hariciye Vekili Ruttü 

·ı Ç b Aras, dün akşamki ekspresle Cenevreye 
Dün Londrada da mühim müzakereler oldu, Başvekı em erlayn Eden ile yanm hareket etmiştir. 

ıaat görüıtü, Londra ile Paris arasındaki t~~-~~~-~~ .. ~!.~.~~.!!.~............................ n!::i~i;as:t~= :ıı:ı1 ı::;~:. 

Alman erkinı h.arbiye 
reisi istifa mı etti? 

Moravyadaki hadiselerin mea'ulleri mabk~meye 
verildiği ve Çeklerle Südetler arasında muzake

. relere burün başlanacağı bildiriliyor 
Londra 9 (Hususi) - Nazırlar ara • 

Bındaki mühim istişarelere bugün de de
vam edilmiştir. Bu istişareler esnasında 
beynelmilel vaziyetin bütün safhaları ve 
bi1hassa Südet meselesinin arzettiği na· 
zile vaziyet büyük bir ihtimamla tedkik 
edilmiştir. 

Başvekil Çemberlayn ile hariciye na • 
zırı Lord Halifaks ve maliye nazırı Sir 
Con Saymon arasında bu sabah yapılan 
bu müzakereler iki saatten fazla sUrmtif
tür. 

Başvekil Çemberlayn öğleden sonra da 
eski hariciye nazırı Eden ile yarım saat 
görü~müştür. Çemberlayn yarın işçi par
tisi lideri Atliyi kabul edecektir. 

Fransanın tedbirleri 
Diğer taraftan Fransız başvekili Da· 

ladiye de bugün tekrar müzakerelerine 
(Devamı 11 inci sayfada) Eski f ngili.ı hariciye nazın Eden 

Hicaz hattıİıin ihyası işi 
kuvveden fiile çıkıyor 

Suriye, hattın iıletilmeıi için kendi hiıseıine isabet 
eden paranın verilmesi esasını kabul etti 

1 
Şam 4 - (Hususi muhabirimtz yazı • ve pek az alakalı görünüyor. Şimdi bii· 

yor) Yeni Hatay devletinin tesisine eıd tün gözler Parise dönmüştür. Suriye Pa· 
.ınerasinı karşısında Şam muhiti sakin (Devam• 11 inci sayfada) 

İsviçre endişe içinde şark hududunu 
tahkim etmiye çalışıyor 

Binl~rc.e ls~içreli amele Engadine geçidlerinde mevcud 
ııtıhkamlara yenilerini ilaveye uğraşıyorlar 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: İsviçre 
tark hududunu tahkim etmek için hdm
malı bir surette çalışmaktadır. İsviçre 

ülkenin stratejik noktası sayılan St. 
Gotthard mıntakasında elli senedir tek
sif etmiş olduğu istihkamlardan şimdiye 
kadar memnun bulunmakta idi. Fakat 
Hitlerin Avusturyayı ilhakı, ve İtalya ile 
teşriki mesaisindenberi Bern erkAnıhar
biyesi için yeni yeni meseleler zuhur et-
miştir. • 
................... (Devamı 14 üncü sayfada) ........................................... 

Asker gUzU ile yeni ve 
mUstakil Hatay devleti 

YAZAN 
General H. Emir Erlıilet 

(Yazısı 9 uncu. sayf amızdadı1') ,,.1 
lwiçn hududlarmda bir manzara 

Atatürk Paris 
elçisini kabul 

buyurdular 
İstanbul 9 (A.A.) - Reisicum • 

hur Atatürk, dün ~ Dolına • 
bahçe sarayında Paris elçimiz Suad 
Davazı }tabu1 buyurmuşlardır. 

Suad Davaz, bu sabah vapurla 
mahalli memuriyetine mütevecci
hen hareket etmiştir. 

...-.... --················································· 
Karabük yolunda 

bir facia 
Bir kamyon köprüden 
yuvarlandı, beş ölü, on 
beş yarala tesbit edildi 

san Rıza, başyaver Celfil, vali Muhiddin 
O'stündağ, hariciye umum katibi Numan 
Menemencioğlu, Sovyet büyük elçisi Te
rentiev Romanya elçisi Telemak, Yu • 

' nan elçisi Rafael, Irak elçisi Naci Şevket, 
İran elçisi, Fransız sefareti müsteşan De 
Moniko, İspanya hilldimeti maslfilıatgO.
zarı de Begonya, Varşova elçisi Ferid, 
Peşte elçimiz Behiç, Sofya elçimiz Şevki 
Berker, Emniyet direktörü Salih K.ılı9 ve 
diğer bir çok dostları tarafından harareUe 
uğurlanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz kendisini tetyie ge
len diplomatların ellerini sıkarak, hep -
sile ayrı ayrı hasbıhalde bulunmuştur. • 

(Devamı 2 nci sa yfad.a) Hariciye Veki'fi Rit§t'fl. Arcıs 

Hatayda Türk - Fransız 
dostluğunun tezahürü 

Antakyada verilen ziyafetlerde Cevad Açıkalın ve 
kolonel Kole mühim nutuklar söylediler 

Anta~~a .9 -:-.AnadQlu ajansının hususi duğum sevinci ifade etmekliğime ıtıüsaa-
muhabırı bıldırıyor: denizi rica ederim. 

Hatay millet meclisi reisi, Hatay baş- Türk • Fransız dostluğunun mihenk ta-
Zafranbolu, 9 (Hususi) - Bu sabah vekili, ko~onel Kol~, albay Şü.kril Ka: ~ı olmuı olan Hatayın kahraman toprak

Zafranbolu • Karabük yolunda pek fe- n~tlı, vekil~eı:, m.e-b usl~ ş~refine verdi· ları seving içindedir. Bütün Hatay mil-
cl bir kaza olmuştur. ği a!tşam zıyafetın~e Türkiye fevkalide !etinin, ırk ve milliyet farkı olmaksızın. 

(Devam• 11 inci sayfada) murahhası ort.a elçı C~v~d Açıkalın, aşa- umu.mi reyinden çıkan Hatay meclisi 
ğıdaki nutku ırad etmıştır: toplanmıı ve güzel memleket için sükft-

italyada hanedan ailesi 
aleyhinde neşriyat 
F aıiıt partisi katibi 

umumiıi taarruza geçti 

Bay başkan, albayım, baylar, netli, mes'ud ve müreffeh bir istikbal ha-
Mü~t~l ~atayın ~edis~ ve. i~ra kuv- zırlamak hususundaki ytiksek vazifeyi 

vetlerınm mumtaz mumessıllerını bu ına- deruhde etmiş olan ilk Hatay hükftniett-
aa etrafında selamlamakla bu anda duy- (Devamı 11 tnci sayfada.) 

Türkiyede çevrilecek ( Beyaz Esire) 
filminin sebeb olduQu hadise 

Baş rolü alan Amerikalı san'atkô.r: " Ben Türkleri 
severim, Türk vatanına higanet .eden adam rolünü 

yapmam ,, dedi ve senaryo tadil edildi 
Harici manzaralarının mühim bir kıs-/ 

mı memleketimizde çevrilecek olan (Be--' 
yaz Esire) filminin baş rolü tanınmış A
merikan san'atkarlarından John Lodge'e 
tevdi edilmiştir. 

John Lodge filmde (Zeki Bey) rolünü 
yapacaktır. 

Zeki Beyin rolü hain bir adanı rolii. -
dür. Senaryoyu tedkik eden san'atlli 

t sahne vazıına müracaat ederek kendisi -

1 
nin Türkiyeyi ve Türkleri çok sevdiğini, 

ı Türkiye hakkında ilk filmini çevirmesi 
' dolayısile bu ilk Türk rolünün bir (he1-

Fa,ist partisi k4tibi umu.mtsi Farinacci, ni vatan) rolü olmasını istemediğini bil-
Musşolini ile beTaber dirmiştir. Bunun üzerine senaryonun 

.. ~!~!.~.~~! .. ~~~~-~?............... .tadiline mecburiyet hasıl olmuştur. :mv-.8 ... ~........ ki velce filmde Zeki Bey ölecek idi .. Hal • 

ınema mera iSi genç b~. şimdi hain Zeki Bey ölnıiyecek, çok . k lkt buyük nedamet hislerine kapılarak Ana-
SIR8m8JI soymıya a 1 doluya ~eçecek, kuvayi minıyeya iltihak 

· edecektır. 
Dün, Beyoğl~~a İpek slnemasınd~, John Lodge kimdir? •• 

§im~ye kadar gorulmemif çok garib bır John Lodge hakkında cSon Posta• oku -
vak a olmllfhır. ..,r JUCularına biraz malümat verecelfz. 

(Devamı 3 ünc:ii sayfada) (Devamı 11 inal sayfada) John Lodge 



2 Sayfa 

Herıün 
--···-

Pazarlıksız satış 
Prensipinin ilk tatbikatı 
~ Yazan: Muhittin Bt.r.-

p az.arlıksız satı§ fikrinin ilk tatbi

katına gelcek ayın ilk günlerinde 
başlanacak. Gazetelerde görülen haberle
re göre bu usul, en evvel et, ekmek, gı~a 
maddeleri ve ayakkabı üzerinde ta~~ık 
edilecekmiş. Gene ayni haberlere gore, 
seyyar satıcılar bu usule tabi olmaktan 
müstesna imişler. 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Dede sözleri .. = 

Bu suretle, memleketimizde yeni bir 
alış veriş usulü tatbik edilmiş olacak. Ha
yattan pazarlığı kaldırabilirsek hakikaten 
güzel bir şey olur. Fakat, iş felsefe bakı
mından mütalea edildiği zaman, bütün 
hayat, bütün hayatımız, ilk nefesten son 
nefese kadar uzanıp giden bir pazarlık 
teşkil eder! Bununla beraber, bahsin fel
sefi tarafını bir kenara bırakalım ve 
mevzu üzerinde biraz düşünelim. 

{ oldan kal, yoldaştan kalma. .ufr dost bin akçeye bedeldir. 

* Pazarlıksız satış usulünün ihdası 
mevzuunu gözden _geçirirken üzerinde 
durduğumuz noktalardan biri yeni ortaya 
atılan bu usulün meydana çıkarılışının 
lüzumundan fazla sessiz oluşudur. Belki, 
bu noktada kabahat bizde, yani gazete -

Liseden çıktığı gün 
Sinema yıldızı olan 
Genç kız 

ellerdedir. Fakat, bizim kabahatli olma- 18 yaşlarınd• 
mız, kanunu ortaya atan mütehassıs bulunan Lana 
bir dairenin qizi tenvir etmemesini. hak- Turner, Holly • 
lı görmeğe lifi bir sebeb teşkil etmez. Bu woodda liseden 
kanunu hazırlıyan daire onun mucib se- mezun olduğu güıt 
beblerini, maksadım ve gayesini halka filine olan istida ~ 

anlatmakla mükellef idi ve bu vazifeyi dını seze;ı sinema 
biz gazeteciler kendiliğimizden yapma - kurdları tarafın • 
dı.ğımız zaman, o bizi atlıyarak, hatta dan yüksek biı 
bizi dürterek etrafa, halka, kabil olduğu ücretle angaje e • 
kadar fazla izahat vermeli idi. Şu halde, 

dilmiştir. Kendısl· 
ben şahsan, biz, yani meslekdaşlar hep bir 
arada, eğer vazüemizi hiç yapmamış veya ne istikbalin (Kla 
eksik yapmışsak kanunu ortaya atan ra Bov) u denmek. 
daire de vazüesini tamam yapmış değil- tedir. 
dir. Lana Turner ya. J>®JiAIJ; 

Tatbikata gelince, o, pisikolojl mesele- kında film çevir • 
sidir. Pazarlık olsa da, olma.sa da, bizlm meğe başlıyacak· 
memlekette müstehlik alıcı ile kazanan tır. Bu hususta 
satıcı arasında nihayet bir sulh aktedil-

yapılan tecrübe • 
miş bulunmıyacaktır. Bugün pazarlık usu lcr çok iyi netice 
lüne rağmen kendisini daima aldatılmak- . . 
ta farzeden müstehlik, yarın pazarlıksız ver~ltır .. Tec:nı 
alış verişte de gene kendisini aldatılmış be fılmlerıni mu - • 

1 tehassıslar fevkalade beğenmişlerdir. farzedecek ve belki de usulün iyi oma-
sına rağmen, itiyadından olduğu için da
ha faz.la aldatıldığına kani olacaktır. 

Dikkat ettiğim şeylerden biri de ayak 
satıcısının bu usule tabi tutulmaması 

prensibidir. Bu prensip, bana - maksad 
da dahil olmasa dakl - seyyar satıcılığın 
husus! bir himaye görmesi neticesine va
rılacağı fikrini veriyor. Nohudu, patlıca
nı ve portakalı dükkandan aldığı zaman 
etiketi görüp parayı verecek olan müs
tehlik alıcı, bilhassa pazarlığı pek seven 
kadınlar, eski itiyadlanndan ayrılmamak 

ita/ya ispanya için ne kadar 
para harcadı ? 

Londrada çıkan Daily Herald gazetesi 
yazıyor: İspanya harbinin başlangıcın -
dan haziran sonlanna kadar, İtalya hü -
kumeti İspanya işlerine 180 milyon İn-

' giliz lirasından fazla para harcamı~ır. 

Ekselans şoför 
için yavaş yavaş dükkandan ayaklarını Belgradda diplomasi mehafili, meşhur 
çekip seyyar satıcılara yaklaşacaklar. Bu Yunan sefiri Biblca Rosettiye {EkselAns 
takdirde ayak satıcıları yavaş yavaş ço
ğalacaklar demek olmaz mı? 
Bakalım, bu ciheti de tatbikat göstere

cek. 

şoför) Unvanını vermişlerdfr. 

Bunun sebebi §Udur 

Yunan elçisinin ıoförü evlenecek hniş. 
Gelini de otomobil ile götürmek istemiş. 

elçi, cbenim otomobilime binersin, ben 

de §Oförlük eder, arabayı sürerim> de -
miş. Şoför tekrar tekrar teşekkürlerde 

bulunmuı, amma efendisine lAyık görme
diği için, onu düğün ziyafetine çağırma

mış, buna rağmen elçi ziyafete 15 şişe 

şampanya göndermiş, kendisi de yemek
te bulunmuştur. 

r ........................................................ " 
1 Hergün bir fıkra 
,f Müellifin kusuru 

Mütercim, tercüme ettiği kitabı; 
tanınmış bir münekkide okıımU§tıı: 

- Na.sıZ buldunuz üstad? 
Dedl. 
Mü.nekkid düşündü: 
- Çok güzel tarafU:ın var, fakat 

gene çok fena taraflarını bulmak ta 
mümkün .. fakat tercüme eser olduğu 
için bu fena taraflr sizin değil, doğ
nıdan doğruya müellifin 1msıırıı ad
dedilir. 

- Fena tarafları hangileri üstacl? 
- Üshlb iyi değil, ıiaan bozuk, 

cümle hataları pek çok. 

\ ........................................................ -' 
Vazifeleri gaga 
Yürümekten ibaret 
Olan gene kızlar 

Bu iki genç kız, yaya dolaşarak ha -
yatlarını kazanırlar. Vazifeleri, bir 

fabrikanın ayakkabılarını canlı surette 
teşhir etmektir. Dizlerine takılı olan 
pedometre ile de ne kadar yol yürü -
düklerini isbat etmektedirler. Genç 
kızların konturatında yalnız yaya yü

Eğer tatbikat, benim bu mülahazamın 
haklı olduğunu gösterirse acaba o zaman 
da alış verlf teşkilatımızın çok iptidailiğe 
doğru bir istikamet alması tehlikesi yok 
mudur? Bugün bile İstanbulun bir tak.un 
sokakları geçilmez hale gelın~ştir. Bir kı
sım sokaklarda da otomatik işliyen falso 
sesli bir c Yüksek Söyler> gibi, sabahtan 
akşama kadar bağıran satıcılırla kulak -
larımız sağır !aşmış, sinirlerimiz geril • 
miftir. Acaba seyyar aatıcılar artınca ha
limiz ne olacak? O zamandanberi dostları, kendisine Ek- rümek şartile gtinde 15 lira alacakları 

:=se~lA~n:=s='°~fö::=r=d=e=m=e=k=ted=ir=l=e=r·===== yazılıdır. Arabaya, otomobile veyahud 
hakikatin keşfine kafi gelemez. Tatbikatı herhangi bir nakil vasıtasına binemez

Acaba, zannedildiği gibi, seyyar satıcı
lar mn.taıı.U malını pahalı alıp bunu 
mütıtehlike ucuz verecekler mi? Yoksa, 
bizi dtikkAncılardan daha faz.la aldatmı
ya mı çalıpcaklar? Acaba terazileri ve 
kantarları kontrol edilecek mi? Acaba ka
lite kontrolüne imkin bulunacak mı? 
Bunları da bize tatbikat gösterecek. 
Yalnız tatbikattan evvel ben şu müla

hazayı kaydedebilirim: İstanbulda sey -
yar satıcılığm tahdidi düşünüldüğünü 

zannediyorum. Mesela, arkada yük taşı-
mak - sözde kalmakla beraber - mene -

beklemek ve bunun hareket ve seyrini Jer. 
dikkatle takib eylemek lazımdır. Herkes, 
her vatandaş bu hareketi dikkatle tedkik 
etmelidir, çünkü bütün bu işler umumun 
hayri gayesile yapılıyor. Bu bakımdan 
ben vazüemi yapmıya çalışacağım. o za
man gene konuşuruz. 

Elektrikli mücevherler 

Muhittin Birgen 

1 STER 

Paris mücevhercileri, müşterilerinin 
zevkini tatmin edecek yeni bir moda keş
fetmişlerdir. Bundan böyle içinde küçü
cük elektrik ampülü bulunan, mücev -
herler satacaklardır. 

I NAN, 1 STER 

Beceriksiz 
Bir kocanın 
Macerası 

Holandalı bir 
kadın kocasının 
işsiz güçsüz, ay -
lak aylak orada 
burada dolaşma -
sından, kahveler -
de pineklemesin -
den bıkıp usana -
rak, bir yelken -
li tedarik etmiş, 

ve kocasına ve ~ 
rerek: 

. - Haydi, de -
miş al bunu, bin 
içine. Dünya se • 
yahatine çrk, hiç 
olmazsa bir şey • 
ler yapmıı olur -
sun ... 

Acar kadının 
kocası 59 yaşın -
dadır. Katiblik, 
mühendislik, fab-

rikatörlük etmiş eninde sonunda - , 
baltaya sap olamamış. Teklif kendisine 
pek cazib görünmüş, bir arkadaşile de
nize açılmış, Fransız Afrikasının garb 
sahillerinde dolaşmış, oradan Rio dö 
Jnneiro'ya geçmiş. Fakat arkadaşı has
talandığı için emeline nail olamamış, 
arkadaşına bakmış, (doktor isteriz) 
mföıasına gelen· bir bayrak uydurarak 
yelkenliye asmış, 62 gün denizde do -
la~tığı halde bir gemiye tesadüf ede -
memiş. Nihayet, bir yolunu bulup ka -
raya çıkmış, arkadaşını hastşneye ya -
tırm1ş, yelkenlisini satmış, yurduna 
dönmüştür. 

------------------~ 
H oli'Vudda moda olan 

yeni bir içki 
Hollywood yeni bir içkinin çılgınıdır. 

Güzelliklerini, sıhhatlerini daima muha -
faza etmek istlyen sinema yıldızları yeni 
bir iksir keşfetmişlerdir. Bu iksir de ha
vuç usaresinden başka bir şey değildir. 
Sabah akşam aç karnına birer bardak 
havuç usaresi içmek ile, insan ne kadar 
yemek yerse yesin kilo almıyor; binaena
leyh şişmanlam~k üzüntüsünden kurtu
luyormuş. ----------
Uyumak için ne yapmalı? 
Geceleyin yatağa girince, uyumak için 

ne yaparsınız?.. İngiliz romancılarından 
Swinnerton, çapraz kelime oyunlarından 
en güçlerinden birini yanına alır, yatağa 
girer, hallede ede uyur. Meşhur sinema 
yıldızı Dorothy Lamour hafif aşk hiki -• yeleri okuyarak uykuya dalar. Lllyan Giş 
gözlerine siyah örtü örter. Aktör George 
Brent yatağında karşısına isabet eden du
vara içinde elektrikle oynaşan oyuncak 
tavşanlar bulunan bir levhayı seyreder, 
ve hemen uyur. 

1 NAN M Al dildi Efek İstanbula giremez oldu. Yeni 
usulün tatbikatı ayak satıcılığını himaye 
gayesini güdüyor ve yahud bu gayeyi 
gütmeblzin, o sistemi fiilen himaye ede
cekle iki fikir ve iki gaye arasında bir 
tezad ıöremez miyiz? 

Dün ;ak1ndan tanıdığımız bir zat Divanyolundn isim ve 
adresi bizde mahfuz bir tütüncüden bir paket :Yenice tülü.
nü almıştır. 

20 gram tütünü ihtiva eden bu paketin üzerinde 22 kuruş 
yazıldığı ve 20 para da müdafaa vergisi illve edildiği halde 

tütüncü 25 kuru§ istemiştir. Fazla para istemenin esbabı 

mucibesini ioran müşteriye tütüncü pek tabii bir llsanla: 

- Yüz para da biz kazanmıyalım mı? 

* Bu tarzda bir takım sualler karşısında
yız. Bunlara verilecek peşin cevablar 

iSTER iNAN, 

D~ ve paranın gerisini iade etmemiftir. 

iSTER INANMAI 

Eyltil 10 

Sözün Kısası 

Böylesi 
Kestirme olur 

e. T•lu 

li5} u ayın 27 sinde, İngiliz gemi teze 

19J gahları, dünyanın - şimdilik - eıı 
büyük vapuru olacak olan Kuin Elizabet 
translantiğini denize indireceklerdir. 

Kuin Elizabet daha dedikodusu ağız.• 
larda dolaşan Kuin Meri'den 4000 ton ka• 
dar daha büyük hacımda olacakmış.. VEI 

yalnız, taşıdığı zincirlerin ağırlığı. 
2,350,000 kilo çekiyormuş ... 

Böylece, son elli senedenberidir, mall 
güçleri yenen milletler arasındaki bü • 
yük gemi yarışı bir merhale daha kay • 
detmiş oluyor. 

Fakat, anlaşılıyor ki iş bununla bitmlg 
değildir. Bugün, kendi favorilerı Nor • 
mandinin önünde iki İngiliz hMis kanı• 
nın birden koştuğunu gören Fransızla:. 

da muhakkak ki, bir aralık elde ettiklerl 
dünya rekorunu yeniden kazanmak için 
gelecek yıl daha büyük bir gemi tezgfili• 
lıyacaklardır. 

Lakin bu yarışın sonu neye varacakt 
Fennin ve tekniğin hududları çok genfl 
olmakla beraber, nihayet bir an geleceli 
ki, en cesim ve mütekamil deniz ejderine 
ne fazla bir çivi kakmak, ne bir metre 
uzunluk ilave etmek, ne havalesini art
tırmak ne sür'atini. zorlamak imkanı bu• , 
lunınaz olacaktır. 

Artık o zaman, öyle görünüyor ki, mü• 
hendislcrin ve teknisyenlerin tek b~ 
kaygusu kalacak, o da üzerinde yaşadığı .. 
mız kıt'ayı yerinden kımıldat.manın ve 
işletmenin çarelerini araştırmaktan iba .. 
ret bulunacaktır. 

Buna, olmaz deyip de gülmiyelim4 

Dünyanın altını üstüne getirmesini bilen 
fen, o dünyayı yürütmesini de bilecektir. 

Hem de böylesi kestirme olur! 

E. Talu .............................................................• 
Hariciye· Vekilimiz 
dün Cenevreye gitti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
• 

Rüşdü Aras, bilhassa Fransız sefaretı müa 
teşarı De Moniko ile on dakika kadar gö
rüşmüştür. 

Bu görüşmeği müteakib De Moniko, 
kendisine müracaat eden gazetecilerin: 
Fransız hariciye nazırı Bonenin ne vakit 
Ankarayı ziyaret edeceğine dair sorduk· 
ları suale şu cevabı vermiştir: 

- Hariciye nazırı Bonenin Ankarayı 

ziyareti esasen kararlaştırılmıştır. Ancal 
ziyaretin tarihi henüz kat'iyetle tesbit e• 
dilmemiştir. Beynelmilel vaziyet dolayı • 
sile Pariste kalmak mecburiyetinde bu .. 
lunan Bone, ilk fırsatta Ankarayı ziyaret 
edecektir. 

Önümüzdeki hafta içinde Cencvrede 
buluşmaları muhtemel olan Dr. Rüşdü A'.. 
rasla Bone, bu hususu ağlebi ihtimal ken• 
di aralannda kararlaştıracaklardır.> 

Bugün Sofyadan geçecek olan Hariciyt 
Vekilimiz, ekspresin tevakkufundan isti• 
fade ederek, Bulgar başvekili Köse İva • 
nofla da görüşecektir. 

Selanik anhşmasının imzasından sonra, 
iki devlet adamı arasında yapılacak olan 
bu ilk görüşmeğe hususi bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. ı 

Milletler Cemiyeti konseyi açıldı \ 
Cenevre 9 (Hususi) - Milletler Cemf. 

yeti konseyinin açılış celsesi bugün yapıt .. 
mıştır. Asamble pazartesi günü toplana• 
caktır. Konsey toplanması çok sönük o~ 
muştur. Çünkü İngiltere, Fransa, Sovyet 
Rusya, Belçika ve Lehistan hariciye nll'o 
zırları toplantıya iştirak etmemişlercliı\ 
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Çinliler Sarınehirde 
Japonları mağliib etti 

Birkaç gün evvel Japonlar tarafından işgal 
edilen ·bir şehir geri alındı 

Londra 9 (Hususi) - Çinliler, bugün 
iYangtze ve Sarınehir cephelerinde iki 
mühim muvaffakiyet elde ettiklerini bil
dirmektedirler. 

Çinliler, Hankeunun 80 kilometre uza
ğında bulunan ve bir kaç gün evvel J a-

ponlar tarafından işgal edilen Kuang-Tsi 

şehrini istirdad etmiş ve Japonlara ağır 

zayiat vermişlerdir· 

Çin kıt'alan Sarınehir cephesinde de 
Japon kuvvetlerini mağlı'.ib etmişlerdir. 

Ziraat Vekaletinin vilayetlere ve 
orman teşkilatlarına tamimi 

Al · · 1 .. d ı rın· kışa kalmamasının temini-Ankara 9 (A.A.) _Ziraat Veka etı, vı- musaa e e . 1 1 ,. . b amelenın bu suret e yapı -
!ayetlere ve orman teşkilatlarına aşası • nı ve u mu 'h . · aın orman memuruna ı -
daki tamimi göndermiştir: ması ıçın m~z . . . . 

1 - Köylüye ve keresteciliği geçim va- tiyaç varsa bıldirilmesını. k 
- · k 4 Maruz talimatnameler ve anun ve 

sıtası ittihaz etmiş olanlara gosterılece - V• • • · b 1 ygun olarak verecegınız emır 
teshilat talimatname ve izahnamelen un a.:a ut dahilin' d harekette taallül ve 

·· d ·1 · t· ve talima e gon erı mış ı. · . .. .. 1 memurlar·ının 
1-·· l'. · aat teramisı goru en orman 2 - Kış yaklaşmakta ve ".\.OY u ınş • · ·ı 

km 'b' bazı kış- Vekalet emrine alınmak ve teczıy~ edi -
mahrukat, bulgur, pe ez gı 1 . . • ·· d ·ım k 
ık "ht' 1 ın temin için ihtiyaç için- mek ve yerlerıne yenilerı gon erı e 

dı 
1 ıyaç aktr dı üzere isimlerinin telgraflanmasım. 

e bulunma a ır. A • 

3 _ M t k Z'daki orman memurunu 5 - Kuraklık ve seylaptan mutazaırır 
celbeder:: :ir~~~i maddede işaret edilen sahalar buğday ihtiyacının d~ .mev~~d 
k .. ı·· 'ht' 1 nın su"r'atle ve suhuletle devlet stoklarJlldan kanun dahıhnde o -

oyu ı ıyaç arı . b d li il t · d'l 
t · · 'd melenin ikmaline gay- dünç suretıle veya e e e emın e ı -
emınıne aı mua .. , 1 bildirilm · · 

ret buyurmanızı ve bazı defalar olduğu mek Ü.zere ke~a sura~ e esını. e-

g.b. 1 ı · teahhur" u·· yu·· zünden hemmıyetle rıca ederım. 
ı ı, muame e erın 

• 
lngiltere 
Yugoslavgaga 
Kredi açıyor 
Belgrad 9 (A.A.) - Yugoslovenski Ku

rir gazetesinin öğrendiğine göre son za -
manlarda Londra sitesi Yugoslav piya -
sasına karşı büyük bir alaka göstermek
tedir. Türkiyeye 16 milyon sterling ik • 
raz etmiş olan bir İngiliz bankaları sen • 
Qikası, söylendiğine göre, Yugoslavyaya 
daha büyük mikyasta ikrazatta bulun -
mak tasavvurundadır. 

Ayni gazetenin diğer cihetten haber al
dığına göre, salahiyettar Yugoslav mah
felleri prensip itibarile bir istikraz ak -
tedilmesine muarız bulunmamakla bera
ber hali hazırda Yugoslavyanın ecnebi 
memleketlerinden böyle bir istikrazda 
bulunmasına lüzum olmadığı kanaatin • 
dedirler. 

Dahiliye ve iktısad 
Vekilleri şehrimizde 
Ankara 9 (Hususi) - Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya, İktısad Vekili Şa~ir Kese
bir bu akşam ekspresle İstanbula hareket 
etmişlerdir. 

Başvekil harektini tehir etmiştir. Gele
cek hafta sonunda İstanbula gi.decektir. 
Öğrendiğime göre, İktısad Vekili bi • 

rinciteşrin içinde Doğu vilayetlerinee 
bir tcdkik seyahatine çıkacak ve bu ara
da Ergani madenine de uğrıyacaktır. 

* D::ıhiliye Vekili ve parti genel sekre-
te:i Şükrü. Kaya, Maliye Vekili Fuad 
~gr:ılı ve Iktısad Vekili Şakir Kesebir 
bu sabah Ankaradan şehrimize gel -
mişlcrdir. 

Vekili.er şe~ın:izde bulunan saylav
lor, .valı M~hıddın. Üstündağ, vilayet, 
partı, beledıye ve ıktısadi mahafil er
k~.nı ve dostları tarafından karşılan -
mışlardır. 

--------------------
Vali dün Ankaradan 

geldi 
Bir müddettenberi Ankarada buluı

ı:ı.::ın vali ve belediye reisi Muhiddin 
Usti.lndağ dün şehrimize gelmiş, vila
yet ve belediye erkanı ve dostları tara
fmdan karşılanmıştır. 

Vilayet ve belediye işleri hakkında 
Ank~ra~a t~maslarda bulunmuş ol:m 
~uhıd.dın Ustündağ, bilha9,sa şehrin 
ıma~ı .ıı.e . m~gul olmuş, imar planının 
tatbıkı ıçın lazım olan paranın istikraz 

Alman 
Kadınlarına 
Talimat 
Nürnberg 9 - Nazi kadınları teşkilatı, 

saat 16 da büyük konferans salonunda, 
Hitler de hazır olduğu halde bir içtima 
akdetmiştir. Alman kadınlarının şefi olan 
Bayan Şolzklink, söz alarak i1k defa ola
rak kongreye iştirak etmiş olan A vus -
turya kadınlarını selamlamıştır. 

Hatib demiştir ki: 
cFührer bize milletin mukadderatına 

olan imanımızı iade etmiştir. 
cAnşlus bir iman eseridir. Bunu ya -

pan idealizm olmuştur. Bugün milletimiz 
için yapacağımız fedakarlığa doğru ata
cağımız ilk ve fakat en büyük adımdır. 

Nutkun nihayetinde hatib, Alman ka
dınlarına talimat vermiştir. En büy"lk 
kanun, uğrunda hiç bir fedakarlık çetin 
olrnıyan, Almanyaya imandır. 

Maarif tayinleri 
Ankara 9 (Hususi) - Üçüncü sınıf 

maarif müfettişi Fethi, İsfendiyaroğl.u 
Necmeddin Boran ikinci sınıf müfettiş -
liğe terfi ettiler. Ordu maarif müdürlü -
ğüne Samsun müfettişlerinden Nami, Di
yarbakır maarif müdürlüğüne Malatya 
müfettişlerinden Yusuf Ataman tayin e
dilmişlerdir. 

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

Haliç vapurunda bir 
cesed bulundu 

Bu / sabah Haliç şirketine aid 7 nu
m:ıralı vapurun baş tarafında 40-45 
vaslarmda bir adam ölü olarak bulun-
v .. 

mu~tur. Cesedin üzerinde hüviyetini 
ispata medar olacak hiç bir şey buluna
mamiştır. Vücudünde hiç bir yara ve 
bere görülemediğinden kalb sektesin
den öldüğüne ihtimal verilmekle bera
ber, hükfunet doktoru vak'adan haber
dar edilmiştir. Yapılacak muayeneyi 
müteakip ölümün hakiki sebebi anla -
ıjılnr.aktır. Zabıta cesedin hüviyeti hak
k•n:la tahkikat yapmaktadır. 

muamelesi etrafında, tedkikat yapmış
tır. 

Hrr ne kadar bu muamele bir müd
det uzayacak ise de, planın tatbikatında 
geçikilmemesi için acil ihtiyaclar, be
lcdiy~lıer bankasıbdan avans olarak 
alınabilecektir. 

Valinin Ankarada meşgul olduğu i~
lPr arasında Bebek - Dolmabahçe yolu, 
cocuk bahçeleri ve Silivride yapılacak 
hükfımet konağı işleri vardır. 

SON POSTA 

Dün İzmirliler 
bayram yaptllar 

İzmir 9 (Hususi) - 9 eylw kurtuluş 
bayramı ve Atatürk günü coşkun tezal.ü
rat arasında kutlulanmıştır. Sabah er -
kenden baştan başa donanan şehrin se!n
bolik işgali merasimi yapılmış, hükll.."n"t 
konağına, k1şlaya bayrak çekilmiş, şehid
lik ziyaret edilmiştir. Bu münasebetle ya
pılan geçid resmi parlak olmuş, halk kah
raman askerlerimizi şiddetle alkışlamış
tır. 

Gençlik bu büyük günü coşkun teza
hüratla kutlulaınıştır. 

Gece şehir ışıklara bürünmüş, bilhassa 
fuarda muhtelif eğlenceler yapılmıştır. 
Halk gece yarısından sonraya kadar eğ
lenmiş, fener alayları tertib edilmiştir. 

ingilterede tayyare 
fabrikaları faaliyetlerini 

bir misli arttırıyorlar 
Londra 9 (A.A.) - Büyük deniz in -

şaatçısı Jhon Brovn firması, hava neza -
retile anlaşarak muazzam sermayesinden 
bir kısmını İ,Jıgiltere hükılmeti hesabına 
tayyare yapmağa hasretmeği kararlaştır
mıştır. Bu firma, cWestland Aircraft 
company• yi satın almıştır. Faaliyetini 
sür'atle bir misli arttıracaktır. 

Suriye Başvekili 
Hicaz veliahdı· şerefine 

Pariste ziyafet verdi 

Sayfa 3 

Leh Dış Bakam ~~...,... 
istifa mı edecek? AL:E ---
Kabine azaları Alman 

taraf darlığı odan 
memnun değillermiı 

İngiliz gazeteleri Berlinden haber alı
yorlar: 

Berline gelen raber!ere bakılacak o -
iursa, Polonya hariciye nazın kolonel 
Beckin yakınlarda :stifa etmesi ihtimali 
vardır. 

Polonya hü~eti azasından bir çoğu, 
Fransa ve İngiltereye karşı politikası da
ha mülayim ve müsaid bir hariciye na • 
zırını tercih etmektedirler. Bu nazırlar, 
Beckin Alınan taraftarı siyasetinin, Ver

say muahedesi mucibince Almanyadan 

koparılan mıntakalarda yaşıyan Alman -
ların, günün birinde ana vatana döne -
bilmek yolundaki cesaretlerini kıracak 

hiç bir tesir yapmadığını beyan etmekte

dirler. Bunların ayrıca Danzig serbest 
şehrinde Polonyanın haklarını sigortalı

yacak oldukça kuvvetli bir siyaset usulü

nün tatbik edilmediğinden de şikayetçi -

dirler. 

Bayramiçin güzel 
bir nahiyesi: Evciler 

Geçen hafta yapılan büyiik 
~ünnet düğünü çok neşeli 

ve kalabalık geçti 

e Avrupanın nabzı 
üzerinde tesir yapan 
üç nokta 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

IR\ ünyanm hararet derecesi üze. 
lb:U rinde en fazla tesir gösterdik

leri muhakkak bulunan üç yangın mer
kezi vardır ki son günler içinde zaman 
zaman, fakat muhtelif derecelerde dik
ko.4timizi Üzerlerine çekmişlerdir. Bir ara. 
bütün alaka Uzakşarka teveccüh etmiş
tir. Burada, Ruslarla Japonların pek te 
maliim olmıyan sebeblerle bir ara çar
pıştıklarına şahid olduk. Acaba Japonla
rın maksadı, kendileri için daimi bir teh
like teşkil eden Vladivostok il.imanını el 
çabukluğile ele geçirmek mi idi? Belki. 
Fakat Japonların iddia ettikleri gibi Sov· 
yet Rusyanın, Çin üzerindeki tazyiki ha
fifletmek için herhangi bir h~dise tevlicl 
etmek istemesine ihtimal verilemez. Çün
kü böyle bir teşebbüsün sonu gelirdi. Şu 
hale göre tecavüz teşebbüsü Japonlara 
aiddir ve bu, olsa olsa, Sovyet Rusyanın, 
bazı ahvalde reaksiyon kabiliyetini ölç
meye matuf bir tecrübe olmak lazım ge
lir. Eğer hakikat bu merkezde ise Sovyet 
Rusyanm, şimdilik gürültüye pabuç bı
rakmıyacağı anlaşılmışhr. Nitekim bir
denbire patlıyan hadisenin ayni suretle 
sükfuıet bulması da gösterir ki bu sonun
cu ihtimal, hakikate en yakın olan fara
ziyedir. 
İspanyanın vaziyeti . daha başkadır. 

Çanakkale (Hususi) - Bayramiçin 
Paris 9 (Husus!) - Suriye başvekili Ce- Evciler nahiyesine bağlı Kazdağ ete -

mil Mardam bugün, Versay restoranla • ğindeki Ayazma mevkii, iyi suyu, güzel 
rında.n bir.in~.: Hic.az ve~ahdı ~~ir Suad havası ve latif manzaralarile büyük bir 

Hadisenin cereyan şekli işlerin sürünce
mede bırakılmasının mültezim olduğu 
hissini hasıl ettiğine göre bir taraftan as
keri Jıerkat devam ederken öbür taraftan 
da hiçbir netice verrniyen siyasi müzake
reler yapılıyor. Bu vaziyetin, daha ziya
de Franko hükumetine elverişli olduğu 
inkar edilemez. Diğer taraftan da İngil
terenin çok sabırlı ve fırsatı beklemesini 
bildiğini unutmamak lazım gelir. şerefıne bır ogle zıyafetı vermıştır. şöhret almıştır 

Ziyafette Irak hariciye nazırı Tevfik · Üçüncü hassas mıntaka ise Orta Avru
padır. Vakit, vakit endişe verici bir şe
kil alan buradaki vaziyetin bugünden ya
rına silahlı bir ihtilafa dayanacağını san
mak pek doğru olmaz. Esasen bu haki
kati, bu sütunlar, defaatla kaydetmişler
dir. Maamafih mübhem kalan nokta Al· 
manyanın hakikt maksadıdır. Alınan -
yanın biraz sabırlı olduğu takdirde insan 
kanı dökmeye lüzum kalmadan ve sade
ce iktısadi tedbirlerle Orta Avrupada di
lediğini yaphracağından şübhe yoktur. 
Her iktısadi mutavaatin bizzarur siyasi 
mütavaati de icab ettiği na.zarı dikkate 
alınırsa, bugün kafa tutan Çeklerin ya
rın Berlinle daha başka şekilde konuş:ı
caklan muhakkaktır. Fakat endişeyi mu
cib olan nokta, Almanyanın üç hududu 
üzerinde yaptığı müdhiş tahk!mattır. Bu 
tahkimat hitam bulduğu zaman, :iç hat
lar üzerinde Alman kuvvetleri büyük 
bir emniyetle geniş bir hareket serbes
tisi elde etmiş olacaklardır. Bundan do
ğan mülahaza şudur: 

Geçen ay mahallinde tedkikat yapan 
Süveydi, Irakın ve Mısırın Patis sefirleri, 
Fas sultanının mümessili ve Fransız ha - Trakya umumi müfettişi general Kazım 
riciye nezareti erkanından bir çok zevat Dirik, halkın bu tabii güzelliklerden 
hazır bulunmuşlardır. faydalanması için Bayram.içten Ayaz -

Sinema merakhsı genç 
sinemayı soymıya kalktı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

Vak'anın kahramanı Sadettin isminde 
iyi giyinmiş, tahsil görmüş bir gençtir. 
Dün Beyoğlu müddeiumumiliğine inti -
kal ~den bu hayli tuhaf hadisenin, mahi -

yeti şudur: . .. . . v 

İpek sinemasında fılrn .g?st~rıldıg: sı-
rada müstahdem.lerden bırı yuz numa -
rada' 1 metre uzunluğunda bir kurşun bo
runun kesilerek, alınmış olduğunu gör -
müştür. Derhal sineına kontrolör.üne ~a -
ber vermiş, kontrolör dışarıd~n. ~e ıçe
ri girmemiş olduğundan, bu ışın sınema 
dahilinden birisi tarafından yapılmış ol -
masından şüphelenmiştir. Bir aralık kon
trolör film gösterilmekte olan salona gi -

k elektrik feneri ile köşe bucağı a -
rere ağa başlamıştır. Kontrolörün tesadüfi 
~~dikkati, daha doğrusu garib bir şüp
hesi vak'anın failini ortaya çıkartmıştır. 

Fenerin ziyası tesadüfen yüzüne düşen 
müşterilerden biri, buram buram ter dök
meğe başlamış, bu, kontrolörün nazarı 
dikkatini celbetmiş, filin nihayetine ka -
dar beklemiştir. 

ı;ıklar yanınca, önce sinema mastah -
demlerinden hiç biri bu kibar müşterinin 
yanına yaklaşamamış, fakat lakayd a -
dımlarla salondan çıktığını görünce, ce
saret edip, üstünü aramak istemişlerdir. 

o vakit kurşun borunun her bir par -
çası, delik~nlının bir cebinden, çıkmış-

tır. 
Biraz fazla terlemekle, suçunu ortaya 

vuran Sadettin, dün Beyoğlu sulh mah -
kemesinde, yapılan duruşmasında: 

_Ne yapayım, sefalete düştüm, aç kal
dım .. bu işi yaptım, demiştir. 

Bunun üzerine hakim, maznuna: 
_Peki ac kalan adam sinemaya gir -

mek için,' para bulabilir mi? .. diye. sor -
muş, maznun şu cevabı vermiştir. 

_ Sinema 20 kuruştu. Bu boru ise, 40-
50 kuruşa satılabilirdi. Ne yapayım? .. 

Mahkeme, suçlunun 2 ay müddetle hap 
sine ve derhal derhal tev~1'ine karar ver-
miştir. 

maya kadar 29 kilometrelik yolun dört 
metre genişlikte açılmasını, köprü ve 
menfezlerin tamirini istemiş ve bunun 

için de kafi mikdarda tahsisat veril -
mişiti. 

Bu yolun inşası tamamen bitmiş ve 
halk bu güzel ve şitjn yere akın ederek 
burasını bir gezinti yeri haline getir
miştir. 

Vilayet dahilinde bu mevkiin halka 
Iayikile tanıtılması için Evciler merke
zinde köylü çocukları sünnet edilerek 

güzel bir eğlenti tertip edilmiştir. Bu 
düğüne bütün civar köy ve kasabalı -

!arla bir çok maruf zevat iştirak etmiş 
ve Çanakkale Türkgücü sporcuların-

dan 25 kişilik bir kafile de eğlentiye 
gelmiştir. 

Bayramiç kaymakamı Mehmed Ali 
Çitakoğlu sünnet çocuklarının korde-
lalarla süslü hediyelerini dağıtmış ve 
bundan sonra da Türkgücü sporcuları 

da getirdikleri hediyeleri çocuklara 
vermiştir. Gençlerbirliğinin muzikası 

çalmış ve davul ZUTnalarla milli oyun
lar oynanarak neş'eli bir gün geçiril
miştir. 

Garb hududunu tahkim eden Alman
yanın şarktan harekete geçmesi tabii bir 
neticedir. Avrupa diplomasi mehafilinfn 
vaziyet hakkındaki düşüncesi şimdilik 
bundan ibaret görünüyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Polonyanın Tahran elçisi 
Varşova 9 (A.A.) - Polonyanın Tahran 

elçisi Hempel, geri çağırılmlştır. . .............................................................................................................................. . 
Seyahat notlan : 9 

Yol eğlenceleri 
Vapurda birbirini takib ~den yemekler ve çaylar arasında vakit geçirtecel 

oyunlar da var. Güvertede oynanan !bu oyunlar, çocukluğumuzda yerlere 
çizgi çizip oynadığımız (ayinei devran) a benziyor. Nişan talimleri de ver 
Fakat asıl gözümün takıhp kaldığı nokta çocuklar oldu. Vapurdaki her sınıf 

yolcu çocuklar bir arada yemek yiyor, bir arada oynuyor ve bir arada çalı
şıyorlar. Sabahları dokuzdan on bire kadar vapurun büyük yazı salonu çocuk· 

lara ayrılıyor. Burada derslerine çalışıyorlar. Sonra kendilerine ayrılan gü -
vertede oyuna dalıyorlar. Çayları, yemekleri de büyüklerden ayrı saatlerde 
Gece saat sekiz buçukta meydanda çocuk görülmüyor. Hiç birinin annesinin 

eteklerine yapışıp mızıklandığını görmedim. Onların alemi taınamile başka 
O kadar ki vapurdaki on iki çocuğun annelerini anlıyamadıın. Çocuklar da 
büyükler gibi yemek, çay, oyun ve çalışma ve uyku saatlerinde yerli yerle~ 

rinde bulunuyorlar. Vapurda, yolculllkta bu kadar muntazam hayat geçiren 

çocuk normal hayatta kim bilir ne kadar mazbut yeti§ir. Çocuğa mevki ver

menin ehemmiyetini takdir etmeliyiz. Böyle yetişen çocuk küfürbaz, haylaz 
olabilir mi? Bürhan Cahid 
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Dl11i•lll•Jllf!E 
Emniyet memurları 
arasında terfiler 

Bir İngiliz mütefekkiri 
şehrimize geldi 

Toprak mahsulleri 
ofisinin hazırlıkları 

Emniyet amiri olan baıkomiserler, başkomiıer olan 
komiserler, komiser olan muavinler ve muavin olanlar 

Yeni Türk inkılabı hak
kında tedkikat yapacak 

Anadoluda mübayaa merk~zlerini karacalı 
olan ekipler şehrimizden hareket ettiler 

Polis !mirleri arasında oldukça geniş bir Polislikten muavinliğe terfi edenler: 
ıern llstesl hazırlanmıştır. Terfi edenler şun- Ali Pekgöz, Tevfik Yavuzer, Nureddin 
•rdır: Gürçağlar, Ri!at Erten, Ra.slm Eymurdur, 
Baskomiserlikten Emniyet imirliğine Ihs<ın Öbey, Reşad özerkan, Hasan Yavuz, 

r eni kurulan toprak mahsulleri ofisi lcrin şehrimizdeki ticaret mümessille· 
teşkilat hazırlıkları etrafında meşgul ol- ri son defa 400 ton mal sevketmek ü -
malt ve alakadarlarla temaslar yapmak zere talimat aldıklarından, piyasadan 
üzere bir kaç gün evvel Ankaraya giden yapağı mübayaa etmektedirler. 

~ terfi edenler. Muhsin Engin, Yaşar Karapa~. H1lm1 Önüt, 
vasıf, Lütfü, Şevki Salih Tanyeri. Mustafa Uğ~can, Asaf Polat, Ihsan Tarhan, 

toprak mahsulleri ofisi umum. ~üd~.i Roman yada bug"' day rekoltesi 
Bay Hamza Osman Erkan, şehrımıze don-
müştür. Bükreş 9 (A.A.) - Buğday rekol -

K miserlikten başkoıniserligv 8 Rasim ~~el, lbrahlm Yılmaz~ Feyzi Tekin, 
0 Osman Unlü, Mehmed Erdogan, AlD.eddin 

terfi edenler: Karalı, Abdülkadir Kanural, Aziz Ak.fırat, 
Enmiyet ikinci §ube üçüncü kısım şefi Hanıdt özyurd, Osman Akman, Necmeddln 

Eşref Yalwner, Fahri Köksel, Vehbi Kural, Avcı, Kemal Cilasinı, Nuri Sezen, Etem Yü
Fevzi BJngöl, Cafer Tarım. coor, Nazmi Yüksek, Salih Coşguner, Şükrü 
Muavinlikten komiserliğe terfi edenler: Gül~r. AH\eddln Eyilik, Mustafa Atam, Ah -

Bay Hamza Osman, Ankarada İktısad tesinin kat 'i rakamları bu sene 495.000 
Vekili Şakir Kesebir tarafından kabul vagona baliğ olmaktadır. Bu mikdar 
edilmiş ve teşkilat etrafında Vekilden di- Romanyada şimdiye kadar kaydedilen 
rektif almıştır. rekolte rakamlarına naza~an bir rökor 

Ofisin teşkilatı, tamamlanmak üzere- addedilmektedir. Geçen sene buğday 
dir. İstanbul şubesi yakında faaliyete rekoltesi 318.000 vagon idi. 1933 ve 
geçecektir. 1934 senelerinde ise beher senede tak· 

Kasım Nuri Bora, Raşid Alpaslan, Hasan med Özaltan, Kazun Muştu, Hulüsi Doğaner, 
Çetinel, Elmas Baraz, Al1 Serim, Hakkı Gür- Ahmed öney, Hamdi Saygın, İhsan Aksun
dal. Asım Özlerserlın, Asım Özlercan, Vehbi g:lr, Abdullah Akman, Salahaddin Akdüman, 
GüzeLalp, Mustafa özçekim, Namık özer, Azl:z Aslangiray, Hüsnü Sofuoğlu, Necmed - Mister Heyworth 
Hikmet Gürel, Zeki ürenay, Necati Eginç, etin Gürdal, İsmail Başoğlu, Hüsnü Sezal, Londra üniv •t · · b lıs' anı 

Ofis kanunu mucibince, Ziraat Banka- riben 2 70.000 vagon buğday istihsal e· 
sı buğdaylarile uyuşturucu maddeler in- dilmiştir. 

RemzJ Er~. Naim Avni Uğuz, Hakkı Tüzen, Kadri Yaman, Sabri Pekcan, Cemal Duygun, ersı esının ara 
Münir Kucukkaya. Halid Göral, Zeki Tamay. profesörü Mister Heyworth, birkaç 

hisarının. mallarını ofise devretmek uzere Orgu yünlerinin gramı azaltıldı 
Maliye, Iktısad, Ziraat Vekaletlerile Zi-

Deniz işleri: 

Amasra mendireği tamir edilecek 

Mlltef errlk : 
gün kadar kalıp yeni Türk inkılabını 
tedkik etmek üzere şehrimize gelmiş -

N 1 
. t · t ak 1 • tir. Kendisi şark işlerine cidden vakıf 

oter enn emına çe erı . . . 
• A • •• • bır msandır. Mıster Heyworth müşa -

Deniz Ticareti Müdürlüğü Amasra Adlıye Vekaletı, dun alakadarlara hede . t b 1 b' ak 1 ·ı h" 
' · b" · .. d k b. E l"ld ve ın ı a arını ır m a e ı e u-

limanındaki mendireği yeni baştan ta- yenı ır emır gon erere , ır Y u en 1.. . . . ... 
·t·b ,. t k' · · ter asa edip gazetemıze vermeyı vadet -mir ve ihyaya karar vermiş ve bu mak :; ı aren mer ıye mev ııne gıren no . . 
k .. t t · d'l 1 mıştır .sad.la faaliyete geçmiştir. Amasra li - anununa gore, na er ayın e ı e~ e - -·--------- -

mcJnında evvelce batmış olan Rize ve rin işe başladıktan sonra iki ay içıncle 
Şahin vapurlarının leşleri, parçalana - noter dairesinin bir yıllık gayrisafi ge
rak Türk dalgıçlan tarafından pey - l]rinin yüzde onu nisbetinde para ola
derpey çıkarılmaktadır. Gemilerin en- rak verecekleri teminat akçelerinin, 
kazı tamamen çıkarıldıktan sonra men Ziraat Bankasına yatırılması hususu -
direğin tamiri işine başlanacaktır. nun teminini istemiştir. Bankaya fa -

Dilenciden kaçan bir 
kadına tramvay çarptı 

Dün Kadıköyünde garib bir yara -

Macarlar mühim mikdarda 
pamuk alacaklar 

izle yatırılacak olan bu paraların ge -
lirleri, noter yardım sandığının serma- lanma vak'ası olmuş, bir dilenciden 
yesine ilave edilecektir. kurtulmak isteyen genç bir kadına 

Vagon tutuşmalarının önUne bir tramvay çarparak kolundan yara -
İktısad Vekaleti müşa~!erinden geçilecek lamtştır. 

.day Nurullah Tulun ile bırlikte Ege Devlet Demiryolları dokuzuncu j§- Yeldeğirmeninde Düz sokağında o-
mmtakasında'ki pamukl~ hakkında ıetme idaresi son zamanlarda katar - turan 27 yaşında Penbe, dün Yelde -
tedkikler yapmak üzere lzmire giden . d ··rül· ' t t ı ·· v • • 1 · k M . . A • • ıar a go en vagon u uşma arının o- gırmenı çarşısında a ış verış eder en 

acarıstan ı~tısad vekaletı pamuk ofis nüne geçmek için bazı tedbirler alma - Al' R . · d b. d"l · _ 
mütehassısı Izmirden ehrimize dön _ v • • ı ıza ısının e ır ı encı yanına so 

.. . ' ş g:ı karar vermıştır. kul k · t · t · K d uf k 

raat Bankası, uyuşturucu matfdeler inhi
sarı idaresi ve ofisten seçilmiş mümessil
lerden mürekkeb devir komitesi faali -, 
yetine devam etmektedir. Komite Ziraat 
Bankasının ve uyuşturucu maddeler in
hisarınm ofise devredecekleri menkul ve 
gayri menkul malların ve hakların hakihl 
kıymetlerini tesbit etmekle meşguldür . 
Bu kıymetler on yedi milyon lira olan 
ofis sermayesinin bir kısmını teşkil ede
cektir. Devir muamelesi bir kaç güne ka
dar ikmal edilecektir. 

Ofisin merkezi Ankaradır. İstanbul ve 
İzmirde birer şubesi bulunacak, diğer 
mıntakalarda da mübayaa merkezleri ku
rulacaktır. Bu merkezlerin kurulmasını 

tcm1n edecek olan ekipler, şehrimizden 
muhtelif yerlere harekıet etmişlerdir. 

Toprak mahsulleri ofisi, muhtelif mer -
kezlerde yeni yeni mahreçler bulmakta
dır. Salahiyettar zevat bu hususta te -
maslara başlamıştır. Geçenlerde memle -
ketirnize gelen Alınan murahhası ile de 
buğday alım satımı ve fiatları üzerinde 
konuşmalar yapılmıştır. muştür. Macar pamuk mütehassısı, Yangınların ekseriyetle tren güzer- ara par~ ıs e~ış ır.. a ın ~ p~ 

bundan ev:reı Adana ve Mersin mm - gfilıındaki evlerden atılan sigaralardan rası olmadıgını soylem)Şse de dılencı Buğdayın sürümü için deblokaj sis -
takas~dakı ,_pamuklarımız~ da tedkik ileri geldiği anlaşılmış ve hat boyun _ bunu dinlememiş ve yalvarıp yakar - temlerinden de istüade edilecektir. Bu 
etrn~tır: Mutehass~ gezdıği yerlerde do.ki evler halkına, mahalle mümessil_ mağa başlamıştır. Nihayet kendisini hususta Almanlarla hemen hemen mu -
p amuk ihracatcılarile temaslar yapmış, leri vasıtasile tren geçerken sigara a- caddenin karşı tarafına atıp dilencinin tabık kalınmıştır. 
fiatlar üzerinde konuşmuştur. Macar tıİın . . ' t bl' v t lmak .. Ofisin merkez teşkilah birinciteşrin 

" t h b' k .. k d aması ıçın e ıga yapı uzere şerrinden kurtulmak isteyen Penbe, sonlarınde Ankarada yerleşecek ve der-
mu e assısı ır aç gune a ar mem - t bb.. · · ·ım· t· . .. ese use gırı.şı 1§ ır. b d d kte 1 t t leketıne donecektir. Macaristan, bu yıl • . _ • d d k u sıra a ora an geçme o an va - hal silo inşaatına geçilecektir. Ik iş ola-
rncmleketimizden mühim mikdarda pa Banlıyo trenle~ı Ahırkapı 8 ura~a man Kazımın idaresindeki 3 7 numa - rak Diyarbakır ve Erzurumda birer silo 
muk almağa karar vermiştir. Pamuk fi- De~let D~olları dok~~uncu. ış - rnlı Üsküdar - Kadıköy tramvayının inşası için, tedkik.lere başlanacaktır. 
atıarmda yakınlık temin edildiği tak - 1kıetme ı~ar~1sı ~trkap1 ı m~~tınb~eki h1aı sademesine maruz kalmış ve kolundan SelAnik ve Belgrad sergilerine 
dirde Macaristana mühim mikdarda pa n ve ışcı erın ren ere ınıp ınme e- . 

k ihr . . . :ı;iru temhı için bütün banliyö katar - yaralanmıştır. Yaralı tedavı altına a - bir hey'et gönderilecek 
mu ac edılecek, mukabılinde sana- . 
yi eşyası alınacaktır. larımn gidiş ve dönüşlerde Ahırkapıda ~::ı.::::~:-1:::................................................ Bu ay içinde açılacak olan Belgrad 

ÇUrUk çorap meselesi 
halledilecek 

birer dakika durmalarını kararlaştır - s l" 'k ·1 · · t tın k ·· Teşekkür ve ~anı serW: erıni zıyare e e u-
mış ve bunun tatbikine başlamıştır. zere Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Trenler üç ay müddetle burada birer Ani bir ölümün elimizden aldığı sev - namına Oda ikinci Reisi Ziya Taner, 
dakika durdurulmak suretile tecrübe gili yavrumuz Sezer Uzun ebed1 ziyaın - Ticaret ve Zahire borsası Reisi Murad 

Sanayi Umum Müdürlüğü, çorap yapılacak ve bu tecrübe sonunda icab dan ileri gelen unulmaz acımıza evimize Furtun ve Oda umumi katibi Cevad 
fabr;kalarının piyasaya düşük kalitede ettiği takdirde, Ahırkapıda bir istas - gelmek, cenazede bulunmak, telgraf çek- Nizami Düzenliden müteşekkil bir hey 
çorap çıkarmalarının önüne geçmek ve yon inşa edilecektir. mek ve mekfub göndermek suretile işti- E'tin gönderilmesi kararlaştırılmıştll'. 
çorap standaxd nizamnamesi hüküm - kat'! şekilde halletmeğe karar vermiş- rak eden akraba ve aile dostlarımıza şu Hey'et azalan çarşamba günü akşamı 
~~nin tamamen t atbikini temin: etmek tir. Çorap imalinin, behemehal tayin elemli anımızda ayrı ayrı şükranlarımızı ekspresle Belgrada hareket edecekler
ıçın, sık sık kontroller yapmaktadır. edilen evsafda olması temin edilecek, sunmak imkarunı bulamadığımızdan ken- dir. 
Umum Müdürlük, memlekette büyük buna riayet etmiyen fabrikalar, şid - dilerine açık teşekkürlerimizi bildiririz. Selanik sergisine iştirak etmek üze
bir derd h alini almış olan çorap işini detle cezalandırılacaklardır. Mahir Uz Meiahat Uz re ayrıca Edirne ve şehrimizden birçok 

........................... _................................. tacirler, Selaniğe gideceklerdir. Seli -

Balkanll doktorlann dünkü gezintileri ı u.,.. ~~~ _n:.~~·: ..... l :i.~::~
1

~.~!y!~~~·::ıı:~ teş-
Hasan Ra81ın Ua'un bu isnll taşıyan roma- Sovyetler 400 ton yapağı 
Dl k1tab halinde neşredilm1§fü. İçtimai ha- mubayaa ediyorlar 
yatımızdan bir parçayı canlandıran mevzuu 
ve kusursuz üslftbü ile roman baştan sona Sovyetler, memleketimizden yeni -

Piyasada satılmakta olan ve İspanı 
yol yünü adı verilen örgü yünleri, şiın· 
diye kadar yüzer gramlık çileler ha • 
tinde satıldığı halde, son günlerde bu 
çilelerin 80 grama indirildiği ve eskl.. 
fiata satıldığı hakkında Ticaret Oda • · 
sına bazı şikayetler yapılmıştır. 

Ticaret Odası bu hususta tedkikata 
başlamıştır. Şikayetlerin doğru oldu -
ğu anlaşıldığı takdirde, satış yerlerin
de gramların halkın göreceği şekilde 
Hanı için tedbirler alınacak ve bu su -
retle halk 100 gram1ık çile zannile 80 
gramlık çile almaktan kurtarılacaktlr. .............................................................. 

Bulana 100 lira 
mükafat 

Oğlum 16 yaşında Sabri Değirmenci bun• 
dan blr hafta kadar evvel Bursa llsestndekJ 
imtihanını vermek 
üzere M. Kemalpa. 
şadan Bursaya git
miş, orada tasdik
namesini alarak is
tanbula firar etmi~, 

ve İstanbuldan aile
sine gönderdiği bir 
mektubda uzak bir 
yere gideceğini, bi
naenaleyh kendisi
nin aranılmamasını 

yazmıştır. 

Oğlum 838 tevel
lüdlüdür. Nüfusu M. 
Kemalpaşa kazası

nın Şeyh Müftü ma-

1 
1 
\ .. 

i 

hallesine kayıdlıdır. Bizden IA~td ~eket 
açık gri renk pantalonla ayrılmıştır. ortc 
boylu, kuınral saçlı, ela. gözlüdür. 

Kendisini bilenler veya görenleri İstanbul· 
da Sirkecide Büyük Eskifehlr otelinde na .. 
mıma bildirdikleri takdirde yüz Ura hediyq 
Ue mük!Lfatlandıracatmı. 

M. Kemalpaşalı Aıhmed Deiinnenol .............................................................. 
Bülkl Zaler ··~ 

Viyana Konservatuvanndan: 
Me~hur Muganniye 

MAROTY SZANTO 
Yunan Operası Tenoru BAKE.A 

ve Bariton YUNKA'mn 
iftirakile 

NOVOTNI 
Bahçesinde 

Hakikt zafer kazanıyor. 

TBPEBAIJI • DAIBB 
Nefis Yemekler, Taze Bira kadar büyük bir heyecanla takib edilebilir. d<'n fazla mikd<irda yapağı almak üze-

190 sa,yfa içinde sığdırılan geniş blr mevzuda re, hazırlıklara başlamışlardır. Sovyet
afk. cinayet, macera, hepsi mevcud bulun- ------ ------------ --------------
maktadır. 

Kitabın başından sonuna .tadar her sa - ~-- Müstesna fırsat! tın ince tahlillerle doludur. Romana ba§la
JlP ta bitlrdlğinlz zaman, içtinıat hayatı -
mızın içinde böyle bir çok vak'alarla. karşı _ 
laştığuım, fakat küçük görünen ve dikkat 
naza.mnızı çok az çeken bu vak'alann had
dizatında ge~ bir mahiyet taşığını görür • 
sün üz. 

Hasa.n Raslmln bu romanı bütün oku -
ma meraklılarına tavsiye edllmeğe lAyıktır. 

··-·························································· 
KG& Ti YATA OSU 

Nuri Genç ve arkadaş]an 
Bu akşam 

Mağazamızda yapılacak 

DEÖİŞİKLIK HASEBİYLE 
Bütün Mallarımız Gayet 

Ucuz Fiyatlarla Satılmaktadır. 
Bu fırsattan istifade ediniz. 

E. Kalivrusi ve Şsi 
Şehremininde 

Balkanlar arası Tıb kongresine iştirak eden murahhaslar dün sabah 1.tniversi - Beşiktaş SUAT PARK Sinemasında 3 
t eyi, Tıb Fakültesine bağlı klinik ve has taneleri, müzeleri, camileri gezmişlerdir. B A Y K U Ş 
Kongre bugün mesaisini ikmal edecektir. Yukarıdaki resim Balkanlı doktorları 10 Eyldl Cumartesi akşamı GALA MÜSAMl!RE&I, Senet Devrise 

müzeleri ezerken bir _ar_a_d_a_,g.._ö_st_e_rm_ e_kt_e_dir_·_. _ __ ~-~-~-----....!.----==---S_a_b_ri __ y:_e.:...._T_o...:k::s~e:_s _ _J~ .. -mnııasebetlle bO.ynk varyete numaraları ve büyük saz programı. 
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ipek yurdu Sög"' üdde Ankaranın güzel bir 
sayfiyesi: Çubuk 

panayır başladı Çubuk köylerinde yeniden 

Trakyada bir yılda 16 
Azad obası açılıyor 

Trakya hayvan panayırında seçmeler yapıldı, İpsala da 
bir otel ve gazino inşa edildi, İstanbul - Edirne asfalt 

yolunun inşası devam ediyor 

Söğüdde Jılda 200,000 kilo koza yetiştiriliyor, iki f~bri- 25 köy mektebi inşasına 
ka bunları ipek haline getirerek piyasaya sevkedıyor başlanıyor 

Kiiltiir Bakanlığının tamir ettirdiği Ertuğrul tilrbesf 

1 ki d ğlı Hüseyin ile Müllyim, Babaeski-
Söğüd, (Husus1) - Bileciğe ~ağlı o an li İh a ahinı ve Kara Ali de vardır. 

şirin Söğüd havasının gü~~lliğı ve top- İ : ü hava kampı tayyareleri de pa
rağının büyük verimi ile şohret a~ıştır: non ünasebetile Söğüde ;.neceklerdir. 
54 k .. .. ı s··;ı;.;;d" bütün koylen nayır m oyu o an oı:;.... un T 1 rimizin meoeği yerler de ta· 
200-300 evlidir ve bu köylerin hepsi kaza m:;:::e heazırlanmıştır. 

ı Çubuk'dan yazılıyor: Çubuk'da en 
r çok üzerinde durulan mesele köycülük 
meselesidir, kazanın bütün köylerinde 

/köy kanununun tatbikatına hususi bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

J Kaymakam Nebil Özoğuz köy işleri
ı le bizzat meşgul olmakta, kasabanın 
4 pazarının kurulduğu perşembe ve cu
J ma günleri kaza merkezine gelen kö~ 
muhtarlarını kabul ederek köy işlerı 
hakkında konuşmalar yapmaktadır. 

K~iltür ve imar işleri de ilerlemek -
tedir. 

Sergide bırtncı gelen bir inekle bir boğa 

Edirne lnu:susi) - Trakya Umumi li Birincibabar'ın koyunu ikinciliği ka
Müfettişliğinin 19 38 de açılan azad o- z:ınmışlardır. 

baları 16 yı bulmuştu. Bunlarda 800 Sergide dereçe kazanan hayvanlar
çocuğun sağlık ve esenlik durumu kuv- da~ birincilerin sahiblerine 50, ikinci

Kaymakamlık tarafından bu sene vctlenıniş, ortalama 3-4 kilo almış ve lerin 40, üçüncülere otuzar lira mü-
Kültür Bakanlığının gönderdiği plana obalar l eylülde kapanmıştır. kafat verilmistir. 
gör~. 25 kö~d~ y.en.iden eğitmen me~~ Raporlar ve 15 günde bir tartıları İpsalada .. yeni otel ve gazino 
tekı ınşa ettırılmıştır, bunlardan ba.ş. toplanacak ve her yıl olduğu gibi bu İpsalanın en başta gelen ihtiyaçlı-
bu s.~ne a~~lacak olan me.kt~bler ıç~~ sene de obaların 938 yılının durumunu rıııdan biri de otel ve gazino idi. Kasa
t 5 koyde ~oy odalarında~ ıstifade edil_ gö~teren bir programa bastırılacaktır. baya gelen her hangi bir yolcu veya 
~ek suretıle muvakkat bınalar hazırlı Ilk yıllarda köylerden yalvararak misafir geceyi geçirmesi için yatacak 
gına başlanılmıştır. Bu sene norm~ t;oplanan bu cılız, yorgun ve hastalıklı bir otel ile bir gazino bulamaz, tanıd•k 
mekteblerle beraber kazamızda 5 çocuklar için şimdi köyler çocuklarını ve bildiklerin delaletile evlerde misafir 
mektebde tedrisat yapılacaktır. yalvararak vermektedir. Gramofonları edili.rdi. Çalışkan İpsala belediyesinin 

Kazanın . ortasından geçen Sakarya Bigada garib bir Kaymakam. Nebil Özoğuz ile fandar- ve birkaç yerde radyoları olduğu halde himmetile son günlerde kasabanın bu 
nehri, büyük bir mebzuliyetle toprağı ma komutanı Enver Atağın gayretleri- öğretmenler tarafından idare edilen bol mühim ihtiyacı, yeni bir otel ve gazino· 

merkezine telefonla baglıdır. - :..-..-----

sulamakta ve civar araziyi faydalandır- Hırsızlık le kazanın bütün köyleri telefonla kaza ve temiz hava, su ve iyi gıda ile bes - nun inşası suretile karşılanmıştır. 
maktadır. Halle pamuk, üzüm ve sebze Biga (Hususi) - Ev balkının sokağa merkezine bağlanmıştır. lenen bu çocukların sayısı gelecek yıl Edirne - İstanbul asfalt şosesi 
yetiştirmekte ve ova kısımlarında da çıkmalarından bil'istifade şehrimizin Kasabanın imar planı yaptırılarak çoğalacaktır. Ed;rne - İstanbul asfalt şosesinin Lü-
pancar ve buğday çok m.ikdarda ekil- Kavaklar mahallesindeki kalaycı Meh- Bayındırlık Bakanlığının tasdikına ik- Ehli hayvan sergisinde leburgaz - Kuleliköy arasındaki 30 ki-
mektedir. med Alinin evine hırsızlar girmiş ve tiran ettirilmiştir. Pek yakında tatbi- Meriç nehıii başında açıldığını bil- lometrelik kısmın teşrinievvel ayı ip -

Belli baslı ihracatı arasında yılda pi- dört aded yarımşar beşibirlik zinet al- katına baslanacaktır. dirdiğim ehli hayvan· sergisinde kaza- tidasında başlanmak üzere şimdiden 
yasaya se~kettiği 200,000 kilo koza mü- tını ve bir mikdar da evrakı nakdiye Kasabada belediye tarafından takri- nan hayvan sahiblerine mükafatlar ve- te~birler alınmaktadır. 
him bir yer tutmaktadır. Bu kozanın çalarak savuşmuşlardır: . . ben üç dekar mesahai sathiyesinde or- rilmiştir. . . . . Ik~ yıl içinde. bitirilecek olan .~:m kı· 
150 000 kilosunu kasabadaki iki ipek fao- . Hırsızların. hane sah~~lerıne başkaca man fidanlığı tesis edilmiştir. Bu fidan- Kazanan hayvanları sırasıle bıldırı- s1~ ıle 939 mali yılında Kul:~ko! - E: 
rik~sı işlemekte ve ipek haline getirerek bır husumetı olacak kı, çaldıkları pa- 1 aın tesisinde orman fen memuru Ab- yorum. dırne ve Burgar hududu uzenndeki 
Bursa ve İstanbul piyasalarına sevket- ralardan maada bir sandık dolusu ka- ~~l' h D ğcı ehemmiyetle çalışmıştır. Kırklarelinden: Kemal Oğuz Toz'un Kapıkule kısımları ikmal olunarak 
rnektedir. dın ve erkek elbisesi de almışlar ve ıa a fi r Yıldız atlı yarım kan kısrağı birU:ci- Lcndra - İstanbul asfalt yolunun kıs-

Bu fabrikalarda üç yüzü mütecaviz iş· fakat bunları götürmiyerek bıçakla Çubuk kas~basını Ank~ranın s~y ) e liği, Taylardan: Erdoğan Mergenin In- mı bu suretle bitirilmiş bulunacaktır. 
ci çalışmaktadır. boydan boya kıyıp kesmek ve ~iyilmi- ııi haline getırecek olan u~ar ~lanının ci ismindeki saf kan Arab dişi tayı ile Burgaz - Edirne arasındaki mevcud 

Kasabaya bir kilometre mesafedeki Er· yecek bir hale getirmek suretile zarar tatbikatına başlanılması alaka ile bek- Niyazi Arasın Ferhan adındaki erkek şose asfalt yol yapıldıktan sonra da 
tuğrul türbesi Söğüdün tarihl eserleri- ve ziyanda bulun.muşlardır. lenmektedir. tayı, Mustafa Türkyılınazın Arab adın- muhafaza edilecek ve yeniden tamir o-
nin başında yer alır. İşgal yıllarında ka- Katmerli bir düşmanlığın kurbanı o- daki yarım kan Nönyös erkek tayı bi- lunmak suretile bu yoldan istifade o-
saba ile beraber burası da yangından ha- lan hane sahibleri, derhal hAdiseden Edirne belediye reisi SelAnijje rinciliği, hınınakta devam edilecektir. 
rab olmuştur. Bunu nazarı dikkate alan zabıtayı haberdar etmişler ise de ya- d l d.ldi Boğalardan: Mericin Alibey köyün- İstanbulu Manş denizine bağlıyacak 
Kültür Bakanlığı tahsisat göndererek bu pılan araştırma neticesinde bahçenin aV8 B I den Hakkı Doğanın boğası birinciliği, olan bu asfalt yolun Edirne şehrinden 
tarihi eseri tamir ettirmiş ve bir de bek- bir kenarına hırsızlar tarafından atıl- ıı eylulde seıanikte açılacak olan 8elii.nik Bosn::ı köyün köy boğası ile ayni köy- geçeceği yerler şehircilik mütehass!St 
ci koydurmuştur. mış yırtık elbiselerden başka bir şey Enternasyonal fuarının küşad merasiminde den Ibrahim Lülecinin boğaları ikinci- Egli'nin bu ay içinde Edirne şehrine a-

Bundan başka Ertuğrulun çadır kur- bulunamam\ştır. Parça~nan eibisele- hazır bulunmak üzere Edirne belediye reisi liğ!, id vereceği birinci planda gösterilecek-

d rjn çoğu yeni ve ipeklidir. Zabıtaca fa- Şerif Bilgin Yunan bükıimeti tarafından Se- ineklerden: Bosna köyden Hasan t:r. 
duğu yerde bir de cami var ır. 

iller şiddetle aranmaktadır. ıo.nt~e davet edilmiştir. Kahraman ile Yolageldi köyünden Ha- Edirne Tanmbaşı kursu 
Söğüdde kültür işleri de ileridedir. san Çeliğin boz inekleri birinciliği. E- Tarımbaşı kursu görmekte olan 50 

Kaza dahilindeki 20 ilk okulda 980 kız Susığırlığın 16 ncı kurtuluş yıldönümü dirnenin Tarlakapı mahallesinden Ah- kişilik köy gençleri bu mevsimde fi-
ve 1280 erkek talebe okumaktadır. med Pekiyi ile Bosna köyünden Kaz!m d:ınltklara aşı yapmak suretile yardım 

Yalnız evvelce idadi olarak yapılan ve Aykutun ve Tevfik Gündüzün inekleri için Çanakkale, Gelibolu ve Vize mer-
Şimdi ilk okul olarak kullanılan binanın ikinciliği, kc7lerine muallimlerile birlikte kam-
yatakhane ve mutfak kısımları boştur Koyunlardan: Edirnenin Karaağaç ,V()n!arla sevkolunmuşlardır. Bunlar 1 S 
ve bu sebeble harab olmaktadır. mahallesinden Ali Birincibabar'ın koçu gün durgun aşı tatbik edecek ve tekrnr 
Söğüd belediyesi, 7000 liralık mütevazı birinciliği, Hüseyin Birincibabar ile A- .v~r!erine döneceklerdir. 
w~ıMn~ffi~~~~ar~~ ~B=.==d====k==,====================== 
tadır. Senelerdenberi karanlıkta kalan ır a am iZİ e sevişen 1 Sındırgı da bir köy 
kasa~aya ipek fabrikasile anlaşma yapı- b 
larak elektrik verilmiş ve halk bundan ir genci öldürdü hırsızhg"' 1 
çok memnun kalmıştır. 
Yangından harab bir hale gelmiş olan Biga (Hususi) - Şehrimizin Okcu-

kasabada yeniden yollar açılmış ve yeni- l:ır köyünden Ahmed Örcs isminde bir 
Sındırgı (Hususi) - Medreseboğazı 

köyünden Çelil.foğlu Basanın evine ge· 
celeyin ayni köyden Halil oğlu Şakir 
ve Şemail oğlu Mchmed girerek eşya 
ve paralarını çalmışlardır. Jandarına
nm takibatı neticesinde hırsızlar yaka
lanmış ve çalınmış eşya meydana çıka-

den istimlakler yapılarak genişletilmiş- adam, kızile seviştiği için, gene o köy-
tir. den Güllü Alinin oğlu Mehmetli çok fe-

Evlcr tamamen beyaz renkte badalan- ci bir şekilde öldürmüştür. 
dırılmış ve yangınlara karşı da mahalle· Ahmed Öres, Mehmedle kızının se-
lerde kırk beşer tonluk su havuzlar1 yap· vi~tiğini haber alınca ihtiyar heyetine 
tırılmıştır. gitmiş ve: 
Söğüdün kurtuluş gününe tesadüf e- Susığırlrktan yazılıyor. ' eyıul Sın· canlı sabnesı yeniden d te~r~lanmışt::. - Mehmede söyleyin benim kızımla 

den 8 eylfilde Söğüd panayırı açılmıştır. dırgının kurtuluş günüdür. Bu müna- Yüzlerce halk bayram a a aman su- sevişmesin.. demiştir. 

rılmıştır. 

Bir otobüs bir kıza çarptı 
Panayır dört gün devam edecek ve Tür- sebetle burada çok coşkun bir bayram varileri şiddetle alkışlamış, geç vakit- İhtiyar heyeti de: 
kiyenin en namdar pehlivanları güreşler yapılmıştır. Her sene olduğu gibi bu lere kadar şenlik yapılmıştır. - Mademki sevişiyorlar, sen 4e Al- Kırklareli (Hususi) - Silivridcn 
yapacaklardır. sene de dü~man elinden kurtulduktan Resimde çeteleri temsil eden süvari- lahın emrile kızını ona veriver, mesele Kırklareline gitmekte olan şoför Cavi-

Bu meyanda Türkiye başpehlivanı Te- sonra kasabaya gelen çetelerin 0 heye- ler görülmektedir. kendiliğinden kapansın, gitsin, bunda din kullandığı otobüs, Selimpaşa 
..!:m.:!2::::..:~~~~~~=~.!!:J!~~!:~~!J~;!j!:,!:;.!~~~~~~~~;;;;;;-..--------= ihtiyar heyetini ilgilendirecek bir cü- köprüsünde birdenbire önüne çıkan se--

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki rüm yok ... demişler. kiz yaşlarında bir kız çocuğuna çarpa-

- Ankarada, bozuk bir 
sokak varmış .. Bu sokakta. 
yürümek çok güçmüş. 

... Karilerden biri bir ga
zeteye bunu bildiriyor ve 
tamirini istiyor. 

Hasan Bey - Çok şükür 
· işte İstanbuldan böylP c:i -

kı1yet vaki olmaz. 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - ozuk so

kak bir değil de ondan! 

Kız babası olan Ahmed Öres, o gece rak yere düşürmüş ve yaralının ağzın
el ayak çekildikten sonra silahını ala- dan yüzünden çok mikdarda kan gele
rak işlediği kiremithanesinde mışıl mı- rek bayılmıştır. 
şıl uyuyan Mehmetli bir kurşunda öldür Şoför önüne çıkan kıza çarpmamak 
müş ve belki de ölmemiştir diye eline için manevra yapmış v7 yanından .~:.ç
geçirdiği koyun kırkmıya mahsus bü- meö-e muvaffak olmuş ıse de otobusun 
yük makasın sivri uçlarını da biçare- ark~ kısmı kızı yere devirmiştir. 
nin muhtelif yerlerine gelişi güzel sap- Müddeiumumilik mahallinde keşif 
lanuştır. Mehmed derhal ölmüştür. yaparak yolcuların ifadesini almış ve 

Ertesi gün vak'a haber alınmış, müd- şoförün suçunun mahiyetini tesbit et
deiumumilikce fail yakalanarak tevkif mışUr. Şoför. dikkatsizlik ve tedbirsiz
edilmiştir. Hadisenin fecaati köylüler liği anlaşıldığından tevkif edilmiş ve 
arasında derin bir teessür ve nefret u- yaralı çocuk dispansere gönderilerek 
yandırmıştır. tedavi altına alınmıştır. 
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Saat 10 dan sonra 
ıc:=a ~ ~~eği iş~den yorgun dön - yolar ~on had~~ kadar açılın1şlardı. Fa -
~ muştü .. yemegini yedi, kahvesini kat evın erkegı memnundu: 

içti. Saat ona geliyordu. - Hele on olsun, dedi, hepsi susacak, 
Ben yorgunum, uyuyacağım! ben de rahat bir u.Yku uyuyacağım! 
Dedi. Odasına çekildi, soyundu, yata _ . Odası:ıa çekildi, soyundu, yatağına gir

ğına girdi. Gözlerini kapar kapamaz kar- di, s~atine baktı: Ona bir var. Bir dakika 
şı komşunun radyosundan parazitli bir geçtı geçmedi. Bütün radyolar birden sus-
ses yükseldi: tulal Evin erkeğinin yüzü güldü; gözleri-

cBen esmeri badem ile beslerim>. ni kapadı. Fakat gözlerini kaparnasile 
Evin erkeği gözlerini açtı. açması bir olmuştu. Üst katta bir şangır-
- Bu radyo sesinden uyumak mfun- tı oldu. Ya yemek masası devrilmiş, ya-

ltiin olmıyacak. huda da, tabak dolu bir tepsi yere düş -

O, bunu düşünürken; diğer komşular, müştü. 
ilk sesi Çl'kan radyoyu mat etmek için a- . Şangırtıyı kalın bir erkek sesi takib et-

ralannda ittifak etmişler gibi hep bir - ti: 
den radyolarını en son hadde kadar aç- - Bu ne dikkatsizliktir? 
mışlardı: İnce bir kadın sesi cevab verdi: 

cBeslerim de beslerim de beslerim.> - Ne olur kaza! 
Evin erkeği, pencereleri kapadı, başını Erkek sesi yükseldi: 

yastıklara gömdü, yorganın altına girdi. - Her gün mü kaza .. ben artık bu ka-
Fakat ne yaptıysa nafileydi. Komşular _ zalardan bıktım, usandım, yetişir illal -

da.ki radyoların gitgide artan seslerini lalı! 
gene duyuyor, bu yüzden bir türlü uyu- Kadın sesi de yükseldi: 
yamıyordu. - Sanki ne olmuş, ölüm mü var, kıya-

met mi koptu? 

* Evin erkeği ertesi gün şikayet etti: - Fazla lafa lüzum yok, kes sesini. 
- Bu ne haldir, bu ne saygısızlıktır. - Sen böylesin. 

~adyolarını sonuna kadar açıyo::lar .. ge- Üst kattaki sesler kesilmeden karşıki 
ce yarısına kadar, hatta bazıları sabaha evden bir feryad koptu 
yakın zamana kadar çalıyorlar. Evınde - Ölüyorum, mahvoldum, gençliğime 
uyuyabilirsen uyu! yazık, ben böyle çingene adamla evlenf4 * cek kadın mı idim? 

Bir kaç gün sonra gazetelerde okudu: Yandaki evde bir çocuk ağladı. Sokak-
cEv lerinde radyo olanların saat ondan tan geçen iki sarhoş bir ağızdan nara at-

sonra radyo çalmaları menedilecek.> tılar. * - Gene uyumak mümkün değil! 

Bir 'kaç gün sonra gene gazetelerde o- Pencereleri kapadı, başını yastıklarn 
kudu: gömdü, yorganın altına gireli, fakat ne 

cBu akşamdan itibaren saat ondan son- yaptıysa nafileydi Komşulardaki gitgi-
ra radyo çalmak yasaktır.> de artan inceli kalınlı sesleri duyuyordu. * Bu yüzden uyuyamadı, düşündü: 

Ev' k - Saat ondan sonra radyo çalınmasını 
ın_ e: eği. işinden yorgun dönmüşt-:i.. menettikleri hiç iyi olmadı. 

yemeğini yedi, kahvesini içti. Saat ona Dedi 
yaklaşıyordu. Bütün komşulardaki rad- 1 .. smet Hulus: 

C Bunlan biliyor mu idiniz? _ı 
insan beyni ve dAhiler 

İnsan kafasının 

en hacimli kıs -
mını beyin teşkil 

eder. Normal bir 
Avrupalının bey -
ni 1300 ile 1400 
gram ağırlığında- · 
dır. Kadının bey .. 
ni, erkeğe nisbetle 

Verasetin garib bir tezahürü 
Avusturyalı bir 

kadın bundan bm 
müddet evvel Mek 
sikalı bir erkekle 
evlenmiştir. Bu a
damın babası İs -
panyol, anası kır

mızı derili yerli imiş. Avusturyalı kadı -
nın bu adamdan bir batında üç kız ço -
cuğu olmuştur. Bu çocuklardan biri çok 
beyazdır. İkincisi esmerdir, üçüncüsü 
tamamen siyahtır. 

umumiyetle elli gram kadar daha ağır -
dır. Fakat büyük adamların beyinleri 
daha ağırdır. Mesela Bismarkın beyni ö
lümünden ~nra tartıldığı zaman 1807, 
meşhur filezof Kantın beyni 1624, Şille- rin beyni ise 1828 gram gelmiştir. 
-···························································································································· 

Zevce aramanın 
Yeni usulleri 
Bir frenk gömleği alacak titiz ada

mı düşünelim.. bir mağazaya girer, 
gömlekleri çıkartır, kumaşın cinsini, 
dikiş şekline, rengini, düğmelerine vel
hasıl bütün teferruatını gözden geçi· 
rir. Fakat almaz .. ya: 

- Ben sonra gelirim! 
Yahud da: 
- Beğenmedim! 
Diyerek mağazadan çıkar. Bir baş

ka mağazaya girer, orada da ayni tarz .. 
da bereket ~der, velhasıl o gün, daha 
birkaç gün mağaza mağaza dolaştık· 
tan sonra nihayet bir gömleği beğenir. 
Uzun uzun pazarlığa kalkar, pazarlık .. 
ta uyuşamazlarsa onu almaz, evvelki 
gördüklerinden bir başkasını almaya 
gider .. uyuşurlarsa alır. 

Bu adamın aradığı, inceden inceye 
tedkik ettiği; gömlektir. Gömlek niha .. 
yet iyliği, fenalığı belli olan bir maı-· 
dır. Titiz bir adamın mağaza mağaza 
dolaşmasını nihayet onun titizliğine 

vere biliriz. 
Evlenmek arzusunda olan bazı oku

yucularımın mektublarından onların 

evlenmek bahsinde gömlek arıyan, se
çen, titiz insan gibi düşündüklerini 

anlıyorum. 

- Hele şu kızı bir inceden inceye 
tedkik edeyim! 

Diyorlar. O kızı kendi kanaatlerin
ce tedkik ve tahkik ediyorlar. Kendi 
kanaatlerince dedim; çünkü insan bir 
gömlek değildir. Ne kadar tahkik, ne
kadar tedkik edilse gene ne olduğunu 
iyiden iyiye anlamak imkanı yoktur. 
Sonradan: 

- Hele bu şimdilik kalsın .. başkala
rı var .. onları da bir gözden geçirelim! 

Diye, evini duydukları, yerini öğ

rendikleri genç kızlara müracaat edi
yorlar. 

Ben bu tarzda kız aramayı doğru 

bulmuyorum. Gerçi evlenmek mü
himdir. Uzun uzadıya düşünmeden, 
tahkikat yapmadan evlenilmez.. fakat 
kapı kapı gezerek bir onu, bir ötekmi 
bir daha ötekini de görmek. Birini be: 
ğenmemek, ötekile anlaşamamak ta 
b~ç doğru değildir. İnsan izzetinefsi 
büyüktür. 

Bir insana: Ben seni beğenmedim 
' demek o insanın izzetinefsi için çok 

ağır gelir ... Bir kumaşcıya: 
cKum.aşını beğenmedim, başka yer

lerde daha iyi kumaşlar var, denilse 
hayret eder değil mi? Bir de bunun 
insan için söylemldiğini düşünün, o 
insan için ne kadar fenadır değil mi? 

* Okuyucularımdan Bay Dilemene: 
İstediğiniz adresler elimde değildir 

gönderemiyeceğim, mazur görünüz. 
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TEYZE 

~eff ~ 
Joan 

en 
Cravford'un 

nozel filmi 

Eylul 10 

Bir kiracı ev sahibinin 
mücevherlerini çaldı 

Delikanlı mahkemede bunun bir şaka olduğunu 
söyledi ise de mahkeme şakayı aşırı bularak 

suçhıyu bir ay hap!le mahkum etti 

Evvelki gün, Bakırköyünde ev sa - dar, kahveden içeri girer girmez kapı~ 
hibesinin odasına girerek, mücevher - laıı tutarak, bıçak çekmişler ve: 
lerini çalan Mehmed isminde bir genç .. - Kimse dışarı çıkayun, demesi!lıı 
adliyeye teslim edilmiştir. Oldürürüz, yakarız ha! 

Mehmed, kiracı bulunduğu ev sahi- Diye, tehdidler savurmağa başla • 
be~i kadın aşağı kata indiği zaman, o - mışlardır. 
dasına girmiş ve çekmecenin içinde bu- • Bu sırada, dışarı kaçmak isteyen bir 
lunan bir altın bilezik, bir saat, bir kıy- kaç müşteriyi yaralamışlardır. 
metli iğne, elmas gerdan~k v. s. çal~. - Suç~.ulardan Vato bulunamad1ğın. 
rak, evden çıkmış, çalıştıgı Bakırkoy dan, dunkü duruşmada yalnız Abdür· 
dokuma fabrikasına gitmiştir. rahman sorguya çekilmiştir. 

Joan Crawford cTaş bebek> filminde B f k d k dın, S iraz sonra işi ar e en a va - uçlu, hadisenin bir sarhoşluktan 
M. G. M. film kumpanyasının 1938- ziyetten zabıtayı haberdar etmiş, Meh ibaret olduğunu söylemiştir. 

1939 prodüksiyonunun içinde (Taş be- me~. fabrikada yakalanmıştır. _ Mahkeme, şahidlerin celbi için, baş· 
bek) fi~mi müstesna bir mevki işgal et- Uzerinde yapılan aramada, mucev - lro bir güne talik edilmiştir. 
mektedır. hcrlerden bir kısmı elde edilmiştir. B" h t k"f d.ld" Meşhur yıldlz Joan Crawford ile kud- Derhal, müddeiumumiliğe sevkedi - tr lfSIZ 8V 1 e 1 l 
retli san'atkar Spencer Tracy tarafından !eıek. Asliye 3 üncü cezada muhake - Beyoğlunda bekçi Hüseyinin kulü .. 
çevrilmiş olan bu film geçen hafta Pa- :neı::i yapılan suçlu: besine güpegündüz kapı kırmak suretile 
riste gösterilıneğe başlanmış ve pek bü- - Benim maksadım, sadece bir şa - giren ve çamaşır v. s. çalan Hasan,, 
yük bir muvaffakiyet kazanmıştır. katlan ibaretti. Akşam, dönüşümde al- 4 üncü sorgu hakimliğinin kararile 

Fransız sinema münekkidlerine naza- dığlm mücevherleri iade edecektim, tevkif edilmiştir. 
1 

................................................................ 
Poliste: ran (Taş bebek) filmi Joan Crawfordun demiştir. 

şimdiye- kadar çevirmiş olduğu en kuv- Mahkeme, bu şakayı biraz aş1n bu-
vetli eserdir. larak, suçlu Mehmetli yaşı küçük ol -

ması dolayısile, 1 ay müddetle hapse 
mahkum etmiş ve derhal tevkif etmiş-

Bir motosiklet kazasında iki kişi 
yaralandı 

* Fi!mler-de aşkın mo~ası tir. 
Numan isminde bir şahıs yanında arka ..: 

da!!l:ı.rında.n Muhteşem ve Muzaffer oldutd 
halde motosikletle Bebekten geçerken bir a• 
ğac:ı çarpmıştır. Çarpışma çok t1ddetll ol -
muş. Muhteşem ve Muzaffer vficudlerln1n 
muhtelif yerlerinden yaralanarak çocuk ha6, 
tanesine kaldınlmışlardır. 

geçiyor mu? 
- «Filmlerde aşkın modası geçmek

tedir.> 
Bunu söyliyen yirmi senedenberi 

durmadan senaryolar yazan ve en son 
(Marko Polo'nun maceraları) filmini 
vücude getiren biri olan meşhur san -
atkar Fred AUen'dir. 

Bu zat diyor ki: 
- Uzun süren bir aşk sahnesi eski -

den kadın seyircilerin çok hoşlarma 
giderdi. Pek iyi hatırlıyorum. Aşk sah 
nelerinin uzun sürmesi için müracaat 
eden edene idi... Halbuki şimdi uzun 
aşk sahneleri çok gülünç telakki edil -
mektedir. Bu sahne ancak komik film

Bir genci öldUrmeğe kalkışan 
kadmm muhakemesine 

devam edildi 
Kocamustafapaşada, Mustafa ismin

de bir genci ta 'Qanca ile öldürmeğe te
şet biis eden Şahendenin muhakemesi
ne Ağırcezada devam edilmiştir. 

Hadisenin mahiyeti şudur. 
Şahendenin evinde bulunan bir ka

dınla alakası olan Mustafa sık sık bu 
eVP giderek, sevgilisini aramaktadtr. 
Bir gün gene Şahendenin evine giden 
Mustafa, gene sevgilisini sormuş, ka -
daı da: 

Bir otomobil 3 yaşında bir 
çocuğa çarpb 

Şoför Bürhanın idaresindeki 537 numa " 
ralı otomobil, Üsküdarda Bülbilldere ca.dde
•3in1e oturan Yaşarın oğlu 3 yaşında Kenan-. 
çarparak bacağından yaralam.J.§tır. 

Bir amelenin başına vinç 
demiri çarptı 

lerde yer bulmaktadır. 

il-nanda demirli Kurtulu~ npurunda ç~ 
lışan tahmil tahliye ameleslnden Şarman ıs.. 
mlnı:le bir tşcinin başına kazaen Tlncln d&' 

- Dur bekle, onu çağırayım, diyerek miri çarparak başından ve muhtellt yerle • 
yuk:u; çıkmıştır. Yukarıdan beyaz sap rlnden yaralanmasına sebebiyet ver~lşt1rr 
lı bir tabanca almış ve delikanlıya ateş Yar:ılı tedavi altına. alınmıştır. 

Uzun süren tedkikatlan sonra bu _ ederek, sokağa sermiştir. Bir vatman bir çocuğu taşla yaraladr 
nun farkına vardık. Şimdi artık aşk Rn iddia ile A&ırcezaya sevkedilen Dün b.~şından kanlar akan bir çocuk za-
sahnelerini kısa yapıyoruz. suclu kadın mahkemede bütün bun - ~ıtaya muracaat ederek bir vatman tara -

la~~ reddet~iştir. fından taşla yaralandığını iddia etmiştir. 
Asri genç kızlar cRomeo~ lar ile a _ .. .. . . Kocamustafapaşada Şırlayan sokağında 

lay etmektedirler. Şimdi genç kız:ar Dunlm celsede dinlenılen şahidler ı numaralı evde oturan Muradın o~lu 12 ya-
de, vak'ayı yakından görmediklerini şında Receb adındaki bu çocuğun anlattığı ... 

göz yaşı dökmekle vakit geçiren deli - söylemişlerdir. na göre, o civarda tramvay caddesinde oy ... 
kanlılardan hiç de hoşlanmıyorlar. On Duruşma diğer şahidlerin celbi için narken Yedllrule - Sirkeci hattına işleyen 
lar müteşebbis delikanlılar aramakta - talik edilmiştir. bir tramvaya taş atmıştır. Bunu gören vat-
dırlar. roan Mustafa arabayı durdurmU§ ve çocuğa. 

Şimdi hissi sahneler filmlerde an _ Cerrah paşa kahvesinde bir hAdise küfretmeğe başlamıştır. çocuk da bu küfürıere mukabele edince vatman arabadan at-
cak yüzde beş derecesinde bir mevki Cerrahpaşada bir kahvede vukubu- J1yarak Recebi kovı;lamağa başlamış ve ya -
işgal eylemektedir. Eskiden filmin he- lan bir hadise adliyeye intikal ederek, ka.lıyamıyacağıru anlayınca ellne geçird.ıtl 
men yarısı buna tahsis edilirdi... Şim- dün Asliye 4 üncü ceza mahkemesin - büyük bir taşı çocuğa fırlatmıştır. Taş ço -
di filmlerde charekeb aranmaktadır.> de duruşmasına bakılmıştır cu~un başına isabet ederek yaralamıştır · Yaralı Cerrahpaşa hastanesinde tedavi al -* Vato ve Abdurrahman isimlerinde tına alınmış, vatman yakalanarak tabkl •, 

" Taksim ,, sineması iki arkadaş bir akşanı bir otomobille katıı. başlanmıştır. 
Uzun senelerdenberi cTürk sineması> 

Cerrahpaşaya gitmişler ve Hüdainin Bir otomobil kazası 
kahvesi önünde inmişlerdir. Pangaltıda Üçyol ağzından geçmekte olan 

namı altında faaliyette bulunmu;; olan :r Kafaları tütsülemiş olan iki kafa - 2274 numaralı otomobil, o sırada bir sokak 
şehrimizin bu büyük sineması bu sene - ================ içinden birdenbire önüne çıkan 14 ya.şmda: 
den itibaren tamamile yeni bir idare ta· vinatı yapılmaktadır. En yeni model ses- Simonodls'e çarparak başından yaralamış ... 
rafından işletilecektir. li projeksiyon makinelerile techiz edile _ 

1 ır. Firar eden şoför aranmaktadır. 
· Bir amele beıinci kattan düştü Yeni idare sinemanın ismini (Taksim cektir. 

sineması) olarak tesbit etmiştir. 
Taksim sineması önümüzdeki teşrini _ 

evvelin birinci gününden itibaren seans
lara ba§lıyacaktır. Halen tadilat ve tel _ 

(Taksim sineması) hep birinci viziyon 
filmler irae edecektir. 

(Son Posta) Taksim sineması müdü -
riyetine muvaffakiyetler diler ... 

Taksimde Cumhuriyet caddesinde yen! 
yapılmakta olan blr apartımanda çalışan 35 
yaşı::ıda Matıyüs kazaen apartımanın beşin
ci katından aşağı düşmüş, hurdahaş bir hal• 
de Fransız hastanesine kaldırılmıştır. 

fBacaksızın maskaralıkları· Gaz maskesi ne zaman k il u anı ır 

- - - --
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MİZAH 
Adabı muaşeret 

kUrslarında 
Yazan: ismet Hulusi --------

Bazı gazetelerin 
cAdabı muaşeret 

kursları açılm.ıştırı "' 
tarzındaki. yazılan 

ı:ıazan di.kkate alın ., 
mış ve ilk adabı mu
aşeret kursu açılmış
tır. Ders verilen bü • 
yük salon hıncahınç 
doludur. Muallim 
kürsüye çıkar: 

- Sayın bayanlar, 
sayın baylar. Bu
gün ilk dersimize 
başlıyoruz. Size ada• 
bı muaşeretin ne ol• 
duğunu anlatmak is
terim. Fakat daha ev• 
vel aranızdan birine 

· Bir kadın: 
- Ben yazın ~ap -

ka giymiyorum bay 
muallim, hatta çorap 
ta giymiyorum. 

Muallim susturur: 
- Yetişir .. hem ka

dınlar bu tarzda se
lam vermezler, onu 
bilahare anlataca -
ğım. Mevzuu bahso -
tan erkeklerdi. 

Erkekler şapkala -
nnı almışlardır. Baş

larm.a giyerler. Hep
si muallimin söyledi
ğini tecrübe ederler. 

- Dört parmak üst 
.(O ten.. şapkanın sağ 
~ ~ .• n~ b .JI ~ kenarının dört ru u-

soray ım. . Jı 1> ~ . f'" nun önden ikinci 
Ön~ndeki deftere ,, ~. t~~ ~ <f) ı!> rubtı.: 

bakar. . -~ ~ _ Birı sorar: 
- Bay Kaşıf Aner. _ Bay muallim, 

.. Elli yaş~d~ ~~da_r erkek ayağa kal -1 pe karşımıza çıktı. Omuzunu o~attı. l şapka kenarını dörde nasıl taksim ede -
:osteren gozluklu bır l Kafasını öne büktü. Gelinin elini şappa- ceğim? 

ar.. . · · · ? dak öpüverdi. cÜstüme iyilik sağlık; ço- Bir başkası da sorar: 
- Bay Kaşif Arıer sız mısınız · u T b ? cuk sen çıldırdın mı? .dedim, tazenin e ·- - e eşirle nişan koysak olur mu. 
- Bendenizim efendim. ni ne diye öpersin. Sen ondan büyük- Temiz giyinmiş biri uğraşır, hesablar, 
- Estağfurullah. sün.> Tekrar boynunu kırdı cAdabı mua- beceremez. 
- Rica ederim bayım, kerem buyuru-

şeret böyle emrediyor> demesin mi? Kız- - Bay muallim, bu sizin söylediğinizi 
nu~ Şimdi size sorayım adabı muaşeret mıştını: cHaydi oradan züppe, dedim, 1- bir türlü yapamıyorum. 

dabı muaşeret dediğin de kim oluyormuş Muallim: 
ne demektir? 

_ Efendim minelkadim, Asitanede ta emredebiliyormuş.> - Şimdi bana bakınız. 
imrarı hayat etmekteyim. Şul kadar se- - Neye bayan! Şapkasını eline alır. 

t e kadas- Yirmi beş yaşlarında saçları briyantin- - Şapkamı giyeceğim, ve şapkamı çı-
ne evvel bilahare ünvanı apıı" 
tro idar~sine tahvil edilen, defteri bak.ı- li bir kaşı aşağıda, bir kaşı yukarıda bir karıp selam vereceğim, dikkat ederseniz 
niyi Osmaniye çırak olınuştum. . . . g~nç yerinden fırlar: öğrenirsiniz. 

_ Bay Kaşıf size tercümei haltruzı - Ben anlatayım mı monşer profesör? Şapkasını giyer, çıkarır, bütün talebe, 
sormadım, Adabı muaşeret nedir onu - Anlat bakalım. şapkalarını çıkarmak ·suretile muallimin 
sordum. - Savuar viur, yani adabı muaşeret selamına karşılık verirler. 

_ Hakipayiniz de onu arzedecektim. nasıl derler, sosyal hayatta çok lüzum- Muallim hayretle bakar: 
Ne diyordum defteri hakani idaresinde? ludur. - Hepiniz ne güzel selam verdiniz. 

_ çattık. - Onu biliyoruz. Ne olduğunu söyle-- Benim k:ıdar siz de bunu biliyorsunuz. 
_ Hayır efendim asla, kimseye çat- yiniz. - Siz de bunu mu tarif etmiştiniz? 

ınış ta girmiş değilim. Gerek evza ve et- - Ne olduğuna gelince, meseli her - Tarife göre yaptığımız için becere-
varım ve gerekse ol zaman Aksaray hangi bir jönfile, flör t yapacağınız za- medik galiba .. 
İw.rbü~deki mektebi Osmaniden min m.an. Muallim devam eder: 
gayri haddin alıru.ş olduğum şehadetna- - Ben mi? - Kadınların selamı, baş selamıdır. 
mem sayesinde... - Yok, ben, siz, başkası .. maşeri jötem, Baş öne doğru eğilerek. 

_ Bay Kaşü adabı muaşereti sordum. jötem, jötem ... demesini bilmektir. Esmer güzeli bir genç kız ayağa kal-
Ona cevab veriniz. - Siz de oturun .. burada adabı mua- kar: 

_ Veriyorum efendimiz; uzatmıya- şerete agah kimse yok galiba. - Biz başla selam vermiyoruz. Helo 
yım .. Defteri hakanil Osmani idaresinin, Bir Arnavud: diyoruz, bu daha sempatik oluyor. 
kuyudu atika kaleminde adab ve eklMnı - E mori, sorun Agahı, o gelmedi bu Yaş1ı bir kadın: 
öğrenmiştim, fakat adabı muaşereti öğ- akşam; şıra satıyor. - Ayol ben selAm vermem, elimi ö-
renmeme ramak kalmışken t ekaüde sev- - Canım Agahı soran kim? perler; hayır duamı alırlar. 
kedildim. Bir külhanbeyi: Muallim: 

_ Kuyudu atika kaleminde ida.bı mu- - Beybabacığım, şimdi sen sormadın - El öpmek meselesine gelince, kimle-
aşeret dersi mi veriliyor? mı? Hani bizim moruk gibi bunamış ol- rin elleri öpülür, kimlerin öpülmez. 

_Zahir verilmiyor ama, Sahaflar çar- mıyasın ... Yoksam buraya gelirken köşe Bütün genç erkekler, genç kadınlar 
ıısında Adabı muaşeret isimli taş basma- başındaki apostola uğradın da kafayı mı kulak kesilmişlerdir. Dikkatle dinlerler: 
sı bir kitab görmüştüm. Tekaüd~ sevke- çektin? Bir kere evli olınıyanlann elleri öpül-

üilmiş olınam dolayısile maaşımın nısıf Muallim hiddetlenir: mez. 
tıısfa katedilmesi yüzünden ol kitabı fey- - Artık kimseye söz verm!yorum, ben Yaşlı kadın gene söze karışır: 
zü marifet kitabın esmanını tediye edip, anlatacağım. Adabı muaşeret cemiyet - Ay ben evli olmadığım için elim ö-
ahzine muvaffak olamadım. halinde yaşıyan insanların birbirlerine pülmiyecek mi? 

_ Anlaşıldı, k.J$a~; bilmiyorum de- karşı... _ Sen hiç evlenmedin mi bayan? 

ıeydiniz ya; buyurun oturun. Arka sıradan bir ses: - Evlenmiştim. Ah, rahmetli nur için-
Şimdi bir baş.kası.. cSarı kordelim sarı.> de yatsın. Beni bıraktı da kara toprak-

Tekrar deftere bakar: Yan taraftan bir genç kız: lara gitti. · 
- Bayan Necla Sevilirkişi. · _ Bay muallim.. - Allah rahmet eylesin 
-- Helo bay profesör. - Ne oluyor, ne var? - Gani gani, de oğlum. 
Açık bir rop giymiş bir genç kız ayağa - Bay muallim: başımdaki sarı kor- Genç bir kadın: 

Lalkar: _ Demek evli kadınların elleri öpü-
• delayı gördüler de bana laf atıyorlar .. lur" o"yle mi'. 

- Sizsiniz demek. _ Helo yes. terbiyesizler, ben onların ayan mıyım, Elini öptürecek giıbi muallime uzatır. 
pabucum olamazlar. alli 

- Adabı muaşeret nedir? Mu ·m: Bir külhanbeyi: ~Evet bayan. yalnız el öpecek insan-
Başını sallar, san saçlarını bir öne, bir _ Abla, fazla ileri gı'tme! Ayarını bo- k · b ed M ~ ları da tayin etıne ıca er. esela.. 

arkaya attıktan sonra cevab verir: zarım da, bilyük babamın anama miras b. 
- Bır' kitab adı olacak .. ben gördum·· , d" Çapkın bakı§lı ll' genç: 

bıraktığı Piryol saate onersin. elini bayıla bay I ö-
fakat okumadım. Zannedersem dua ki- Muallim: - Ben bayanın 1 

a 
~-,_ perim. 
ı.u.uı. - Biz buraya adabı muaşeret dersi mi _ Susunuz, size sormadık? 
· - Siz de bilmiyorsunuz, oturun, bir y ld'k k d li "ll·b· ·ı·gY· vermcge ge ı , yo sa e gu a ıcı ı ıne Ders başında kendisine sual sorulan 
J:iaşkası ka1ksın .. mesela: Bayan Nimet mi? Susunuz da dersimi vereyim .. evveli Bay Kfışif Arıer sabırsızlanır: 
Horhor. selamlaşmak nedir, onu anlatacağım. Se- _ Üstadım efendim, bendeniz hakipa-
Yaşlı bir kadın: lamlaşmak birbirini tanıyan medeni in- yınıza şunu arzetmek isterdim ki. 
_ Benim e\'ladım, benim a iki gözüm, sanlar için blr vecibedir. Sokakta bir ta- Bu sırada kapı açılır. Göğüslerinde ye-

hani bir emrin mi var? .. Di bakayım. nıdığınıza rastgelince, derhal şapkanızı ki b' d şil rozetler bulunan se z on genç ır en 
- Bayan Nimet size adabı muaşereti çıkarıp selam vermelisiniz. Şapka çıka-

A k içeri girerler: 
soracağım. 

- Ah evladım. Boyu bosu devrilsin, 
~zün:i görmedim ama, pek hırlı bir şey 
olma a gerek .. hani bizim evin yanında
ki eve taşınan züppe var ya, benim geli
ne dertakıl olmak için o züppeyi vasıta 
yapmıştı. Bir ikindi zamanı gelinimle 
birlikte kapalı çarşıya gidiyorduk, Züp-

rıp selam verme için; şapka sağ kenarı- _ Kesiniz dersi efendim, bu ayıbdır. 
nın dört rubundan öne doğru olan ikinci _ Ne oldu ki 1 
rubu, sağ elin şehadet orta yüzük ve kü- - Muaşeret kelimesile işret kelimesi 
çük parmaklarile üstten; ve baş parmak- arasında münasebet olduğu için biz işre-
la da alttan tutuhnak suretne baştan çı- te nasıl düşmansak muaşerete de düş
kanlarak sağ omuz hizasına kadar götü- man olduk. Eğer siz bu dersi""'kesmesse
rüldükten sonra başa giyilir Şapkaları· 

niz, biz keseceğiz. 
nızı p~rtman todan alıp tecrübe ediniz. .(Devamı H üncü ıayfada), 

EDEBiYAT: 

Milli edebiyat sadece 
mevzuda mahallilik midir 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Bugünkü Rumen edebiyatını tedkik 

eden Romanyalı bir münekkid bu suale 
kocaman bir kitabla cevab veriyor. Öy
le ki onun canlı misaller üzerinde çıkar
dığı neticeler, inkılab içindeki bütün e
debiyatlara teşmil edilebilecek ve bütün 
edebiyatcıları düşündürmesi faydalı ola
cak mahiyettedir. 

Önce şunu kaydedelim ki Mösyö Mun
teano'nun bu eseri, Avrupa edebiyat 
mecmualarında da akisler yapmış ve or
taya attığı dava etrafında düşünceler 

uyandırmıştır. Maamafih biz bu yazı

mızda, tezin yalnız en mühim noktasını 
aydınlatmağa çalışacağız, yani edebiyat
ta millilik ve mahallilik meselesini... 

Mösyö Munteano'nun uzun ted.kik ve 
tahlilinden çıkan başlıca hüküm şudur 
ki, büyük barbden sonraki Rwnen ede
biyatı, genişliyen topraklan gibi genişle
mek ve ufuklara kol atmak istedikçe. bir 
taraftan kazandığı umumi edebiyat kali
tesine karşı diğer taraftan hususiliği, ori
jinalliği cebhesinden kaybetmeğe başla
mıştır. Hülasaten: cÇünkü, diyor, evvel
ce bu edebiyat, garb edebiyatlarından 

biç birisine benzemezdi. Yalnız kendi 
muhiti içinde kendisini aksettirir, kendi 
alemi kendisi.ne yeterdi. Başka hiçbir e
debiyata benzemeyişi de bundan ileri ge
liyordu.» 

Mösyö Munteano'nun vardığı bu hük
mü çok doğru bulan Avrupalı münek
kidler de şu tahlili yürütüyorlar: 

cEvct, harbden evvelki Rumen edebi
yatının bizim edebiyatlarımızın herhan
gi birisile hiçbir benzerliği yoktur. Bu
na sebeb de, o edebiyatın, bilhassa, bizim 
şimdi çok uzun zamandanberi kendi he
sabımıza iyi kötü halletmiş olöuğumuz 

da\'alarla meşgul oluşudur. Kısac~ diye
biliriz ki, harbden evvelki Rumen ede
biyatcıları ilhamlarını, yalnız, memleket
lerinin medeniyetini teşkil P.den esastan 
alıyorlardı: Köy ve köylü hayatından 

Halbuki oranın köylüleri bir içtimai sı

nıf teşkil etmekten büsbütün uzak, büs
bütün başka bir şeydirler, yani o köylü
ler kelimenin en açık, dübedüz mB.l'!asile 
millcttirler, milletin t.i kendisidirler. İş
te bundan da, o topraklar üstündeki ha
yattan alınmış olan bir sürü hikayeler 
ve romanlar doğmuştur ki bunlar bize 
birdenh:re vücude gelmiş en orijinal ve 
b izi, yabancıları en fazla al8.kadar ede
bilecek edebiyat nümuneleri gibi geliyor. 
Çünkü bu nümuneler biz garblıların ka
rakter ve adetlerinden büsbütün başka 

Tramvaylar ve 
Çocuklar 

vasıflar göstermektedir. Nasıl ki, bugün 
de bir takım Rumen edebiyatçıları bıze 
Bükreşten ayni levhalan çiziyorlar. San
ki daha evvel başka hiç kimse bunu yap
mamış gibi gene ormanlardan, tarlalar
dan, köyleroen ve tekrar ele geçirdikleri 
topraklardan bahsediyorlar. Vakıa bu, 

Mösyö Mınıteano'nun dediği gibi açık, 
tahkiyeli ve tasvirli bir san'atiır, haki
kate benzerlik kaidelerine uygundur, iyi 
idare edilmiş dramatik bir alakaya ma
liktir ancak bu kadarı kafi değildir. Zira 
bu memleket Büyük Romanya olduktan 
sonra büyük edebiyat memleketi de ol
mağa kalkmıştır.> 

İşte bu edebiyat davasının dayandığı 
ve düğümlendiği nokta burasıdır. Yeni 
Rumen edebiyatı, Mösyö Munteano'nun 
da dediği gibi cMahalli ve an'anevi mad
delerle beslenmekte devam etmekle be
raber, pitoreskinden sıyrılmakta ve dün
ya edebiyatının umumi vasfına erişmek 
için kendi hissi inceliklerini bırakmak
tadır. Bu edebiyatta artık insan kendi 
muhitinin sadece bir fonksiyonu olarak 
meydana çıkmıyor. Kendisini daha esas
lı, daha derin bir realite içinde görmek 
için kendi benliği ile facialı bir karşilaş
maya şahid oluyor. Hasılı bu yeni ede -
biyattaki ruh buhranları, iç hayatının 
bu ifrat derecedeki gerginliği bundan
dır.> 

Romanyalı münekkidin, müdhij bir bi
tarnflıkla kendi edebiyatı üzerinde yü
rüttüğü bu tenkidi ve çıkardığı bu neti
ceyi, bir Fransız mecmuasında Jerome 
ve Jean Tharaud'nun çok güzel bir ma
kalesi şu cümle ile tamamlıyor: 

cMösyö Munteano şunu da ilave ede
bilirdi: ... ve bu edebiyatın bizi içerisine 
daldırdığı cehennemi can sıkıntısı da 
bundan ... > 
Şimdi her iki tarafın, birbirirıi tasdik 

ederek ve hatta birbirlerinin hükümle
rine ilaveler yaparak çıkardıkları bu ne
tice üzerinde bir lah-ıa duralım. Ne de
mek istiyorlar? Şunu demek istiyorlar 
ki, yüksek edebiyat ateşinde - yahut da
;tıa doğru bir tabirle, nöbetine - tutulan 
herhangi bir memleket ve bir devir ede
biyatı istemeden ifratlara düşer. Bilhas
sa son haddine varan bir lirizm, bir ge
vezelik, bir çenebazlık ve çok kere de bu 
samimiyetsizlik ortaya çıkarır. Maama
fih, gene o Fransız mecmuasındaki ma
kalede söylendiği gibi cBu dağınıklık, 
perişanlık bir dereceye kadar heyecan 

rüıtü mücadelesine verilen ehemmiyet 
r:oktasından, bu glbl dükk~nların sur ha
ricine kaldırılmasını bekleriz. 

Bir okuyucumuz yazıyor: Eberiyt. 
t ramvaylarda küçilk yaştaki çocuklara 
fJ!let alınıp alınmaması meselesinden do
in yı blletcilerle yolcular ve daha ziyade 
kı:ıdın yolcular arasında münakaşalara 
cıahid oluyoruz. Blletcller, ellerindeki ta. • 
J!."llata istinaden altı yaşından üstün ÇO -

culdar için tam bilet vermekte israr edl -
3or, çocuk sahibi ise buna itiraz ediyor, 
arabalar duruyor ve çok defa müessif sah
neler göze çarpıyor. Bir senedenberi Şir
keti Hayriye idaresinin altı ile on iki Yat 
arasındaki çocuklar için ihdas ettiği bir
kaç kuruşluk blleUere müşabih tramvay 
biletleri yapılacak olursa bu gibi ıünltilt 

'Vukuata topyekfın sed çekllmiş olur. 

• İzmitte su sıkıntısı 
İzmit okuyucularunızdan birkaç zat 

blldiriyorlar: Yazın en sıcak günlerlnl ge
çirmekte olduğumuzdan su şarflyatı çok 
fazla oluyor. Çene suyunu almak üzere a· 
lakadar depoya müracaat ediyor, para .. 
sını verip evimize göndermelerlnl aöylü -
yoruz. Fakat su gelm1yor, tekrar gldlyo -
rm:, (peki şimdi gönderelim) diyorlar ge
ne gelmiyor. Böylece bir gün lt.l ırlln de -
gu, 4, 5 gün battA bir hatta içecek su bek 
liyoruz ve tekrar tekrar müracaat ve 111 • 
kflyetten sonra ancak gönderiyorlar. Su -
sazluk yflıünden çok sıkıntı çekiyoruz ve 
komşular~an su dilencll1ğl yapıyoruz. Bu 
h u.su.)ta Izmlt belediyf'...!lnln nazarı dik -
katini celbetmenlzi rica ederiz. • Şehir dahilindeki nalband 

diikkanlan 
H. K. imzalı bir okuyucwnuz yazıyor: 

İstanbuldan brujka yerlerde nalband dük
kanları şehrln medhalindcd!r. Halbuki 
İstanbulda bunun aksine olarak bu dlilc • 
kanlar en işlek ana caddelerde ve evler 
:ırasmdadır. Nitekim bunun bariz bir mi
bali Aksaray Yusufpaşada ve Çapada 
31 inci ilk mekteb karşısındaki nalband 
dükkD.nlarıdır. Buralarda hayvanların nal 
faııması sırasında tırnaklarının yanma • 
.,mdan ortalığı kaplıyan koku, gübre ve 
bunun neticesi sinek ve slvrlslneğln faz -
lalaşması etratındakl evlerde oturanların 
sıhhi durumlarını lhlaJ. ettiğl gibi sabah
leyin saat altıdan ltlbaren nal demirle -
rinl.n dövülmesinden mütevellid gürüıtl\ 
ve koku etrafındakileri blzar etmektedir. 
Belediyeden, şehrin sıhht durumu ve gü-

• Bandırma postalarında yer 
bulunmuyor. 

Bandırma muhabirimiz blldlr!yor: Blr
kıtç gün evvel İ.stanbuldan Bandırmaya 
hııreket eden ara postasındaki yolcu ve 
eşya fazlalığını nazarı dllı:kate alan de -
nizyolları idaresi İstanbuldan lk! vnpur 
birden tahrik etmiştir. Bu !kl vnpur Ban
dırma iskelesinden akşama kadar eşya ve 
yolcu almış.sa da haddi istiabUerl Uf! gel 
mcmiş, bir çok yolcu ve eşya iskele üzerin
de kalmıştır. Yolcuların bir kısmı otellere 
sığmmış, bir kısmı da i elede sabahla -
mı ardır. İzdihamın sebebi yeni vapur -
1:-.rda güverte olmaması ve eşya lçln kfıfl 

yer bulunmamasıdır. Denlzbank, deniz -
yollarının bu işi ehemmiyetle nazan dlk
ltııte alarak ara postalarını ikiden üçe 
hatt!l dörde çıkarması lbımdır. 



Gözleri ~örmiyen 
heyetşinas 

1 719 senesinde 
doğan ve 1 786 se
nesinde ölen meş
hur Fransız hey
etşinası J an Lui 
anadan doğma 
'kördü. Bir hey'et 
mektebine kapıcı 

olarak girmişti. 

Orada hey'ete merak sardı. Çalıştı, öğ
rendi. Paris rasadhanesinde yaptığı 
tedldkler neticesi birçok keşiflerde bu
lundu. Bunlar arasında bilhassa otuz 
yedi tane kuyruklu yıldız keşfi çok e
hemmiyetlidir. 

* Kazın kanad adaleleri 

Bir kazın kanadlarını hareket ettir
meye yarıyan adalelerinin sayısı on iki 
binden aşağı değildir. 

* 
lnce kanadlı böcekler 

~ 
Bazı böceklerin kanadlan o kadar in

Ceylan ile kurd 
Zengin bir çiftlik beyinin kıymetli l ~ -Nasıls~, Ceylan, seni ziyarete 

bir atı vardı. Bu atı sahibi çok severdi. .. ~ıdinı. Beni içeri alır mısın? Hem sen 
At da sevilmeyecek gibi değildi. Kırını- , ı~ şöyle yaklaş bakayım. Yüzün hiç de 
7? pırıl pırıl yanan, göz alan tüy lcri, iyi değil bugün. Hasta gibisin, yoksa 
kırmızı ipek gibi saçları, uzun bir kuy- bir yerin mi ağrıyor? 
ruğu vardı. Boyu da çok yüksek ve gü- Kurddan daha kurnaz olan Ceylan 
zeldi. boynunu büktü: 

Asıl en güzel yeri burnunun üstün- - Öyle kurd kardeş. Bugün ben de 
deki ve ayak bileklerindeki beyaz leke- kendimi iyi hissetmiyorum, dedi. 
leriydi. Bu beyaz lekeler atlas gibi par- Kurd bunu fırsat bilerek: 
lardı. Sahibi bu güzel ata Ceylan ismi- - İyi ki bugün sana misafir gelmi-
ni koymuştu. Ceylan yorulmak nedir şim. Bak hastasın. Benim doktorluğum 
bilmezdi. Çiftliğin adamları her gün o- da vardır. Seni tedavi edeyim bari. 
nu yıkarlar, tımar ederler, tırnaklarını Kurd, bunları söylerken parrnaklık-
parlabrlar, saçlarını tararlardı. O da tan içeri girip atın yanına gelmişti bi-
çiftlik sahibinin kendisi için ayırttığı mışlardı. Her seferinde hiçbir şey ol- le. Ceylan: 
geniş yerde, saçlarını rüzgarda savura madan kaçar yuvasına saklanırdı. Bir - Sahi kurd kardeş, iyi ki geldin. 
savura koşar atlardı. Körpe çimenlerin kere ufak bir çocuğu öldürdüğü için Belki hastalığımı iyi edersin. 
üzerinde sıçrar, yuvarlanır, şaha kal- köylüler hep bir olmuşlar, harbe gider Kurd sordu: 
kar, sonra merımer bir yalakta kendi- gib~, silahlanıp kurdu vurmağa gitmiş- - Neren ağrıyor Ceylan? 

Madeni eşyalardaki 
markaları nasıl yaparlar? 

' 

si için akan billur gibi sudan jçer, se- lerdi ama gene de öldürememişlerdi. Ceylan ayağını kaldırıp altını kurda 
vincinden kişnemiye başlardı. Kurd dı.şan çıkmak için orman ağzına gösterdi: Hergün kullandığınız kalem uçlar;' 

Çiftliğe çok yakın olan bir ormanda gelince hepsi birden ateş etmişler, son- - Ayağım çok ağrıyor. Galib altına nın. jiletl~rin daha bir sürü madeni eş-
da bir kurd vardı. Bu kurd çok fena bir ra kurdu bulamamışlardı. Fakat or- bir şey battı. Hiç koşup oynıyamıyo- yanın üzerinde gördüğünüz fabrika' 
hayvandı. Etraftaki koyun sürülerini manda araştırma yapınca yerde kurdun rum. Eğer beni iyi edebilirsen sana çok markasını acaba nasıl yazıyorlar.. hig 
darmadağınık ebniş, çobanları bile yıl- yarasından akan kan izleri gôrüp bir teşekkür ederim. merak ettiniz mi? 
dırmıştı. Bütün köylülerin ondan ödü yerde muhakkak ölüp kalacağını zan- Bu tesadüfe pek sevinen kurdun göz- Çabuk kırılan eşyaların üzerine ya"-

nebnişlerdi. zı yazmak için asidden istifade edili!\ 
Aradan birkaç gün geçip de kurdu Fakat kullanıla kullanıla bu yazı sifü 

etrafta gene görünce hayret etmişler- nir Kalem uçlarının üzerindeki yazı• 
di. O kadar kan akıttığı halde ölmemiş, lar henüz maden sıcak ve yumuşak o?ıı 
yarası iyi olunca gene ortaya çılanıştır. duğu zaman yapılır. Uçlar yumu~a~ 
Yalnız yediği kurşunlardan biri ayağı- ken, hem şeklini veren hem de yazıyı 
nı kırmıştı. yazan bir pres'den geçirilir. ·, 

Fakat o gene, kırık ayağile, sürülere Bazı aletlerin üzerindeki yazıyı ise 
hücum etrneğe, kümeslerin altını üs- kızdırılmış madenin üzerine çelik bil 
tünü getirrneğe devam ediyordu. kalemi çekiçle vurmak suretile yazar-

Bir gün Ceylanın bulunduğu çiftli- lar. Fakat bunların hiçbiri pek de koı. 
ğin yakınından geçiyordu. O gün Cey- lay ö.eğildir. Arnerikada buna da biı 
lanın en keyifli günlerinden biriydi. kolaylık buldular: Elektrikli bir alel 
Atlıyor, koşuyor, boyuna da: ~ t 1 B lekt 'kl" AJ t b k b" k 

Oh b k d h t 
""" ..... -. .ı "-= ~·~r. yap 1 ar. u e rı ı " e a ır ır aııı 

- , u · oca çayır a ne ra a ım, · · • . k · · ı { B 

cedir ki, elli bin tanesi üstüste yapıştı- kopardı. Kaç defa yakalıyabilmek için 
nldığı zaman bu elli bin kanadın kalın- !uzııklıyabilmek için tuzak kurmuşlar, 
lığı ancak iki buçuk santimetre olur. fakat kurnaz hayvanı ellerinden kaçır-

k d 
·ı · d ·b· k" · lemdır. Ucu ço sıvrı yontu muş ur. u 

ne a ar eg enıyorum, er gı ı ış~ı- leri parladı. Ata biraz daha yaklaşarak: kalem menfi veya müsbet elektrik kuba 
yordu. • . - Bakayım! buna merbuttur. Üzerine yazı yazıla)ıı 
. ~u ses. k~rdun k~l~gına gelmce onu Demesine kalmadı, Ceylan arka a- cak aleti de diğer kutba rabtederler. 

BüYük Müsabaka 
r···va"iili"Z'·· .. çocuk·iar···içın····ı 
.................................................................. 

~n~rlendır~ı. Ken~ısıne meydan okur yaklarile kurdun çenesine öyle kuv- Cereyan geçince bakır ve çelik ısımra 
gıbı, atın kışnemesıne dayanamadı. Ça- 1. b" ift . d" d" ki ~- d ka .. Frıkat çelik bakırdan daha çok ısınll\ 

f d k . kl • kl vet ı ır ç e ın ır ı 'Aur ar sı us- • 
.r.ır:n etra ın a 1 parma ıga ya aştı. tü devrildi Bunun sebebi de çeliğin daha az elelöt 
On ayaklarını dayayıp çayıra baktı. · · "k kl tm "d" t t l"k f ı 
C ı A 1 

d K d a· 
1 

. Ceylanın tekmesi kurdun çene kemı- trı na e esı ır. ş e çe ı az a re 
ey an zıp zıp zıp ıyor u. ur ış erı-

ni g!cırdattı. İçinden : · ğini parça parça etmişti. Acıdan uluya- sındığı için yt\'lluşuyor, bakır kalemle 
- Dur ben sana gösteririm, dedi. F:ı- rak ormana kaçıp saklandı. O zaman- çelik üzerine istenilen yazı derin çizgtı. 

kat ihtiyatlı olmak lazım, Ceylan her dan sonra da fena kurdu bir daha hiç ler halinde yazılıyor. Ve eşya kullamJııt 

Birinciye ikinciye ']çüncüye 
gii!l avla~ığım koyunlar gibi aptal kimse görmedi. dığı müddetce de bu yazı hiç bozulma• 
değildir. Urkütmeden yanına yaklaş- * * dan, silinmeden kalıyor. 

25 Lira 15 Lira 10 Lira 
Üçüncüden yüzüncüye kadar 25 liralık hediye 

malı ki elimden kaçırmıyayım. Bir ke
re kaçırırsam bir daha zor yakalanın. 

Biraz daha parmaklığa yaklaştı, ba
~ını uzattı, sesini tatlılaştırarak: 

Mü•abaluıya gelecek cumca teıi gününden itibaren baılıyoruz. 
- Ceylan! diye seslendi. 
Ceylan dönüp baktı. Kurdu görünce 

işi anladı, fakat hiç bozmadı. Kurd de
vam etti: 

F tUla tal.ilatı o giinlrü aayımızda okuyacak•mız. 

ELEKTRiK SÜPÜRGESİ 

. 
Teyze - Yıldız, bak eniş
ten güzel bir elektrik sü
pürgesi altnı§, onunla evi 
ıüpüreceksin. 

Yıldız - Evveli eniştemin 
odasına girer, orayı süpü
rürüm. Memnun olur. 

Yıldız - Kdğıdlann Üzer-
lerindeki tozları da alayım .• 
hiçbir yerde bir tek toz ta
nesi kalmasın. 

Yıldız - Eyvah, bütün kd .. 
ğıdlar yerlere düştü, ben 
şimdi ne yapacağım.. onla
n birer birer yerden topla .. 
malı. 

Yıld'IZ - Ne kadar 
da çok; toplamak için 
bir alay zaman la
zım: Bu hiç hoı de
ğil 

Yıldız - Bak aksili
ğe farkına varmadan 
süpürgeye sa_ksıdaki 

~eğin yapraklarını 

yoldurmtı§Um. 

Yıldız - Süpürgeye 
de ne oldu. Birdenbi
re ağırlaştı. Biraz da-
ha ağırlaşırsa kaldı
t'amıyacağım. 

Teyze - Ne yapıyor
sun Yıldız, bu ne 
hal? 
Yıldız - Şey, şey 

t eyze ıüpürüyorum. 

Yıldı.ı:ı - Elektrik sii.
pürgesının sopasile 
teyzemden dayak ye .. 
me~ te kısmetmi§ .. 

"ijlmecelerimizde birinci ikramiye kazananlar 

Bir kol saati 
kazanan 

Fıtnat Ünal 

Bir imi aau 
bunan 

Feriha Sağlam 

l'tlt'bol topu 
kuanan 

~-··················· ··· ··-, " f Bilmecelerde bl- ! 
1 rlnc1 ikramiye 1 
1 kazanan okuyu- ı 

cularımızın mu- i 
hakkak fotograf- : 
larını verınelerı ld 
zımdır. Tagrada 
olanlar postayla 
g ö n ~ tt r e b 1-
llrler, lıt';Anbuldn 

olanlar da hedi-
yelerini almıya 

gellrken getlrme
lldlrler. 

Mehmed Bermek \ ) ........................... 

YEMi BiLMECEMiZ 
Resimde gördüğü

nüz yar~ atı güzel 
bir attır. Binicisi de 
iyi bir binici. Fakat 
bu yarış atının asıl 

sahibi binicisi değil
dir. O uzaktan atı
nın koşmasını, ma
nia atlamasını sey
rediyor. Resimde a
rayınız, onu da bu .. 
lacaksınız. Bulurss..
nız olduğu yere bir 
i ş a r e t koyduk· _ 
tan sonra resmi kesin ve bize gönderin. Bir kişiye bir kol saati, yüz kişiye çolC 
güzel ve kıymetli hediyeler vereceğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti ~ 
beş gündür. 
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kampında neler gördüm 1 C: ASKER LÖK BAHÖSLERÖ :J •• .. •1 • ve Herkeste aynı kanaat var! 
Asker gozu 1 e yenı Türk genci havacılıkta da 

m ii s ta ki 1 Ha tay devle ti " ............ _ .. §..~ ... -~~!.!.~ ..... 8.~!~.~~.~J .................. , 
. •• ! Türkkuıu kampında Sabiha Gökçene karp biiyiik bir aevgi ve bağlılı~ 

• • A • · i bealeniyor: Genç kızlar «o bize kahramanlıkta nümane oldulıga lıendı 

Bunlara göre, İskenderunu Türkiyeden 
ayırmak ve onu Suriyeye vermek yalnız 
etnografik ve ceoğrafik bakımlardan de
ğil, ayni zamanda iktısacli ve ticari za~
r etlerden dolayı büyük bir hata ve hır 
cürüm olur ve f skenderunu atalete mah
kfun etmek ve Türkiyeyi, cenub sularm
da en tabil bir limanından mahrum kıl
maktan başka bir şey ifade etmezdi. 

Suriyenin müdafaamıa gelince, bu hu-

General H. Emir Erkilet ..... 

Kampta pldnörlerle muvaffakiyetn bir lntf 

Biraz evvel bizi·tepelere götürmüı olan Bu işlerle c11ikadar olanlardan birin .
otomobiller tekrar tayyare meydanına den şu mal~tı aldım. 

indirdiler. Otomobillerden indiğimiz za- Bundan üç sene evvel iki pl!nörle işe 
man Bay Fuad Bulca sabahtanberi mi - başlamış olan Türklruşunun bugün 24 
safirlerine gösterdiği sonsuz nezaketi ve başlangıç planörü, 24 tekamül planörü.. 
misafi~.rverliğile gene bizi yanına al- 23 akrobasi planörü, 12 çüt kumandalı 
dı. akrobasi planörü, 5 rökor planörü vardır, 

Binaları gezdiriyor. Binaların bir ta - Ve bu sene giren talebe adedi 143 tür. 
nesi erkek talebelere mahsus koğuşlar... Fakat bazıları şu veya bu sebebden do
Üstüste yataklı, temiz battaniyeli, temiz layı kamptan aynldıkları için şimdi mev. 
duvarlı beyaz dolaplı yatakhaneler ... Dı- cud talebe adedi 111 dir. Bu talebelerin 

' şarıda mükemmel duş ve lavabo tesisatı. yedisi kızdır. 
İçeride karanlık uçuşları talim etmek Geçen sene talebe olan üç genç kız da 
için salonlar. §imdi öğretmen kadrosuna dahildir. 

Genç kızlara mahsus tek yataklı ko - Bir ara öğretmen namzedi Bayan Mu - , 
ğuşlarda gene duşları ve lavabolarile mü- zafferle konuştum. Kalbi başöğretmen Sa~ 
kemmel paviyonlar. biha Gökçene karşı sonsuz bir sevgi ve · 

Yemek salonunda akşam yemeğini bü- hayranlıkla dolu: 
yük bir neş'e içinde yiyoruz. Şair Beh - - O bize bir nümune oldu. Göklerin. 
çet Kemal bütün davetlilerin hayranlık kapısını Türk .kadınına ilk açan odur. O 
hislerine tercüman olan güzel bir nutuk bize kahramanlıkta nümune oldukça da
söylüyor ve havacılığa aid bir şiirini oku- ha kendi izinde yürüyen bir çok Türli, 
yor. kızları yetişecektir, diyor. 
Türkkuşu öğretmenlerinden Bayan Na- Bayan Naciye Toros ve Bayan Sema • 

ciye Toros güzel bir hitabe ile buna mu- hat ta onun gibi, mesleklerine ve ba§öğ
kabele ediyor. retmenleri Sabiha Gö)tçene karşı de -

Yemekten sonra 'bizi bir başka salona rin bağlılıkları var. 
geçirdiler. Kampın geçen seneki vaziye- En büyük emelleri as'keri tayyarecilik~ 
tini gösteren bir film seyrettik. Bu filmi - Fakat fimdiki halde de asker sayı -
gördüğümüz çok iyi oldu. Çünkü §imdi Iırız, diforlar ve bununla iftihar duyu • 
bu kampta bir sene içinde yapılmış olan yorlar. 
tesisatın 'kıymetini ve başarılan işin aza
metini daha iyi anlıyoruz. Bir sene evvel 
burada görülen bir kaç öğretmen, bir 
kaç genç, bir kaç çadır ve sekiz on planör
den ibaretmiş. Halbuki şimdi elektrik te
sisatları mükemmel, betondan yapılmış 
binalarile mükemmel bir mekteb, birbi· 
rinden kavi ve zinde kızlı, erkekli bir 
talebe ordusu, mükemmel bir öğretmen 
kadrosu ve sahasında tip tip pl!nör ve 
tayyareleri olan muazzam bir teşekkül 

görünüyor. 
Bize burada her konuştuğumuz talebe, 

her temas ettiğimiz insan bu işi başar • 
makta Hava Kuru.mu Başkanı Fuad Bul
canın, Türkkuşu umum müdürü hava 
yarbayı Osman Nuri Baykalın ve Türk 
kadınlığının kendisile iftihar ettiği baş
öğretmen Sabiha Gökçenin, nihayet bü
tün öğretmen heyetinin gayretlerini bü
yük bir minnetle tekrarlıyorlar. 

* Sabah gençlerin okuduğu marşlarla U• 

yandık, kahvaltıdan sonra hemen saha
ya çıktık ve talebelerin gündelik mesai
lerini seyrettik ... 

Genç kızların yılmadan, çocuk denile
cek yaştak!i delikanlıların çekinmeden 
yaptıkları talimleri seyrettik. 

İnce kanadlı planörleri içinde sessiz, 
sessiz göklerde dolaşan gürbüz çocukla -
rım.ızı iftiharla seyrettik ... 

Ve onların ne büyük bir şevk ve sevgi 
ile çalıştıklarını gördükçe Bay Fuad Bul
canın şu sözünü hatırladık: 

- Türk gencinde havacılığa karşı bü
:yük ve fıtrl bir istidad görüyoruz. 

Bu sözlerle Bay Fuad Bulca ne Türk -
1 

kuşu talebelerine karşı duyduğu tevec - ; 
cühün tesirile bir mübalağa yapmıştır,· 
ne de onları teşvik edici bir söz söyle 
mistir. (Devamı 10 ncıı. scıyfadıı) 

Fuad Bulca ve gazeteciler 
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Mari Valevska \j 
Na olgonun aşk romanı ,·~ 

Tacüme eden: Mebrure Sami 

Napolyonun endişesi 
Bundan başka da, ist:iklllleri verilen 

üç vilayetten seçili, asil gençlerin işti
rakile bir Leh ordusu başlangıcı tees
süs etti ve vataıun kısım kısım payla
sılmasından evvelki şanlı sancaklar 
;aklanıldıkları mukaddes yerlerden çı· 
karılarak, Poniatovskinin kumandası 
allına verilen mızraklı süvari alayla
rının önünde dalgalanmağa başladı. 

Başarılan bu ilk muvaffakiyetli ham
lelerin mukadderatı ve ömrü, henüz ta
mamen, hat.bin hazırlıyacağı ıtesadüf 

ve cilvelere bağlı olmakla beraber, 
Mari, imparatorun sözünü unutmadı· 
ğını görüyor ve içine yavaş yavq sü
l:un geliyordu. 
Artık eskisi gibi, öfkelenmeden, tik

sinmeden Napolyonu düşünebiliyor • 
du. 

Bu dinlendirici ruh hfileti içinde idi 
ki, bir akşanı, dadısı Daşa telB.şla ya • 
11ına geldi. Mabeyn müşürü Düro ile 
tanımadığı bir başka zabitin lakırdı 

dinlemeyip içeri girdiklerini haber ver
di. 

Mari: 
- Buraya buyursunlar, kinuniş aca

ba o yanındaki? 
Dedi. 

Eyl<ıl lO 

Lise, Orta ve ilkokul öğretmenleri 
arasmda nakil ve tayinler 

Lise, orta ve ilk okul öğretmenleri ara- kmy:ı, Cabir Aydın Kırşeh1re, Hikmet Atllll 
oiında yapılan nakil ve tayinlere aid liste- Kay~erlye, Ekrem Sakınmaz Vana, Latif• 
•'" t · t"k L. teni -tebaki kısmı öztay Nlğdeye, Rem.Uye AQWek Bllecıte. 
"• neşrı mı§ ı · 13 n mu DenlıUden: Saniye Akıncı Marqa, Emin 
§Udu.r: Gürsoy Burdura, Maltfure Yl\ce.ııo1 Gazlan .. 

Afyondan: Naci Gürer Burdura, Nurlye tebe, Abdurrahman Cengiz Klr§ehlre, Fik -
Kıvanç Teklrdağına, Rıza Alpteltln Deniz - ret Tanhan Bursaya, Dirayet Acatay, Yekti 
liye, Sabri Koçer Aydına, Şükrü. Alphan oüz~n İstanbula. 
Muilaya, Den1f Tozta.n Bursaya, izzet CJ:ü· Dlyarbakırdan: Nazmiye Erldntao Qoruha. 
ner Vana, Nazır Yurday Konyaya., Tevfik Is- Edirneden: Meserret Tankor BaII18un:ı, 
partaya., Rifat Dlncer Burdura. Cerna.ı Uzgeçen İstanbula, Mehmed Balpınar 

Ağndao; Rüstem Çakar Karsa, Şevket Eskişehire, Ali Kaya Klrklarellne. 
Türk Vana, Osman Okan Giresuna, Mem - Elbıtdan: Dürrfye Yalçın Slvasa, Seher 
duh Akyüz Erzuruma, Cihad Erbar İzmlre. Kutluk Urfaya, Fatma Bayülken İsta.nbula. 

Aydından: Hüanü Üatün Trabzona. Erzincandan: Cemile Eskiyurd, Hayriye 
Ankaradan: Tevfik: Bacata§ Boluya, Na - Esklyurd i:stanbula. 

dire ÖzdU Edirneye, Behice Yurday Bursa - Erzurumdan: Turhan Yıldız Trabıona. 
ya, Emin Öter ·Niğdeye, Ahmed Saip İstan - Eskişehirden: Servet Söker İstanbula, Sa• 
bula, Mehmed AtillA Kayseriye, İrfan Alper im Onur Kırklareline, Osman Boğa Burdu• 
Bursaya, Suat Şengezer Malatyaya, Ahsen ra, Ali Demir Vana. 
Karabay oğlu Nakittin İstanbula. Gazia.ntepten: Mediha Lüna Aydına, H11.1 

Antalyadan: Ali Egeli Balıkeslre, Hüse - tice Hasan1gök Çanakkaleye, Nü..,het Karı· 
yln Demiröz Niğdeye, Hasan Öge İçeline, Nuh han İzmire, Remziye Kışlalı Bursaya, Rah1· 
Çamurdan Seyhana, Nusret Adıson Zongul - ıne Tnnç Sivasa, Halli Gültekin Urfaya, Ni• 
dağa, Remzi Toros İçellne, İbrahim Korucu had Tambak Kocaeliye, KAmlle Aysel Mani• 
Denizliye, Avni Ergin İçele, Fevzi Atasoy De- .saya , 
nlzllye, Binnaz Tekyen Kırşehire, Gümüşhaneden: Nesrin Gürkan Tekirda-

Aydından: Nezahat Bengü İzmire, Nezt - ğın&., Rakibe Bedben Muğlaya, Davut Eres 
he ön~ Kocaeliye, Safiye Gürhan İzmire, Niğdeye, Zihni Caner Trabzona, Ferlc!e De • 
Faik Atalay Malatyaya, Mürüvvet Us İçele. ğer Slvasa, Muzaffer Atalay Btngöle. 

Bıüıkesirden: Ayşe Volga İstanbula, Mu- Glresundan: Hatice İ~inak İzmire, Mak • 
hltttn Volga İstanbula, Hamdi Yararbaş bule Coşkun Blvıua, fJilkrüye Alp Çanm111ı 
Kaysertye, Şük.rfiye Ege, Vasfiye Vuranok İ.a- Nuröı Gündoğdu Karsa, Asım 'I'uranalp El&• 
tanbula, Sıtkı Kansu Bursaya, Nüzhet Saran zığa, Cemal Yenglliii'l X:~tahyaya, Süzaı 
Gaztantebe, Refia Sagun Vana, Mihriye Ak- Göç İstanbula, Yusuf Tuncer Gümüşbaneye, 
ten Kütahyaya. Şükrii Canlk Orduy', Sadiye Oilrkan Tekir· 

Bilecikten: Feyyaz Kan Kayserlye, Zehra dağına, HAmi Şahin Ankara.ya. 
Yıldırım i:stanbula, Recai Vural Nlğdeye, Ra- İçelden: İbrahim Demlral Nlfdeye, Meh
şlt Altay Kütahyaya, Hüseyin Çetiner, Hatt- med Gündoğdu Çanakkaleye, Kemal Kara -
et Çetin i:stanbula, Zeki Gündüz Kfttahyaya. yazıcı Mardine, Fethi Yalçın Malatyaya, Fah 

BJngölden: Murad Berad Erz.l.ncana. rl Teoman Niğdeye, Ahmed Remzi Kayse ~ 
Bltllsten: Ahmed Coşkun Karsa, Zeki öz- rlye, Şaziye Baysan, Cahlde Almor, İsllnl 

genenç Blleciğe, Aziz Karakaya Siva.sa, Hi.is- Seylô.n Seyhana. 
nü Ecevit Giresuna, LA.tif Yalaz Kocaellne. İ.stanbuldan: C&mll Tuğlu Bursaya, Ve -

Boludan: Hayatı Uncu Ç~nkmya, Ziya cUa Netik Ankaraya, Zahide Atakut Tokada, 
Düro kapının önünde geri çekil - Mut1u Bur:ıaya, Nihat Salkor Dııtanbula. Süleyman Sıtkı İzmlre, KamrAn Balıkeslre. • 

di, arkasındakine yer verdi. Burdurdan: Zehra Tek İzmlxe, Hüseyin İzm!rden: Hasan I.şık, Tahir Günen9 An· 
Şapkasını, paltosunu çıkararak içeri Vur~l Denizliye, Mustafa Nuri İspartaya, karaya, Reşad Oğuz, Muazzez Kaynarsa fs .. 

giren : Kmkparlas Antalyaya, Cemal Onur Koca - tanbula, Hilmi Ercan Kırşehlre, Mahmut 
ellye. Akçrlı, Belkis Çağlayan Seyhana, Şevket 

Napolyondu! • Bursadan: Bahriye Özgü Kırklarellne, Gü Pır.a'", Ahmed Atalay Kayseriye, İsmail Gök· 
Mari ancak, titreye titreye: zin Sönmez, Firdevst Gönen, Nurlye Nurol alp Niğdeye, Ömer Bolat El!zıfa, Mehmed 
- Siz ... Burada? ... diye kekeliye - İstanbula, Servet Atalay Kocaellye, Emille Öztilrk Burdura, Mehmed İlbek Yozgada, A· 

bı.ldı'. Özdem, İsmet Dikmen İstanbula. dile Tomrul Burdura. 
Çanakkaleden: Kevser Türker KastaJll.o- ............................................................. . 

İmparator yaklaştL nuya , Emine İyihuylu Bursaya, Şerife Altın- Bir şirket vapurunun makinesi 
- Bu lazımdı Mari Ne yapayım? gö:a Ankaraya, Hikmet Seııgln İstanbula, Ha- bozuldu 

M d ki gelml·yordun ben gel •• _ _. vaı k filmlnd cer Kasadar Kasta.monuya, Şerife Azak An- . . . . 
a em sen ' - u.uı.n evs a en: karaya, Bürhan Tunçtürk İstanbula. Şırketi Hayrıyerun 53 numaralı Va• 

dim işte. Seni unutacağımı mı sandın? Dilro onu. kalbine girmiş otan eşsiz kadını düŞ{Lnü.r vaziyette bulmuştu. Çankırıdan: Hüseyin Tarhan İstanbula, puru, dün Beykozdan Köprüye hare .. 
Bir dakika aklımdan çıkıyor mıydın Marinin gösteriş ve yapmacıktan ka- kadderatı ile oynanacaktı. Eğer galib Mustafa Tuncer Yozgada, Şaban önalp Kay ket ettikten sonra yolda makinesinde 
acaba? Nasıl, benden memnun musun? çan, kabil olduğu kadar silik kalmağa çıkarsa • ki buna emindi - kazanacağı seriye, uıvı .!ılmaz Yozgada, Bedri Altut To- birdenbire bir arıza olmuş ve vapur 
Yaptıklanm hoşuna gitti mi bari? d d tab' t' bilhas f d f' 1 . .. .. tad2., Ali KolaLlp Ankaraya, Hatice tl'zal Kti- .. l"'kl K" .. 

1 
b'lın" tir V 

Biraz daha sokuldu ve i.JAve etti: gayret e en sa e ıa ı ve sa za er e ıne enni onun onune sere - tabyaya. guç .u e . opru!e ge e ı ış . apur 
onun içindeki gizli kederi bilmeleri, cekti. Hergun·· mektub yazmağı vadetti. Çorumdan: Makbule Gültekin Tokada, tamır edilmek uzere seferden elınnu.ı - Hala dargın ~sın? 

. . kıskançlıklann da önünü alınış oluyor- O da heyecandan titriyerek minnetini Halid Özyurd Orduya, Hii.seyln Yalçın Çan- tır. Mari elmi uzattı. Napolyon bu ınce- d .. 
1 

dl. 
cik ve teninin şeffafiyetinden hafif ha- u . soy e . 
fif 'mavi damarcıkları gözüken eli aldı, Bu aralık Beningsen'in kumandası Mari son bir defa kendısini sıkı sıkı 
kalbine götürdü. altındaki Rus orduları, Şarki Prusya kucaklayıp saraydan, çıkan Napolyo -

Bö le bir yaradılıştan beklenilmi - taraflarında toplanıyorlardı. nun arkasından bakarke .. n, bu kudretli 
yece: kadar şefkat dolu bu hareket ~apolyon, kış ~rtasmda, harbi kat'~ eşs}z insana, heı_: şeye ragme~ ne kadar 
Marinin rengini soldurdu, gözlerini şekılde sona erdırecek, ani darbeyı baglanmış oldugunu far'kettı. 

yaşarttı. indfrmek istedi ve askerlerine hareket O günden. so~~ da, dualarının arası-
Düro usulca, dışarıya çıkmıştı. emrini verdi. na onun da ısmını kattı. 
O günden sonra, Napo1yon her akşam Ayrılmadan evvel son defa, Mari ile, Biitün çarpışmalarda, faikiyet Fran

geldi. Kont Valevski Varşovada deği~- çok candan konuştular. Onu gözü ar· sızlarda idi. Büyük bir muharebenin 
di. Prusya ordularının yakıp yıktıgı kada kalarak içi sızlıyarak bırakmı • arifesinde bulunuyorlardı: Bu, Eylo 
çi~tliklerini,.malları~ı ~özden geçirmek yordu ama, bu defa sevgilisi için de oldu. 

~nPoomnzye~~ı~ h •• a:r~b~e:~=~~o:~:c:ili=ı~.~~~~;·~t;a;~~~m~u~·==========~=r=k=@=ı=v=a=r=)== 
Pi~manlıkla, korku ve utanc duy - s:: 

gularile çarpışan Mari artık sevgilisi -
nin nüvazişlerini reddetmiyordu. Na
polyon da onun içini rahatlandırmak 
için türlü diller döküyor ve adeta bu 
genç kadırun yanında bir mektebli 
hicabı ve çekingenliği duyar gibi olu
yordu. 

Harbe gitmeden evvel geçirdiği son 
iki hafta içinde imparatorun aklı, '8.s
keri plaruardan ziyade hep Mari ile 
meşguldü. Düro çok kereler, yanına 
gh·diği vakit onu, bir haritanın başında, 
elleri sakaklarında, önündekini gör -
me1 bi; halde, kalbine en basit bir yol
(fan girmiş olan eşsiz kadını düşünür 

vaziyette bulmuştu. 
İmparator, Marinin bir kaç resmi 

ziyafette daha bulunmasını rica etti. 
Onu ışıkların altında, narin güzelli

ğinb ve gençliğinin bütün parıltısı 
içinde görmeği seviyordu. İmparator
iuğun hazan ezici bir şekilde ağırla -
şan mecburiyetleri yüklenirden, o
nun tebessümünü, onun zarafetini 
seyretmekle dinlenmiş gibi oluyordu. 

İs emiye istemiye o da buna rıza 
göstordi. Herkes genç kadına bir hü
kümdar eşi muamelesi yapıyordu. 
Varşovanın büyük mevki sahibi ka

dınlarından, kocasının kızkardeşleri 
prenses Jablonovska ile kontes Bir
ge'iska, onu iltifatlarile, hayranlıkla

rile, hlil metle saran kimselerin ba -
~ında geliyorlardı. 

(Bcış tarafı 9 uncu sayfada) 
Bu söz işte karşımızda gökleri zapta ka· 

rar veren bir hakikat şeklinde tecelli et· 
mektedir. 

Bu gençlerin içinde Bay Ali Yıldız gibi 
bir gün evvel yaptığı akropatik uçuşlar
la hepimizi maharetine hayran edenleri, 
Bayan Muzaffer ve arkadaşları Naciye 
ve Semahat gibi bu hususta konuşmağa 
en sahibi salahiyet havacılarımızın tak
dirini kazananları ve daha isimlerini ak
lımda tutamadığım nice, nice gençlerimi
zi görmek bize bu kanaati vermiştir. 

Evet, yürek ve cesaret istiyen bütün. 
sporlarda, güreşte, binicilik, atı -
cılık ve denizcilikte olduğu gibi, havacı
lıkta da pek yakın bir istikbalde Türk 
gençliği en başta gelen bir unsur ola -
caktır. 

·Türk sivil havacılığı şimdiden Balkan
lardaki bu nevi mesainin fevkine çık -
mış bulunuyor. Bu muvaffakiyetin ami
li gençlerimizdeki bu fıtri istidadın inki
şı?fına canla başla uğraşanların kurduğu 
teşkilAtın mükemmeliyeti içinde yaşanı
lan disiplin havası, ecnebi mütehassıslar 
da dahil olmak üzere bütün talim kadro
sunun gayret ve himmeti ve ordumuzun 
bu mesaiye karşı gösterdiği yüksek ala
ka ve himayedir 

Bugün artık hiç tereddüd etmeden 

memlekette sivil tayyarecilik ya§amağa 

başlamıştır diy&billriz. 

Suad De-rvif 

............................. .-.11:•••·················-······ .. 

fla.n Tarif em iz 
Tek siltun santıı:nı 

Birinci ıalıile 400 lnımı 
ikinci aahile 250 » 
Oçiincii sahile 200 » 
Dörtlüncii •o.hile 100 ~ 
/ç •cıhilelet 60 » 
Son •ahil• 40 1 

Muayyen bir müddeı zarfınd.ı 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilatlı tariiemizdeıı 

tstifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derPiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilAnlanna 
.Ud işler için şu adrese müracau 
edilmelidir: 

Jıincdık Kollektlt Slrlr.etl 
Kahraman.zade Baa 

Ankara cadded 

1 Fotoğraf tahlilleri \llm 
Neş'eli bir tip 

Burdurda tem 
Osman Zeki kar • 
deşi karakterint 
soruyor: 
İ~inde lbım o -

lan tertib ve tan
zim kaidelerini ih
mal etmiş değil • 
dir. Bir şeyin ile
risini fazla düşün· 
mez, hayatını da '!' 

ha ziyade neş'e içinde ve kedersiz eeçır
mek ister, sevgi maceralarına yer verir. 

• Sokulgan olması beklenen 
bir tip 

tzmitten Hay " 
dar soruyor: 

- Muvaffak o ... 
lacak mıyım? 

Kendi filemin ... 
den taşmak ve ba~ 
kalarını kırmak· 

sızın kendisini gös
termek ve sokul .. 
gan olmak lbım • 
dır. 

• Çabuk kızan bir tip 
Bakırk~y. 

den. Haşim karak
terini soruyor: 
Olduğu gibi gö. 

rünen bir tiptir. 
Arkadaşlığına gü
venilebilir. Ça 
buk kızarsa da ça· 
buk barışabilir. 

Teşviklere kapıl· 

ganlık gösterir. 

Münakaşacı bir tip 
Ankaradan Ve • 

li de karakterini 
soru.yor: 

Huyuna gidil).. 

mezse, münakaşR. • 
cı ve sert olabilir. 
Rahatına pek dil§· 
künlük göstermez: 
Küçük hMiselerl 
kolaylıkla büyül -
tüp mesele yapa -

bilir. Bazan inadcı olur. 

• 
Sıkınbya gelmiyen bir tio 

BaWcuirden S. 
ô. karakterini IO· 

ruyor: 
Kendisini g8a • 

termesini ve iO -

kulmasmı bilir. 
Elinden if gelir, 
münakaşa yapar, 
bulunduğu yer -
{erde etrafını sık -
ınadan konuşıı 

Sıkıntıya pek geleme~ 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • 
Adres • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlW 1çln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 
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lngilterenin Almanya nezdinde 
teşebbüste bulunması bekleniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
devam etmiştir. Daladiye, hariciye na -
zırı Bone ve bahriye nazırı Karopinç ile 
uzun boylu görüşmüştür. 

Bahriyede hazırlıklar 
Fransız hükfuneti tarafından son defa 

alınmış olan askeri ihtiyat tedbirlerinin 
bahriye efradına da §Amil olduğu anla • 
şılmıştır. Bütün bahriye zabitan ve ef -
radının izipleri kaldırılmış ve herkes 
mensub oldu'ğu gemilere avdet etmiştir. 
Brest Fransız bahri üssünde büyük bir 
faaliyet hüküm sürmektedir. 

Patis hükl'.imeti, askeri sahada almış 
olduğu bu tedbirlerden Londrayı haber • 
dar etmiştir. İki hükfunet arasında daimi 
surette sıkı bir temas muhafaza edilmek
tedir. 

İngiltere E' erlfo nezdinde 
teşebbtıste bulunacak mı? 

İngiliz matbuatının kanaatine göre, pa
zartesi günü yapılacak olan kabine top
lantısından ve Paris hükfunetlle yapılan 
temaslardan sonra, İngilterenin Südet 
meselesi hakkında Berlin nezdinde sa -
rih bir teşebbüste bulunması muhtemel -
dir. Bu teşebbüsün gayesi, Almanyayı 
cebri bir hareketten vazgeçirmek ola -
caktır. 

Hitler İngiliz sefirile görüşmedi 
Londra 9 (Hususi) - İngilterenin Ber

lin sefiri Sir Nevil Henderson bugün 
Nürnbergde, Alman hariciye nazırı fon 
Ribbentrop ile bir saat kadar görüşmüş
tür. 

Fon Ribbentrop bilahare Hitler tara -
fından kabul edilerek, sefir ile yaptığı 
görüşme hakkında izahat vermiştir. 

Sir Nevil Hendersonun Hitlere müla
ki olduğuna dair verilen haberler asıl
sızdır. Hiilerin, bazı Südet mümessilleri
ni de kabul ettiği doğrq değildir. 

Alaıan erkAnı harbiye reisi 
istifa mı etti ? 

Resmi tebliğ 

Prag 9 (A.A.) - Resmi bir tebliğ neş
redilmiştir. Bu tebliğde B. Hodzanın bu 
akşam Südct Almanlar fırkası mü~essil
lerini kabul etmiş olduğu beyan edılmek
tedir. Bu görüşme esnasında Moravska -
Ostrava hadisesinin tasfiyesi mevzuu 
bahsolmuştur. Hadise temamile tasfiye 
edilmiş ve müzakerelerin mevsimsiz o -
larak inkıtaa sebebiyet vermiş olan 
maniaların ortadan kalkmış olduğu 
müsahede olunmuştur. B. Hodza :.; ·ı tarafından Südet mümessillerine verı en 
malumattan sonra Südet mümessilleri, 
başvekile fırkalarının Alman meselesi -
nin halli için müzakereye devam ede -
ceklerini söylem!işlerdir. Yarın saat 11 
de müzakeratın devamına' karar veril -

miştir. .. 
Prag 9 (A.A.) - Hükfunet ile Sudet-

ler arasındaki müzakerelere tekrar baş
lanmıştır. 

Sovyet - Romanya anlaşması 
Parl.9 9 (Hususi> - .:Parl Midb gazete -

si'le göre, Sovyet Rusya ile Romanya. ara -
,ınra yapılan blr anla.şma muclblnee, Al -
m:mya Çeko.slovakyaya tarşı hücum ettiği 
trı.kdirde Bükreş hükümeti, Sovyet tayyare -
ıerinln Romanya topraklan üzerinden geçe
rek Qekoslovakyaya gitmelerine mil.saade e
decektir. Ayni şekilde harb malzemesinin 
sevkine de müsaade edilecektir. 

Alman matbuatı arasında, yalnız (Döyçe 
Algemayne Çaytungıı bir Sovyet - Romanya 
anlaşmasından bahsetmektedir. 

itaıyanın vaziyeti 

Roma 9 CA.AJ - Havas ajansı muhab\ -
rind~n: 

İtalyanın Südet meselesi vo bu mese.ıe -
n1!? akisleri müvacehesindeki vaziyeti, uln -
form:ızione Diplomati.kaıı nm makalesinden 
sonra daha ziyade ehemmiyet kesbetmlştir. 
İt11lya Nazi tezini tasvib ve bu teze müzahe
ret etmekte, yalnız Südet ekalllyete Çekos -
lo7:ı k devleti çerçevesi dahllinde siyası ve 
mülki muhtariyet verilmesini l.ııtemekte<lir. 

J'aponyanın vaziyeti 

Tokyo 9 (A.A.) - Hariciye nezaretinden 
tebllğ edildiğine göre, dün, Alman büyük el-

Berlinde dolaşan bir şayiaya göre Al • çisi ııe Japon hariciye nazırı muavini ara -
man erkaru harbiye reisi General Bek ıs- sında yapılan mülakat, Çekoslovak ve Çin -
tüa etmiştir. Bu istifanın sebebi, general Japon meseleleri üzerinde malümat teati.sine 
Ue Nazi şefleri arasında çıkan bir ihti • inhisar eylem1'tir. 
l~ft G 

1 
B k Alın k Bu hAdlse, .Japonyanın Avrupa n.zfyetlne 

a ır. enerq e • anyanm Çe O&- kıtrııı sadece seyirci vaziyetinde kaldığını 
lovakyaya ve müttefiklerine karşı askeri teyid etmektedir. 
bir harekete geçmeğe henüz hazır olma - Südetıerin niimaJillerl 
dığını iddia etmiştir. 

Bu şayiayi teyid eden başka her hangi 
bir malfunat alınamamıştır. 

l\liiza.kereler başlıyor 

Prııg 9 (Hususi) - Südet partisi mümes
slll Kund, bugün Röyter ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

- Moravyadaki hadiselerin mes'ulleri ce
ıabndırıldığı takdirde, partimiz hükumetle 
müzakerelere tekrar baıılamağa hazırdır. 

Bizim başka bir isteğimiz yoktur.> 
Geç vakit, Eksçenj telgraf ajansının ver

diğı bir habere göre Kund ve Roşe bu ak -
şıı.m Başvekll Hodzayı ziyaret eıterek, Mo -
ravyadaki hadisenin mes'ullerinin cezalan -
dırılmış olduğunu öğrenmişlerdir. 

Kund ve arkadaşı, bu suretle hMiseyi ka
panmış addederek, yarın <bugün) müzake -
relere başlıyacaklarını Başvekil Hodzaya bil
dirnqlerdlr. 

Cezalandırılmış olan memurlar, Mora-v -
yadıkJ Çek polla müdürile diğer bir polistir. 
Bunlu adliyeye sevkedllmlşlerd1r. 

EUçenj ajansının bu haberi başka hiç -
blı: membadan teyid edllınemiştlr. 

Diğer taraftan 85 mahpus Südetın dövül
düklerine ve fena muamele gördüklerine da
ir Siidet partisi tarafından ileri sürülen ld -
dial:ır. yapılan bitaraf tahkikat neticesinde 
varid görülmem~tir. 

Filhakika, 85 mahpusdan 83 ü kat'iyen 
•lklyetleri olmadığını söylemişler<lir. Müşte
tı olan ıtı kişi de muayene 1çln hastaneye 
gön~erllmlştlr. 

Prag 9 (A.A.) - Diln gece saat 19.30 da 
dört bln Südet niimayifcisi, Kunİmlof'ta gü 
riiıtLü nümayişlerde t>ulunmlJ4}ardır. Mua -
nzlarının bulunduğu bir sokata gtrme~e te
~bbüs etmişlerse de polis kordonu ile kar -
şıl!\şmışlardır. Polis, süratle Asayişi iade et
m1ştir. 

Prag 9 CA.A.) - Dün 1900 Büdet nüma -
yl~ci5i Frivaldov meydanında toplanaro.k 
Alman riıllll marşlarını söylemlt ve sonra 
mahalli hükfunet konağı önüne gelerek cam
ları kırmışlardır. Nümayişciler, ünlform:ı.h 
bir polı., A.mirini şehrin kapılarına doğru sü
rüklmıeğe teşebbüs etmişlerse de daiıtıı -
mışl:ırdır. 

Yeni plin 
Prl.I 9 {A.A.) ~ekAlet öğleden sonra 

devletin yeniden tensl!dne mütealllk plfmı 
nesretmiştir. 

Taymiain yazuı ve Alman 
matbuatı 

Berlin 9 (A.A.) - Gazeteler, Taymis 
gazetesinin ~koslovakya arazisinin tef
riki ve Südetlerle mesktı:n memleketlerin 
ayrılması hakkındaki neşriyatı mevzuu 
bahsetmekte ve ehenım.iyetle telakki et -
mekteclirler. Gazeteler tahamxnül edil -
mesi ihtimali kalmamış bir vaziyetin ye
niden gözden geçirilmesini istemek için 
1i[illetler Cemiyeti misakının bu babtaki 
maddesini ileri sürmektedirler. 

Susığırlıkta tohum ayırma binası yapıldı 
Susığırlıktan yazı-

lıyor: Kazamızda ye
ni tesis edilen küçük 
endüstri ziraat to· 
hum ayırma makine• 
sinin bina kısmınm 

inşası bitmiştir. Ma· 
kinesi de yakında fa. 
al hale konmak üze
redir. Bu makine çıft 
çiliğin en ehemmi .. 
yetli kısmı olan to
humculuğu köylü i .. 
çin verimli bır halq 
getirecektir. Çiftçi

il 

Turkiyede çevrilecek 
( ~eyaz Esire) filminin 

sebeb olduğu hadise 

Hatayda Türk - Fransız 
dostluğunun tezahürü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Jchn Lodge uzun boylu, esmer, tam mtı -

nas!le faal ve cevval bir Amerikalıdır. Hoş 

sohbe;tir. Şakadan hoşlanır. 
Amerikan ayan meclisi Azasından ve bü

yük bir şöhrete malik bulunan Lodge'ln kü
~ük kardeşidir. 

Rer ikl.sinln çocuklukları da Fransa.da 
CPan~) te geçmiştir. Bir kız kardeşleri var
dır. Mükemmel surette Fransızca. bilir ve 
yüzde yüz Frall$1Z şiveslle konW}ur. 

Pariste orta mektebde bulunduktan ııon
rt\ iki sene kadar liseye devam etmiş, sonra 
Aınerlkada tahsiline devam eylemiştir. 

Amerikanın en büyük irfan merkezlerin -
den biri olan Harward üniversitesine devam 
etmı~ ve oradan mezun oiıwtıştur. 

Hemen Fransaya dönmüş ve kendisini 

san'at ve temaşa hayatına vermiştir. 
19 yaşında iken (Molyer) in Tartufe pi -

ye:;tnı oynamıştır. Plyesde Cleante rolünü 
yapmıştır. 

20 yaşında meşhur Fransız muharrirlerin
den Murger'nin (Abbe Constantln- vesair pi-
yeslcrfni temsil etmiştir. Avukat olarak tah
silini ikmal eylemiştir ... 

Tiyatrodan aonra sinema hayatına intl -
sab eylemiştir. Bir çok filmlerde roller yap
mıştır ... 

En mühim rollerinden blri (Marlen Dlt
rich) lle birlikte çevirmiş olduğu (Kızıl im
paratoriçe) fllmlndekldlr. (Königsmark) 
fllminde Elissa Laudi ve Pierre Fresnay ile 

birlikte rol yapmıştır. Bu rolü çok beğenil -
miştl.... 

John Lodge evlldfr. Bundan birkaç sene 
evvt>l Francesca Braglotti adında bir İtalytın 
kıııle evlenmiştir. Mükemmel suretbe itaı -
yanca bilir ... 

Hicaz hattının ihyası işi 
kuvveden fiile çıkıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfadaj 
ne itimad beyan etmek suretile Hatayın 
siyast hayatının yeni safhasına maddi bir 
şekil vermiştir. Bu yüksek müesseseler 
ayni zamanda, beşeriyetin istediği sul -
hun nef'ine olarak hadisatın tezebzübü 
içinde hakkaniyet ve adalet yolunu bul
masını bilmiş olan mümtaz şeflerin idare 
ettiği iki büyük memleketin dostluğunu 
da maddileştirmiştir. 

Bu mes'ud teşriki mesaiden Hatay doğ
muştur. O mes'ud toprak ki daha kendi 
müesseselerini yaratmadan evvel bütün 
dünyaya bir milletin saadetini, sevincini 
ve istiklalini temin etmek gibi çok be -
şeri ve binaenaleyh çok güzel bir eserin 
tahakkukunda Türk ve Fransız orduları
nın mertçe teşriki mesaisinin manzarası-
nı gösterdi. • 

Bu eserin tahakkuk ettiği bugünde ve 
Hatay bayrağının kendi semasında yük
seldiği bu anda, bütün Hatay halkının 

ırk ve din farkı olmaksızın milli bayrak
larının etrafında toplanmış ve kendi top
rakları üzerinde sevinç içindi? yaşamağ:ı 
hazırlanmakta bulunıdukları bu sırada, 

kısa düşüncelilere şunu diyebiliriz: İşte 
bakınız iman ve huliisu niyet neler ya -
par ... 

Baylar, güzel memleketiniz için bir re
fah devresi artık açılıyor. Devletinizin 
başında, bütün hayatını bu istiklal rüya
sının tahakkukuna hasretmiş olmak iti
barile kahraman Unvanına halt kazanan 
bir adam bulunmaktadır. Feragati nefsi, 
Hakikatları iyice anlayışı, hakkaniyet ve 
adalet mefkUresi onu ideal bir şef kıl -
maktadır. Teşebbüs ettiği her işde mu -
vaffak olmak onun iÇin müemmendir. 
Çünkü bu şartlar içinde daim:ı bütün 
memleket unsurlarının müzaheretine gü
venebilir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Baylar, biraz evvel müstakil Hatayı 
risten gelecek haberleri alaka ile, bu de- doğuran mes'ud Türk - Fransız teşriki 
fa gayet ciddi bir alaka ile bekliyor. mesaisinden bahsettim. Bizzat güzel 
Çünkü Paristen gelecek haberler Suriye- memleketinizin topraklarında cereyan et
nin halini istikbalini tayin edecek. Eğer miş olan bu müzakerelerin son ve kat'i 
Başvekil, istikla.I muahedesini tasdik e- safhalarında memleketimi temsil etmek 
dilmiş olarak getirirse, Hatayın istiklal şerefi bana düştü . Malfununuz olduğu ü
merasiminden sonra Suriyenin de istik- zere, ayni münasebetle Fransayı bu ak
ıaı merasimi tekamül edecektir. şam aramızda görmekle şeref du'yduğu -

Paristen henüz sarih ve vazıh hiç bir muz albay Kole temsil etmiştir. Müşte -
haber de gelmiş değildir. Ancak, Şam rek hedefin tahakkukuna birlikte çalış -

uh
"tind saı~l..: tt · 1 tar f tık. İşimizin daima kolay gittiğini söyli-m ı e cu:uye ar ınsan ar a ın- . .. 
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1 
b ··zı bakılırsa S . yemem. Fakat netıce musbet oldu. Bu _ 

an soy enen azı so ere , urı- . . . . . 
b d f k - "<ilidir Fr b nun sebebı basıttır. Her ikimlz de na _ 

ye u e a ço umı · ansa, azı muskarane çalıştık. Albay Kole'nin ~ah-
kayıd ve şart altında Suriyenin istiklalini sında kendi memleketinin menfaatıerlni 
tem.in eden ve fakat, müttefik sıfatı ile her türlü şahsi mül~haza ve ihtirasların 
onu gene kendisine bağlıyacak olan mua- üstünde tutmasını bilen hakiki bir Fran
hedeyi tasdik edecektir. Bu ümidledir ki sız vatanperveri buldum. Şurası muhak
Vatani muhiti, Hatay mağlUbiyetinin a- kak ki, memleketine hizmet ederken 
cılarını unutmıya çalışıyor. müşterek işimizin ifasında hakkımda gös

terdiği iti.madla beraber Türk - Fransız 

dostluk davasına da hizmet etmiştir. Ken * Paristen gelecek iyi haberlere intiza- disine samimi olarak teşekkür ederim. 
ren Suriye mustakil bir hayat yaşamak Baylar, bu güzel memlekete kanımm 
hususundaki kararının tatbikatı ile meş- beni kendisine doğru çektiği Lu iyiğit ve 
guldür. Mesela, bugünlerde neşredilen sakin millete haklı olduğu bütün saadet 
bir kararname ile, Suriye hükumeti, Hi- ve refahı bütiin Hatay vatanperverlerile 
caz hattının yeniden işletilmesini ve da- beraber çarpan yüreğimden temenni e
ha doğrusu cEski haline getirilmesiniıı derim. Kat'iyyen kaniim ki, Tayfur Sök
temin edecek olan mesaiye iştirak içi::-ı, men ayarında bir şeflıı ve şahsiyeti her 
Suriyenin hissesine isabet eden ilk para- türlü senanın üstünde bulunan doktor 
nın verilmesi e~. kabul. et~iştir. Bu Abdürrahman Melekin riyaset ettiği genç 
para iki yüz yetıniŞ bın Surıye lirasından• ve kuvvetli bir hükfımetin idaresi altın
ibarettir. Fakat, cumhurreisi tarafından da istihdaf edilen gayelere erişmek kolay 
neşredilen kararname, yalnız bu tahsisa- olacaktır. 
tı vermekle kalmayıp hattın işletilmesini Kadehimi Hatay devleti reisinin, bura
temin gayesile istikraz akdı salahiyetle- da bulunan mümtaz şahsiyetlerın sıhha
rini de vermektedir. tine ve daima daha ziyade yükselmesini 

Bu ilk tahsisat ile anlıyoruz ki yakın temenni ettiğim Hatayın refahına kal _ 
zamanlara kadar kuvvede kalmış olan dınr, Fransız cumhuriyeti ve onun ünlü 
bir iş artık fiile intikal etmek üzere bulu- reisi B. Lebronun ve Türkiye cumhuri -
nuyor. Bir taraftan Suriye, diğer taraftan, yeti ile Ulu Şefimiz Kemal Atatürkün şe-

memlekette büyük yenilikler yapmıya refine içerim. 
karar vermiş olan Hicaz, kendi hudud - Antakya 9 CA.A.> - Anadolu ajansının 

ları içinde bu hattı ıslah edeceklerdir. hususi muhabiri bildiriyor: 
Filistin işleri şimdilik karışık olmakla iI tay devletinin teşekkülü münasebctlle 

delege Kolonel Kole, Cevad Açıkalın, Alb:ıy 
beraber gerek bugünkü hükumet, gerek Şükrü Kanatlı ve B:ışvekil Doktor Abdur _ 
merkezini dağlarda kurmuş olan cMillt rahman Melek şerefine verdiği öğle z!yafe _ 
Filistin» hükfuneti hattın Filistine aid tinde aşağıdaki nutku söylemiştir: 
olan kısmını diğer taraflarla bağlama Ekselans, Albayım, Baylar ... 

ınizer!ik delegesinin bu masasında toplan "' 
!llı~ bulunuyoruz. Devlet Reisi Tayfur Sök .J. 
men'in aramızda olmamasına müteesslr.tm. 
Tayfur Sökmen, vazifelerlnln bütün ehem .. 
miyetinl müdrik olarak, devlet mekanizm& "' 
sını tamanıile tanzim etmeden hiç bir da ... 
vcte icabet etmemeğe karar vermiştir. Ken .... 
disine, kabul ettiği ağır vazifede muvaffa• 
olması hususundaki t.ıemennllerlml arzet • 
mek isterim ve bunu yaparken de hepln1zl4 
mutabık bulunduğuma kanllm. Gene şahsen 
kım!im ki, bağlılığını nan etmekten asla f& .. 
riğ olmadığı nizam ve hakkaniyet prensipleri 
onun muvaffakiyetinln garantlleridir. 

Elcselans Cevad Açıkalın'ın müessesatı .. 
uıZl!l teessüsündekl hisseye iştirakinden ,eı 
bana şeref veren itimadlı teşriki mesaisln -
den dolayı kendisine teşekkürde bulunmall 
unutmak istemem. Cevad Açıkalının meclla 
meselelerindeki geniş anlayışı, kültürünün 
ve Hatayın istikball 1çJn kat'i bir devredd 
Fransız - Türk dostluğunun kuvvetlenme -
sine olan ıahst yardımını da tebcil etme• 
1.ster. •n. 

Sancak Türk ordusu 
Keza, Fransız - Türk dostluğunun sıınıa,.. 

r.ıasında Sancak Türk ordusunun hisseyt 
iştinkin1 de kaydedeceğim. Askerler birbir • 
lerlnl daha çabuk anlarlar, ve harb sahne .. 
lerinde doğan mütekabU takdir hisleri bara .. 
da ~k hizmet etmiştir. Ordular ar!l3Uldatl 
antant tamdır ve dostluğun mühUrünü ta • 
şımaktadır. Kendisine olan şahs1 dostlull 
hislerimi anlamış olduğuna ~üphe etmedi .. 
ğiru Albay Şükrü Kanatlıya t*kkür ede • 
rlm. 

Baş-vekil Abdurrahman Melek 
Şimdi Abdurrahman Melek'e de bihak • 

kın Uyik olduğu yeri ayırmam lAzımdır. Boıı 
aylar içinde kend1s1ne tam bir ttimad gö.s 
termi'! olduğumu ve onun doğruluk samı J 
miyet ve az.lnıtarlığının bana tevdi edllmte 
olan nazik vazifede bana pek büyük yar • 
dım Etmiş olduğunu söylersem, hakkında 
bundan daha güzel sitayişte bulunabllir mi• • 
yim'! 

Şuna kanilm kl, Tayfur beyin azlmkAr w 
dirayetli idaresi altında ve Doktor Abdur ~ 
ral,man·ı~ isbat etmiş olduğu mümtaz vasıf"'\ 
lar sayesınde Hatay müesse.satı ve ekonomik 
h~~~tı statünün, anayasanın çerçevesind.;ı v: nılh :çinde sür'atle ahenkll bir inki§ai' 
gorecektır. Keza mülki tamamiyetin amllle
r! o!an Türk ve Fransız Cumhuriyetlerl.n1n 
onrı karşı olan alakaları yeni devletin ı.s "") 
tıkla!. için en güzel bir bürhandır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve onun yükcek şen 
At::ı.türk'ün Fransız Cumhuriyeti ve Cumhu 
Reisi Lebrun'un, Suriye ve Lübnan Fransm 
fevkalade komi.serinin şereflerine ve San •J 
,.a~ın refahına içiyorum. -----------

Karabuk yolunda 
bir facia 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Şoför muavini Ahmedin idare ettiği. 
ve frenlerinin bozuk olduğu anlaşıla~ 
bir kamyon, Demirlik köprüsü önün~ 
rlcm uçuruma yuvarlanmış ve parça 
paxça olmuştur. 

Şimdiye kadar beş ö1ü ve on beş ya• 
rnlı tesbit edilmiştir. 

Evvelce de birçok defalar Zafranbo
!u - Karabük yolunda işleyen otomobil 

v~ kamyonların birçok noksanları oldu
ğunu bildirmiştim. Bu facia derdin 
çok hazin bir delilidir. 

* Son Posta - Muhabirimiz dünkü sa .. 
yın ızda intişar eden bir telgrafında daf 
bu yolda bir kaptıkaçtının devrildiğini 
ve bunun beşinci kazayı teşkil ettilt
ni bildirmişti. 

Yukarıda yazdığımız facia, kısa bir 
müddet zarfında vukubulan altıncı ka" 
za oluyor. Alakadarlar bu yolun ve yol, 
da işleyen nakil vasıtalarının gözden 
geçirilmesi için daha fazla bekleme ... 
melidirler. 

ltalyada hanedan ailesi 
al ey hinde neşriyat 

Londrada çıkan Daily Herald gazetesl 
yazıyor: İtalyan faşist partisinin umum! 

kat ibi Farinacci İtalyan hanedan ~ 
ne karşı sıkı bir taarruza geçmi~ bll • 
lunmaktadır. Umumi katib ayni zamanda 

esaslarını kaıbul etmiş bulunuyorlar. Son intihabattan çıkan ilk Hatay bükü _ 
Maverayi Şcria hükfuneti de hattın ıs- -:neti meclise gitti ve bu suretle Sancağın ye
lahına aid olarak kendisine terettüp eden nl roi\essesatının kat'l olarak teşekkülünü 
vazifenin ifasını kabul etmiş olduğuna ım.ddHeştirdl. Memleketin Eiyasl hayatının 

Toscaniniye hücum etmekte ve onu fa
şist aleyhdarı ve Yahudi dostu olarak it. 
ham etmektedir. 

bu safhası, Türk ve Fransız hükfunetıerinl 
göre Osmanlı imparat~rluğunun meyda- lhtlmamkft.r teyakkuzu sayesinde sükunetle 
na getirmiş ve Türk mühendislerinin geçml§tlr. 
alın terlerile sulanmış olan bu demiryo- İşte Türk hiıkfuneti ve ordunun mümcs
lunun ihyası işi artık ele alınmıt bulunu- ~illerne Hatay meclisi ve icra hey'eti mü -

nin sabırsızlıkla beklediği bu makine (9a 9) 
Uştirecektir. 

yılında ekilecek verimli tohumu ye-
ed lim ki messllleri, yeni devletin istıklru yolunda ilk 

yor. Temenni e · trbüs yarım :ı.dunlnrmı kendilerile birlikte kutlamak i -

İsviçrede bir seri konserler idare eden 
Toscaninin bu konserlerine iştirak ed&Q 
her İtalyanın, aid olan makamlarca ce ~ 
zalandırılma51nı teklif etmekte, ayrıca, 
ltalyadan harice çıkmış olan bir takım o
tomobillerin numarasını neşretmckte, ve 
konserde bulı.ı.nan prenses Mari Jose'yi 
chain:ıı diye tavsif eylemektedir. kalmasın! çlndir ki Fransa cumhuriyeti fevkalllde ko -



"Son Posta,, nın Hikayesi 

GERGEDANIN BASI 1 
; ' : ı· jl 1 .. Jllllllllllt-.. lngllizceden çeviren: Neyyir ..... 

- Garson bir çay getir! Şey... Buraya 
bak ... Bisküviti de unutma sakın! ... 

Mister Tattenham bu emri verdikten 
sonra geniş koltuğa kabarmı~ bir hindi 
gibi kuruldu. Onun bu kuruluşu ıebeb
siz değildi. Klübün otuz üç yıldır azası , 
)>ulunuyordu. Otuz üç yıl bu, dile ko-
lay ... Böyle eski azalar klüpte bir nevi 
imtiyazlı sınıf demekti. Sabahtan gelir
ıler, h r biri büyük salonun bir tarafın
daki koltuğuna gömülür, akşama kadar 
gah haftalık mecmuaları okurlar, gah 
çay, kahve, sigara içerler, gih ciddi şey
lerle meşgul olurlar, gah uyuklar gibi 
gözlerini yumar dinlenirler, hattA bazan 
da horuldarlardı. Mıster Tattenhamın 

daimi yeri duvara asılı bir gergedan başı
nın altındaki koltuktu. Bu gergedanı 

vaktile avcı azadan biri Afrikadan getir
miş, klübe hediye etmişti. 

Tattenham çayını ısmarlayıp tam şe

kerleme yapmıya hazırlanırken garsonun 
h4la karşısında durduğunu görünce öf
kelendi: 

- Ne duruyorsun, sana çay getir de
medim mi? 

Garson kekeledi: 
- Şey, sizi Mister David adında biri 

arıyor efendim ... 
- Çağır gelsin. 
David! David. .. Ha, kardeşinin torunu 

David olacaktı. Tattenham bekar olarak 
ihtiyarlamıştı. Klüpte yatar kalkardı, a
ilesile teması o kadar azdı ki yeni yeti
şen kard~ çocuklarının bazılarını sokak
ta görse güç tanırdı, kimisinin adını bile 
unutmuştu. 

Mister David yakışıklı bir delikanlı ... 
ttrkek ürkek içeri girdi. Amcanın göster
diği iskeınleye ilişti: 

- E nasılsın bakalım oğlum? Çalışı· 

yorsun ya ... 
- Evet amcacığım. 
- Annen senin Londraya işinin başına 

aöndüğünü yazmıştı. Galiba sana ıirket
te bir iltimas yaptırmamı filin da isti
yor ama nafile; ben artık o nüfuzlu a
dam değilim. 

Yalan söylüyordu. Davidin az b.ir ma
aşla uf ak bir memur olarak çalıştığı ıir
ketin en büyük hissedarı Tattenhamdı. 
istese orada herhangi bir memurun maa-

şını iki misline çıkarmak onun için işden 
bile değildi. 

- Kaç yaşındasın bakayım? 
- Yirmi dört efendim. 
- Daha evlenmedin mi? 
Tattenham, yeğeninin can damarına 

basmıştı. Delikanlı daha evlenmemişti 
ama öbür amcasının kızına nişanlıydı. 

Birbirlerini deli gibi seviyorlardı. Da
vidin maaşı yetse bir gün bile geçirme
den evleneceklerdi. Yazık ki zavallının 
ayda eline geçen para değil bir evi, hatta 
sade kendisini bile güç idare ediyordu. 
Bugün de buraya Tattenham amcadan 
aylığının arttırılmasını ricaya gelmişti. 

Fakat cesaret edip te bunu bir türlü a
çıktan açığa söyliyemiyordu. Zaten söy
lemeye de lüzum var mıydı? Amcası ay
lığının kaç para olduğunu bilmiyor de
ğildi. Evlenip evlenmiye~ğini de sor
muştu. Şu halde ... Bu kadarcık para ile 
bir ev kurulamıyacağını kendisinden çok 
daha iyi bilen bir büyüğe daha fazla bir 
şey söyleyip te başını ağrıtmaya ne lü
zum vardı. Bunları düşünürken gözü du
vardaki iri gergedan kafasına dikilmişti. 
Tattenham amca: 

- Ne o, dedi, gergedan hoşuna mı git
ti Ben de pek severim de koltuğumu al
tından ayırmam. 

David duvara asılı başın ancak o za
man farkında oldu ama tabii hiç ses çı
karmadı. Derken amcası saatine baktı: 

- Haydi bakalım delikanlı. Benim dı
şarıda işlerim var. Daha. fazla duramıya
cağım. Annene çok selam yaz. Sen de gö
zünü aç çalışmana bak. Dünyada kendi
ne yardım etmiyene kimse el uzatmaz. 

David klüpten çıktı. Kendini merakla 
bekliyen nişanlısına müjdeyi verdi: 

- Açıkça bir feY vAdetmedi ama mu
hakkak yapacak Laura. Ne vakit evlene
ceğimizi sordu. Çok çalışmamı söyledi. E 
tabii büyük bir işe geçireceği için ister 
ki yüzünü kara etmiyeyim. Hiç yapmıya
cak olsa bunları söyler mi idi? 

David daha pek gençti. Pek temiz yü-
rekli idi. Tattenham gibi nem-
rud, aksi amcaların bila birer 
altın kalbi olduğuna kanidl. İki 
ni§anlı o gün tam bir bayram neı'esi ya
şadılar. Fakat Davidin ayhğı bugün ar-

tacak, yarın artacak diye diye aradan 
haftalar, hattı aylar geçti. Ne Tatten
ham amcadan bir haber çıktı. Ne de olan
ca gayretile ölesiye çalışan Davidin ma
aşında en ufak fark oldu. Lauranın bek
lemekten sabrı tükendi. Nişanlısına yar
dım için kendi çalışmak istedi. Annesile 
babası bırakmadılar. Erkek dediğin ka
zanıp karısını beslemeyi bilmeliydi. Ni
hayet genç kız bir' gün gidip Tattenham 
amcaya de;d yanmaya karar verdi. Öyle 
ya ne de olsa ailenin büyüğüydü. Bu işe 
bir çare bulmal~dı. 

Garson Mis Lauranın geldiğini haber 
verdiği sırada Mister Tattenham gerge
dan başının altındaki iri koltuğuna yeni 
yerleşmiş. uyuklamaya hazırlanıyordu. 

Rahatsız edildiğinden canı sıkıldı. Genç 
kızın kim olduğunu ancak görünce ha
tırladı: 

- Ha sen misin Laura? Hayrola ... 
Hangi rüzgar attı böyle! 

Mister (Tattenham) a aile erkekleri 
arasıra uğrarlardı ama kadmlardan pek 
gelen olmazdı. Laura heyecandan bolazı 
fıkana tıkana derdini anlatmıya çafıştı. 

Amca pek oralarda değildi. O daha bu 
şirketin başına geçmeden çok önce derd 
dinlememeye ahdetmiş bulunuyordu. 

- Biraz da annenden, babandan ha
ber ver bakalım. Nasıl iyiler ya ... Eh ... 
Eh iyi olsunlar. 
Kalktı. Genç kızın yanağını okşadı: 
- Benden çok selam götür. Haydi g:.i

le güle ... 
Laura merdivenleri inerken kendi ken

dine şöyle düşünüyordu. Yaşı kendi ya
şının üç misli ihtiyar bir amca insanı boş 
yere okşar, uzun uzun dinler miydi? İ
çinden mutlaka Davidi iyi bir yere koy
maya karar vermiş olmalıydı. Herhalde 
bugün, yarın bir haber çıkacaktı. 

Fakat günler, haftalar geçti. Davidin 
maaşına zam gelmedi ve tabii evlenme
leri de uzadıkça uzadı. Bir akşam sine
maya gidqrorlardı. Tam amcanın klübü
nün önünden geçerlerken Laura otobüs
te ağlamaya başladı. Nişanlısı merak
landı: 

- Ne var Lauracığım, ne oluyorsun? 
(Devamı 13 ndi sayfada) 
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yım. !rahmetlik pederim çarşı içerisin· SON - 43- _ Kitabı. 
- Ben, dedi, esaslı kültür sahabısı· fSSTA N lN - Nedir? 

de mıhlayıcı idi. EDEl? f20t'\AN\ ·-O da nesi? 
Okumuş değildi - Edebiyatcaz yazılmıştır. 
ama, höyüklerle, 
savanlar ve filo- - Haydi, öyle olsun. Oku. 
zoflarla düşer, - Evel beevel kitabın adı: Manza· 
kalkar ıdı. Kazez rayi hilkati beşer .. eseri Takvor Kaşer .. 
Artin ilen, Na· YAZAN: Erdlmend Ekrem Talu - Elinsanı minelbeşer .. kimi kalkar 
muk Kemal bey kimi düşer .. Bana bunu vaktile, mahal· 
ilen ahpaptı. Ne- ise, Tütün reJısıne nı açıp kapıyarak, lede bir kör hafız vardı, o öğretmişti. 
reden nereye de- yazıldım. Onda bö- ceval;> verdi: Mutlaka, sen de ondan aldın. 
meyin: Bir vakıt- yük böyük zatlar ta• - Çoook! Nah, - Yok. Benimkisi filozofiktir .. 

lar, en küçük zenaat saapları, en höyük nıdım. Canına rah· böyle!. Ama daha zi- - Bi21im hafız sadece komikti. Ne 
adamlarlan, iş icabı, çok tefa yüzbeyüz met olsun, bir tane yade proz yazmışım. ise, devam! 
gelirlerdi. Peder de, öyle .. Eh! Bu kafa- de poet, yaniya ki - Horoz da ne o- - Kitabın birinci faslı şöyle başlar: 
da adam ne eder? Oğlunu okutturur. şair vandı. Çok iyi iuyor? Mani bili-

rduk 
· d i cEy Haliki cümle dunya, ve sahibi mıı-

Burıun üzerine, rahmetlik, bir gün, va- konuşu . O, ba· nm.. estan, sema , . it 
lidem tulik duduya der ki: cDudu! na osmanlıca poezi- filan bilirim ama feyha, adamı ne deyı ya attın, sor~-n 
Tnkvoru okutacağım. Onu zanaata ver- ler öryetti. Mesela, horozu du mam ; <ma cenneti ne deyi arattın. :Bai&iar tım y t senin, kuşlar, otlar, ulu çınar, nazik 
meeceğım. Bakacağım ki, çeşit şeyler Nefi adında birisi- · H d v ·t maydonoz, minicik hamsi, kocaman or-
öryens n de Devlet kapısında hızmet nin kıyak bir İafını - oroz egı k' "ld d k k f te . 
Is b K be ı · · T n-rmutat benı· may· ınoz, ço e eve uşu, a es ispı-a ın.:t Ve, tutmuş, eni umkapıdaki ez r emışım. epe- ~ 

ipt•daiye ermeni mektebine yazdırmış. den aşağı pür poezi taba aloorsun. Proz noı .. :. 
Ben, onda, üç sene okudum. Ayriyeten, filozofiktir. Bak: de- demişim.. konuştu- - Aftos piyoz? 
B:ıbaliyede katip Horen Hentyan efen- or ki.. ğun biçimde yazıls- - Kesme .. unudurum!.. cHep, kife-
diden su gibi osmanlıca öryenmiş idim. Merhaba, ey ürüzge- na böyle derler. ten senin eserindir. Lakin, senden can 
Ondan, Pangaltıda Mıhtaristlerin kol- rin §Ghıuvcın scı~eri - E, neler yazdın alan bu mahlukatların genem canlannı 
Iejine girdim. Tekmilledim .. diploma Arıcı aı fimdikten ge- bakalım? Onlardan sen alıyorsun. Acep, sebebini sival e-
aldım. Derken, o sıralarda, pederim ri tiği mreycı cevcı ... f#akat H mdcm bu ilti#cıtı da ih'dükten IOfU"G Takvanın çeneleri btübütün nrt.ldı da dinleyelim. der~em, bana günah yazarsın?.• işte 
satlıcana tutuldu, mefat oldu. Ben de hiri! ı anı ,, g ' . ~- - Bir kitabım boyt:na böyle devam edoor .• 
alt:1<:, bir iş tutmalıydım ki familyaı Bak, ama, diğn~rs~n, Bayan Gura-ıniyll has i~imdi~. ~şte, şayır kısaca tu·jvardır .. kıyak (ö~r~. d~. _Aferin; güzel.. 
besleyim. Tepemde beş can var ıdı: bi?Ağnoorsun dedığinı? nu demek ıstemıştır~ •Merhaba, ey~- - Kıyak mı ovurtur? O kadar iğ- _Bir iki tane de beytim vardır. 
Annem, kız kardaşım Hropsime, o bir İfakat hanım red makamında başını s~var ~mtinden d~gru ese~ kar~yel ü- renç mi? _ Oku! Dinliyoruz. 
kız kardaşım Pupul, benden küçük iki salladı. Takvor devam.etti: ruzgerı! Bundan boyle, o kı ben~~,laf- - Yok, be! Alayı bırak. ÖVr demek, - İnç kadar çaht eylesen mek mura-
oğlan· Mesrop ilen Levon.. - Bak, Tefsir edeyım de, ağna, Gu- larım para etmoorsa, Sureya Tigı nin eser demektir. da .• 

- Bunlar hala hayatta mı? rabi beyim, Torikzadem, siz de diğne- cevahirlerini al da, tramvayın arşına - Rüzgar mı bu? _ ... Nasip çıllar mukadderden zi-
- Yok! Ne gezer? Annemle kızlar yiniz .. Merhaba, merhaba. Bonjur .. pati götür, onları asıver!• Zaher, o vaktm - Ne ürüzgeri? yada'. Ulan, bunun neresi senin? B~.n 

bir bir mefat oldular. Levon höyük yergun .. malum. Ürüzgerin şahsuvarı vaktında, poezileri oraa asarlar imiş. - Baksana: eser diyorsun. uıan, sen bunu, şu boyda bir kopildim, bizim ma· 
patırdıda kazaya uğradı. Mesr"p der- Jıı:arayel olmalı. Gurabi efendi uyukluyordu. Başka doğru dürüz laf edemez misin, be a- halledeki aşçi Boğos ağadan işide işid6 
ser., Ta.şnak komitasına yazıldı 0 yüz- Şahsuvar, Istanbolda bir mahalledir. vakit olsa, az çok mürekkeb yalamış ol- dsm?. Kaç defa söyledim .. tenbih et- ezber ettim. 
den Amerikaya kaçtı.. Halen 'bilmem Belli ki şayirin oralarda bir sevgilisi, duğu için, beliti de ermeni'nin bu beze- tim. Oralı bile olmuyorsun. Şu, bizim _ Diğnemoorsun ki, Torik beyza· 
ki nerededir deyi. bir kortesi vardır. O sebepten rumuz yaı~ını tashihe yeltenirdi. Fakat şu an- anhyacağımız gibi konuşsan a! dem! Alt tarafı vardır ki, benim ağzım-

- Ey, sonra? Anlat. Ta(h tatlı din- ulan laf atoor. Arş deyi, tramvayı e- da, söylediklerinin hiçbiri de kulağına - Ne dooruın? dan çıkmiş, benim enspirasyonumun 
Jiyoruz. Iektrik teline temas ettiren alete der- girmemişti. Torik bu esnada alay olsun - Ne bileyim ben ne diyorsun? in- ttıaksuludur. İşte, deorum: cGenem Al-

İ!akat hanımdan bu iltifatı da gör- ler ki, belkim de görmüşünüzdür, yo- diye sordu: san gibi laf ettiğin yok ki! Haydi, oku lah ihsan eder kuluna .. Her ne kadar 
dükten sonra, Takvorun çeneleri büs- kuşlarda vatman bir kayışlan ona ası- - Bunların hepsi iyi. Lakin senken- bakolım kendi marifetlerinden bir şey kusur etse duada!• .. Beğendin? 
bütiin açıldı. Jır, çeker. Tiği Sureya, hisapçaz Nefi e- din hiç böyle beyitler yaZltladın mı? de, din14:_yelim. - Beğendim. Güzel!. 

- Onu deordum. fş tutmak icap etti fendtnin bir dostudur. Nom propr .. ya- Takvor, sağ elinin toplu parmaklan· - Nasıl dinleyeceksin? Kitabıdır. (Ancan..,, 
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SON POSTA Sayfa ı • 

[ Abdülhamid Hikaye: Gergedanın başı 

Ya.zan: A. R. 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 
- Daha ne olsun, şu amcamız olacak 

adama senden gizli ben de ricaya gittim 
de bak hiç aldırdı mı? 

Tattenham cevab bekliyen garsonu bir 
el işaretile başından savdı. Sonra kendi 
kendine söylendi: 

İstanbuldan gelen sevgili 

Zavallı David ne söyliyeceğini şaşır

mıştı. Bir yandan Lauraya acıyor, gücen
dirmekten korkuyordu. Bir yandan da 
kendi kendine: c.Gördün mü, diyordu, işi 
berbad etti. Amcam nasıl olsa bana bir 
yer verecekti. Şimdi onu benim gönder
diğimi zannedip kim bilir nasıl kızmıştır. 
Hiç büyüklere bu kadar ısrar olur mu? 
Dünyada başka kimim var? Amcam da 
kızarsa bana kim yardım eder?. 

- Mister David bekliyormuş. Bekli
sin, beklesin dursun. Cevab vermediğimi 
anlayınca elbet cehennem olur gider. 
Ben bunca alınteri döküp bu şirketi şu· 
nun bunun gönlünü hoş edeyim diye kur
madım. Ama da çıtkırıldım şeyler. Yok 
çok çalışıyormuş, yok parası azmış. Bi· 
zim canımız yok muydu? Yaz ayım da 
kerataya on para bile zam yapmasınlar. 

Bunları söylerken koltuğunun arkası
na yaslandı. Galiba gene bir şekerlemeye 
hazırlanıyordu. Fakat birdenbire c.şır· 
rak. diye acı bir ses duyuldu. Salonda
kilerin hepsi neye uğradıklarını şaşır· 

mışlardı. Sesin geldiği tarafa koşuştular 
ve ihtiyar Mister (Tattenham) ı yere ölü 
serili buldular. Ne bir tabanca patlamış, 
ne de bir cinayet olmuştu. Hayır ... Du
vardaki koca gergedan kafası nasılsa ye
rinden kurtulmuş, Mister Tattenhamın 
başına düşmüştü. 

- Gelenler zabit ereği!, efendim. ..,.,.,..,,..,,,,.,,_,. __ .....,...,.--.--."" Tabii bunları hep içinden geçiriyordu. 
-Ya?.. . 

- Başıl>ozuk. 
- Garib şey .. başıbozuk mu?. 

d 
-. Evet efendim. Biri erkek .. öteki 

e hır eksik etek ... 
v- Eksik etek mi?. Ne münasebet 

ogluın?. Sakın yanlış olmasın?. 
- Hayır efendim. O eksik etek zatı

nızı tarif ediyor. 
Z~ki bey tereddüdle yerinden kalktı. 

Farıs çelebi ile veda etti Sür'atli adun
l~rla daireye gitti. Kapıdan içeri girer 
~rmez, sımsıkı dokwna çarşafının üze
rıne kalın peçesini indirmiş olan bir 
kadın.. onun arkasında, elindeki kısa 
martine dayanarak dimdik ayakta du
r~~ bir adamla karşı karşıya geleli ... 
Buyük bir sabırsızlıkla; 

- Beni mi, istediniz efendim?. 
DedL 
Bir an, sükO.t ile geçti. Ve o an, Zeki 

beye bir asır kadar uzun geldi. 
Kadın, sür'atli bir el hareketile pe -

Çesini kaldırdı. Zeki bey, derin bir 
hayret içinde: 

-- Leyla! 
Diye bağırdı. Düşmemek için, tutu-

:lacak yer aradı. O zaman ellerini, Ley-
lanın ateş gibi yanan elleri kavradı. 
Yüzüne, ılık bir nefes çarptı. Kulağı
na şu sözler mınldandı: 

-·- Metin ol, Zeki ... Ben de çok he
yecan içindeyim. Şimdi düşüp bayıla-
cağım. 

Zeki bey çarçabuk kendini toparla -
DUşh. 

- Rüya .. inanılmaz rüya... Nasıl 
geldin?. Böyle korkunç bir maceraya 
atılmaya nasıl cesaret ettin?. Bir tür
lü aklım almıyor, Leyla!.. 

Diye söylenmiye; ve söylenirken de 
onu ellerinden tutarak merdivene doğ
ru sürüklemiye başlamıştı. 

Ley Ja; birdenbire onun sözünü kes-
mişti. 

-· Bir dakika dur, Zeki... Beni bu -
raya kadar getiren Hakkı çavuşa te -
şekkür etmez misin?. 

Dedi. 
Zeki, hayretle başını o adama çevir-

di: 
- Hakkı çavuş mu?. Hani şu bahri-

yeli, Hakkı çavuş olmasın, sakın. 
Kısa tüfeğine dayanan ve ayakta 

dimdik duran adam, sif ve tatlı bir 
sesle: 

- Ta, kendisi yüzbaşım. Emanetini, 
sağ selamet sana teslim ediyorum. 

Diye, cevab verdi 
Zeki ona elini uzattı: 
-- Arkadaş! .. Emanetimi sağ selamet 

bana getirdiğin içis. sana teşekkür ede
rim. Fakat, senin bundan daha büyük 
bir merdliğin var ki, onun şükramnı 
ifade edebilmek için kelime bulamıyo
rum. Miil.Azim Asaf efendiye ettiğin 
iyiliği, ebediyyen unutamıyacağım. 
Hefo şimdi, arkadaşların yanında otur. 
Biraz daha istirahat et Seninle uzun 
uzadıya konuşacağım. • 

Dedi. 

CÜR'ETK.ı\RANE BiB MACERA 

Zeki beyin odasında, bir kaç saat, çıl
gınca bir sevinç içinde geçıniştL Genç 
yüzbaşı, bu umuJmaz saadet içinde, 
gaşyolup gitmişti. Leylfuun ellerini a
vuçlarının içinden bir an bile bırak -
nuynrak onun naklettiği macerayı en 
tatlı ve en heyecanlı bir masal gibi din
lemişti. 

Leyla; kendi aşkı yüzünden bu bü -
yük felakete uğnyan sevgilisine bir 
fedakarlık göstermiye karar verdikten 
sonra, uzun uzun düşünmüş, bir plan 
tertip etmi~L Bu plAnın tatbiki İÇİn de 
Hakkı çavuşa mektub yazarak onu 
memleketinden getirtmişti. 

Ona ilk söz olarak şu suali sormuştu: 
- Cesur musun, Hakkı çavuş? 
Hr.klcı çavuş, gülerek cevab vermişti: 

Göz bebeği gibi sevdiği Laurasına bir şey 
demedi. Yalnız onun kusurunu telafi için 
ertet1i gün erkenden giyindi, kuşand.1. 

Doğru amcayı görüp Lauranın bir ço
cukluk ettiğini söylemeye koştu. 

Aksine o sabah Mister Tattenhamın si
nirliliği üstünde idi. Çünkü salona gelir 
gelmez kendi koltuğuna yeni azadan bi
rinin oturdu~unu görmüştü. Adamcağız 
onun telaşını görünce koltuğun ayağı kı
rık zannetmiş, kalkmış acele acele başka 
bir tarafa geçmişti ama yerinin velev 
birkaç dakikacık başkası tarafından alın
ması, otuz üç yıllık emekdar azaya bir 
hakaret gibi gelmişti. 

Bundan başka, şirketten gelen bir mek
tubda cBir senedir vazifesinde fevkala
de gayret gösteren Mister Davidin ter
tilne müsaadesh rica olunuyordu. De-

Arkadaş! Emanetimi sağ selamet oana 

- Korku denilen şeyi, hayatımda 
bir kere bile hissebnedim. 

getf.rdiğin içtn sana teşekkür eaerım. mek bu çapkın ne yapmış yapmış direk-

İç salonda amcanın cevabını bin heye• 
canla bekliyen David bu a11i ölüm habe
rini alınca artık bütün umudlannın mah
volduğunu sandı ama bu defa da tahmi
ninde aldanmıştı. Aradan bir hafta geç .. 
meden maaşı iki misline çıkarıldı. On beş 
gün sonra da evlendi. Gergedan kafası 
yerinden tam vaktinde düşmüş, Tatten
ham amcaya Davidin aleyhinde yazı yaz
mak için vakit bırakmamıştı. Tesadüf bul 

- Pekala.. benimle beraber bir ma-
ceraya atılabilir misin?. 

- Hiç düşünmeden .. hiç tereddüd et-
meden. 

kata girişmişlerdi. Yalının rıhtımında törle öbür hissedarlardan bir iltimas ko
bulunan terlikler, Akıntı burnunda parmıştı. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de 
görülen mavi bir kordela, bilhassa, mektubun a.rkasından gelmiş, görüşmek 
Leylanın yatak odasında btraktıği için müsaade istiyordu. Bundan sonra da 
(vedaname)den, genç kızın intihar et- bu mu çıkmıştı? Her önüne gelen bjr 
tiğine kanaat getirmişler .. cesedin de, mektubla terfiini mi istiyecekti? 

YARINK1 R'ÖSHAlıılIZDA: 

itfaiye manevrasmda 
Çeviren: H. Alaz 

- O halde seninle Anadoluya gide - o müdhiş akıntıda sürüklenip gittiğine =:'.=:============= ========== ======= 
ceğiz?. 

- Hay, hay .. fakat Anadolunun ne
. ? 

resıne .. 
- Onu, şimdilik ben de bilmiyorum. 

Evvela Erzincana gideceğiz. Miralay 
Ka:znm beyi göreceğiz. Gideceğimiz 
yeri, ondan öğreneceğiz. 

- İkimiz mi?. 
- Evet.. ikimiz. 
-- E .. şu halde şimdi bir sual de ben 

sana sorayım... Sen böyle genç, güzel, 
pırlanta gibi bir kız .. yalnız başına be
nim gibi bir adamla böyle bir macera
ya atılmaktan korkmuyor musun? .. 

- Hayır .. çünkü sen, vicdanlı ve na
muslu bir adam olduğunu ispat ettin. 

- Pekala .. artık, düşünülecek mese
le kalmadı ... Ne zaman yola çıkacağız? 

- Ben sana bildiririm. 
Leyla; Hakkı çavuşu, dadılarından 

birinin evine yerleştirmişti. Ve tasar
ladığı plaru tatbike girişmişti. 

Bir sabah, Kandillideki yalıdan, a -
cıklı feryadlar yükselmişti. Ve bu fer
yadlar arasında: 

- Eyvah!.. Küçük hanım, gece ken
dini denize atmış. 

Sözleri işitilmişti. 
Koşup gelen zabıta memurları tahki-

hükmetmişler .. böylece rapor da ver
mişlerdi. 

Ertesi gün, 1stanbulda çıkan gazete-
ler; 

(Hazin bir intihar) 
Başlığı altında, sütun sütun yazı ya

zarlarken, Leyla ile Hakkı çavuş da 
(Loid) kumpanyasının ( Dalmaçya ) 
vapuruna binmişler; (Giresuİı)a hare
ket etmişlerdi. 

J,eyla, bu yolculuk için annesini pek 
güçlükle ikna edebilmişti. Kendisi de, 
cidden büyük bir fedakarlık ihtiyar ey
lemişti. 

(Arkası var) 
······························································ 

Kayıp aranıyor 
Bulana yirmi lira mükafat verilecek 
Aslen Manisalı terzi Boğos oğlu Diran Van

llyanı arıyorum. Kendisi 922 senesinde İz
mirde olup şimdi tahminen 39 yaşlarındadır. 
Bundan üç, dört sene evvellsi Kastamonu 
tara!larında görüldüğü ve bir gözünün kör 
olduğu haber alınm~tır. Bilenlerin insaniyet 
namına: Oedikpaşa Nev'iye sokak No. 47 de 
Serop Devletoğluna blldirmelerl rica olunur. 
Bulana 20 Ura mükafat verilecektir. (1145) 

'~---------ls_t•_n_h_u_ı __ ee __ ıe_d_iy_e_ı_i __ ll_a_n_ıa_r_ı ________ __.I 
Keşü bedeli 673 lira 80 kuruş olan Fa tihdeki Belediye tamir atölyesile ma

rangoz kısmı yapılmasına lüzum görülen tamir işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika
sile 50 lira 53 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/9/938 
Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5926) (B.) 

1 - 224 Cuma 9/9/938 
225 - 325 Cumartesi 10/9/938 
326 - 557 Pazartesi 12/9/938 
658 - 770 Salı 13/9/938 
771 - 960 Çarşamba 14/9/938 

Belediye emekli ve öksiizlerinin Eyıül 938 üçer aylıkları yukarıda gösterilen 
günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık sahihlerinin cüz-
ı;lanları ile Ziraat Banliasma müracaatla n. cB.> c6258> 

İlk teminat. Keşü bedeli 

İstanbul birinci yatı okulunda yaptırılacak tamirat. 
(En az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
~afia Müdürlüğünden bir hafta evvel ehliyet ve 938 
Ticaret odası vesikaları). 313,11 4174,80 

Çnbuklu gaz deposunda istinad duvarı yapılması. 
(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika). 131,12 1748,25 
Beşiktaş Maliye şubesi binasının tamiri. 
(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika). , 71,05 947,35 
Yukarıda keşü bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş-

tur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlülüğnde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile ve vesaikle birlikte 26/9/938 Pazartesi günü saat 14 puçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdııı.Iar. (l) .(6261) 

.. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
S ~ ın:ısı bU:unanl~ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
gore ikramıye dagıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 tf 500 

" 4 • 250 • 
40 " 100 • 

100 ,, 50 • 
120 tt 40 

" 160 ti 20 " 

4,000 Lira 
2,000 n 

1,000 n 

4,000 " 
5,000 ,, 
4,800 " 
3,200 " 

.. D~T: H~sapla:ındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
duşmıyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .• 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl111, l Birinci kiıımı, 1 Mart ve t llazlıan 
tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Haydarpaşa Nümune hastanesine !Azım olan HOOO metre gaz idrotil açık eJC.. 
siltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 14/9/938 Çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç· ' 
timai Muavenet Müdürlüğü binasında ,kurulu komisyonoa yapılacaktır. 

2 - Muhammen tiat: 1350 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 101 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler §lll'tnameyi bergün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı lianunaa 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat. garanti makbuz veya b'a.nka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c5886ı. 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım Avrupa şampiyonasının .. .. ~· .. .. uçuncu ve son gunu Bir gün Dedeağaç Avusturya konsolos tercümanı Efrimidi şapkasını çıkarmadan 

mahkemeye girip sıralardan birine oturmuş, bu yüzden mahkeme reisi tarafından 
acı bir ihtara maruz kalmışb Seyirciler birçok sürprizlerle karşılaştılar, üç günde 

kapı hasılib 418,000 frank tuttu 
Bu takrir, mösyö Amede Ta~ela'nın reti Dedeağaç konsolosu vekili mösyö j Derhal sadrazam Halil Rıfat paşaya 

yani Monitör Oryantal gazetesı muha- Suhura telgrafla: bir telgraf çektim. Böylece Suhurun Avrupa şampi • 
birinin mezkfır gazetey~ dercolunan cDedeağaç mutasarrıfının tatbik et- son 1eşebbüsünü çürüttüm. yonasının ~ç~cü 
mektubın:un hemen harfıyen bir ko~- tiği usul adalete muvafık olduğundan Seneler geçti. İstanbulda bulundu - ve son gunwıde 
yası oldugundan. bunda . dermeya~ e~ı- mütabeat ediniz.» ğum esnada, dahiliye. müsteşarı bir çok sürpriz -
~e~ safsa1taıan btıredbr. 1hı~er .. te~:ihG ıle Diye emir vererek meseleyi kapat - Fuad bey, beni acele dahiliye nezareti- lerle karşılaşıl -
ıttıhaz o unan e ır en mosyo ros mı~ ı· di d t tt" G"tt" Fu d bey· mıştır. Bu yüzden 

akdi 
.. k 1 :. • ne ave e L ı ım. a . de Almanlar bü -

Holcun t r ve teşekkurle arşı a - M"" .. Suh d t b . D d hd 
masını icab ettiğini yazdım. Bunda, _ osyo ur os umuz enı .e. ea- - Vaktile, Dedeağaçta uzun birce yük puvan fark _ 

. 1 h" h 1 k f lmadan şi gaçtan kaldırarak bu mavna ve dızbar- ve ikdam ile pek iyi halletmiş oldu- farile dig· er millet 
mwnaı ey ın a e vu u u o - k d l b k d"" d- k . . bahri k lA d" b k ı.A tt bul d - dd" del'llerle c o a mı te rar on urme ıçın ara- ğunuz müna a at ve ız ar o feri geride bırak _ 
Aaye e un ugunu ma ı ı d - . b 1 k 'k d" R .. 
:ı. t d" b t kn"r" mösyö Gros ıgı çareyı uma ta gecı ·me ı. ~ - Jfü.seleleri sevabıka vakıf olınıyan mışlardır. Hele 
spa e ıyor ve u a ı t 1 k b k · t d" - · "k" ·· 

H 1 ' k k . l m ş olaca ve o ara ana verme ıs e ıgı ı ı uç Edirne valisi Hacı Adil bey tarafın - Finlerın· son gun·· 
o c un o uma sızın ımza a ı - b. 1. b lk b" k ·· ·· ·· h f · -

ğını söylüyordum. Mösyö Amede Ta- ınlikıra?ın e i ır. aç yuzunu, a ı- d~m, bazı konsolosların arzulan vechile, de uğradıkları 
kela'nın eniştesi yani konsolos - ye lerı maruf kımselere _ verer~k ı:;abıka ric'at edilmek isteniyor. rnağlubiyetler her 

. .. .. T k 1 n damadı Yıldız sarayına Jurnaller yagdırmaga k N ld b fd h 1 aıan mosyo a e anı k ld Şunlan o uyun. e yo a ceva ya- ı.ara a ayret e 
mösyö Vernaçe Dedeağaç demir - oyu u. zılarak vali bey ikaz olunmak muvafık karşılanmıştır. 

1 .d . d d" ·· Sırası gelince, hikaye olunacağı gibi, h b d d" yo u ı aresın e marşan ız mu - ise iza . uyurun, e ı. Üç gu·· nde ka • 
:.ı·· ·· ld ğ d M ·t- o tal bu jurnallarla ihbar olunan suçlarım-uuru o u un an onı or ryan Dosyayı aldım, tedkik ettim. Münde- pı hasılatı -418 bin 

• d ki kt b b. t k · k dan biri Avrupadan muzır kitablar, ga-gazetesın e me u un ır a nr şe - recatı safsatadan başka bir şey değildi. frank tutmuştur. 
lind k ed·1 k • ""d""re zeteler getirtmekte olduğuma dairdir. e opya ı ere umumı mu u Düşüncemi müsteşar beye izah ettim. E k 1 b lık -
imza ettirilmesinde bu müdürün med- Hepsini Paristen getirttiğim bu kitab- n a a a gun 

ltirak .edememiştir. Halbuki Avrupa 
şampıyonası için Parise ilk giden atlet 
kendisi idi: 

1
Umurnt puvan vaziyeti: 

33 ~ ~a 55, il 11'1nlandfya 37, m İsTef 
' giltere 29, V Bolanda 14. VI İtalyl 

1!, vn Fransa 9, vm Estonya 5, ıx Maca. 
rlstan 4: X BclçJka ve Polonya 3 er, XII Nor
ve~ Te I.niçre 1 er puvan almışlardır . 

Avrupadı futbol maçları 
Avrupanın her tarafında fUtbol mevslllll 

ba§ladı. Netice ounlardır: 
Almanyacla: Almanya (A) 1 _ Almanya 

CB) 1, Viyana 5 - Nürnbel'i: l. 

Roınanyada: Romanya CB> 2 _ Yugos • 
lavya: (B) o. 
N~: Oslovda oynanan maçı 38.000 

seyirci aeyretmiftir. No"eç 2 - 1 gallb reı • 
ın.l.ftlr. 

FJDlandf7ada: Norveç lfcl mllll takımı 1, 
FinlandJya işe! mwı takımı 3. 

Fransada (Fransa fa1Dpi700&11) : 
Exellslor 3 - Le Havre 3. 

. 
1

A t . lar, fenni ve edebi eserler idi ve kim _ (İkdam) gazetesi sahibi Ahmed Cev- ikinci gün olmuş-
hali bulunabileceğmi i ave e tun ve de~ bey merhum da yanımızda bulunu- i Racing 2 - oı. Marsellle 5. 
eski dizbarko ücretleri ile yeni tarife- senin haberi, maliirnatı olmaksızın tur. 25.000 seyir- 1500 metrede birine Sochaux 3 - Roubolx ı. 
terin suretlerini nafia nezaretine mösyö Suhurun vesatetile ısmarlanmış yordu. O da bu mesele için (İkdam) a ci bulunmuştur. galen Wooderson sete 3 - Strasbourg 1. 

gönderdim. Ayni zamanda bu tarife - ve Loid vapurile onun na?llına gelmiş bir makale yazacağını söyledi. Son gün ise pazartesiye tesadüf etti - Rouln 2 - cannea 1. 

aen en çok istifade eden müessesenin idi. (Arkası var) ğinden ancak 8000 kişi kapanış mera - Orta Avrupa final maÇ1 •~rk demıry" olları kumpanyası olduğu- Dedeag· aç mutasarrıflıgw ından infisa - .............................................................. siminde bulunabilmiştir. 
-.r- Ed" d b 1 d" · · 1500 metre 1 - Wooderson Cİng) 3 d'. 53 s. 
nu en beliğ rakamlarla ispat ettim. !imden kırk beş gün sonra valiliğine lffte 8 8 8 IY8 S8Çlml S/lO, n _ Mostert (Bel) 3.54 5/10, lll Beccall Pragda oynnnan Orta Avrupa tupasınlll 

Bu sırada, hariciye nezaretinden ge- tayin olunduğum Musul vilayetinde hazırhkfarı cit> 3.55 2110, ıv. Hartikka <Fin> 3.56 3/10, ~aı maçı Mazarik stadında 50.000 t1f1 ö -
len bir telgrafta da: bulunduğum sırada münavebe usulü - v - Sarkama (Fin) 3.56 7/10, vı - stanlz.se- nunde yapılmlftır. M.acaristanın Ferenc Va-

cKaruite kumpanyasına mahsus nak nün kaldırılacağından bahis ile müm- Ed!rnede belediye intihabatı için hazırlık- Wsk CPol> 3.58 4/10. rot takımı ile Çeklerin Blavya'aı bu çetlll 
İ 

1 
k"" 

1 
.. r' tl . d dl . lar devam ediyor. Yapılan blr toplantıda in- İlk 500 metre ı d 17 saniyede ma~ı oynamışlardır. 28 lncl dakikada Macaf 

Uye mavnalarının menolunduğu ta ya un o an su. a e ırn a arına yetışme- tlhnb encümeni teşkil edllmlt ve faaliyete 1000 metre 2 d. 35 s. 4Jl O da geçilmiş: Tancos bir gol atmıştır. M üncü dakikada 
sefaretinden marazı şikayette beyan mi Dedeağaç mavnacıları uzun bir tel- geçıımı.,tır. Hazırlanan ıntıhab defterleri de t" W d tr•· "b" d"" Cek merkez muhaclml Bican beraberllt vt 
olunduğundan vaki ise usulü muhadde- garfl3 benden rica ettiler. yarın asılacaktır. ~~· 00 erson arzu e ıgı gı _ 1 unya 4o ıncı dakikada da Llmunlt Slavyanın ga-
senin refile tiamülü veçhile muamele roko• unu kıramamıştır. ~~ptıgı dere - liblyet golünü atmışlardır. Devre 2 - 1 bit -

• :~;~~~k ~!~~~:e~~v:uık;:z:~~~~isine (~~G~Ü~;.~~~-~Ö~~~~~:~~~;~;~-J Ankara borsası ~li:~~f ~~~~g~~:~:~~J:i:~::.;f ~:~ :.~·:~:=~=!:•::~:~~i:i:;~ 
Denildiğinden O zamanlarda cserke- _ .... _~-~-~-~-.... -~~~-~-~-~-~-~_.,__ _ .... _ yı :kapadı. Nihayet sıralandılar.. g1lls M. Mee maçı feTkallde idare etmiltir· 

şancı. tabirile muahazeye müstahak gö- Açıllf• kapaD1f fiatlan 9-9- 938 ıo.ooo metre - ı Balmlnen (Fln> S0.52 4/10, Bu maçın revanıı bu pazar Pettede yapı -
rülen şu cevabı vermiştim: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TI - Bcviacqua Üt> 30.53 2110. 111: Syring lacaktır. 

· k k Ç E K L E CAIJ 30.57 8/10, IV: Szllagy <Mac) 30.58 6/ 10, 
cKarasıte vapur umpanyasının na - ı B V: Tilman (İsveç) 31.6 6/10, VI: Kelen (Mac) Galatasaray murakabe heyeti 

Jiye mavnaları yoktur, olsa ve mene- 2 31.18 6/10, F Geçen hafta ekseriyet hasıl olamadııt 1 • 
Dilmiş bulunsa bile bu kumpanya ran-

8 
Açılı) Kap l '· ' Monoton bir yarış, deparda Szilagy ç'n toplanamıyan OalatMaray Spor tınbl 

sızdır. İtalya sefaretinin müdahalesi Londre 6·06 6·06 başta, fakat Salıninen kumandayı ele yü~ek mfirakabe he7'et1n1n toplantım ı'f 
b lm k IA ı· '- Nev-Ye>n !:75 6876 125 r>a7ö kabul uyuru ama 11zım ge ır. ,,3976 aldı. Sicart yarışı terketti. Beriacqua Erllll Cumartesiye tehir edllml.ttlr. 

B d dah üh" b" Fransız kum 6 Parll ~.3975 ............................................................ -un an a m ım ır - Mlllno 6,605 6.605 so:-ı üç tura .kadar başta giderken Sal -
panyası olan Mesajeri Maritimin ajanı 6 Cenevre H,44 ~8 44 minPıı geçti. Syring Sprintle Szilagyi 
ittihaz olunan usul ve yapılan ehven 7 Amsterdaıa '7,SJ60 67 8900 mağlup etti. İlk 1000 metreyi, Salmi - isviçre endişe içinde 

şark hududunu 
tahkim etmiye çahşıyor 

tarife dairesinde ve kemali memnuni - 8 Berun lıl. 34~6 r;o,J4 ~6 nen 3 d. 4 s. de Beviacqua 3 d. 1 s. 6/1 O 
Briksel H. 1 o.>O H 1660 

yetle münakalitta bulunmaktadır., 9 Atına 1,11 1, 11 <h ve onuncu gelen Dressus (Fr) 2 d. 
Bizim müdafaa, devletle olan muka- 10 Sotya J.4900 ı 4J60 5 '3 s. 4/1 O da geçmişlerdir. 

veleyi feshe kadar ileri gideceğini ha· Praı '·2876 4 2i76 3000 metre manialı - 1: Larsson <İsveç> 
raretle beyan ve tehdid eden mösyö SOLDAN SAÖA: Madrtd 6 06 o,oo 9.18 2110, n - Kaldl <AI> 9.19 2/10, IIl - Llnd 
Gros Holc'a bir soğuk duş gibi tesir ı - Bir b&11ca aotata çılmııyan sokak - Vareova ~!:~9;! 13 3976 blad <Fin> 9.21 4/10, IV - Tuomlnen (Fin> 
ederek benimle mülakat ve meseleyi Evlerin üstü. :::;tte ~:.~~:: 9.28 4/ 10, V - Cuzol CFr> 9.42 2/10, VI Tinort 

( BCZ§tarafı 1 inci sayfada) 
Bir harb vukuunda Engadine demir • 

yollan ile şoseleri fll§ist devletlerini tah· 
rik edecek bir amil olarak görülmekte .. 
dir. 

yakından tedkik etmek için demiryolu 2 - Bir ataca dlter bir ağacın dalını et- Belgrad ~:~~ 2,s17o <Fr> 9.43. 
müfettişlerinden mösyö Hanogeri der- lemk - Yamalamat masclarından em- Yokobama 36 377ö ~6 ~776 Baştan sona kadar üç birincinin çe 
hal Dedeağaca gönderdi. 

1 
_ =yan _ Emeller. Btokbolm SU450 sı 24;)J kişmE:sile geçmiştir. Lindblad yarışı 

t - Batta bulunan - Köpeğin iki ayak ü- Moskova 23,42..ıO b 4200 sürüklemiştir. Fakat Larsson sprintle Onun için binlerce İsviçreli amele En• 
gaıdine'in dağ geçidlerinde yeni istihklm· 
lar yapmakla meşguldürler. 

Mumaileyh, meseleyi iyice tedkik 
edince yapılan münavebe usulü ile na
kil ücretleri tarifesinin gayet adilane ve 
<!emiryolu kumpanyasının da menfaa
tine pek muvafık olduğuna kani bulu
narak kumpanya için takdir ve teşek
kürden başka söylenecek söz ve yapıla
cak muamele bulunmadığını bana söy
ledi. Hakikati telgrafla mösyö Gros 
Holcadıa bildirmiş olduğundan yan1~ 
malfunat verdiği tahakkuk eden mar
şandi1 müdürü Vernaçeyi te~sib edece
ğim surette cezalandıracagmı bana 
tebliğe bizzat mösyö Gros Hole tara
fından memur edildiğini ifade etti. 

Ben, bir daha böyle kötü harekette 
bulunmamak şartile şahsen Vemaçeyi 
affediyordum: 

- Müdiri umumi böyle bir memur 
hakkında ne yapmak isterse yapsın, 

dedim. 

Vilayet ve Babıali mezkur sefaretle
rin müdahalelerile benim yazdıktan -
mı iki tarafa tebliğ eden hissiz birer 
vasıta halinde kalarak rnüdafaalanmı 
teyS.d ve tecavüzlerini menetmek yo -
fonda hiç bir yardımda bulunmadık -
farı için gazetelerle de müdafaaya 
mecbur olmuştum. Hatta Şark demir
yo1u '\.llllUm müdürünün rekabetinden 
bahsettiği Vama limanında da mavna
ların münavebe ile işlediklerini der
meyan etmiştim. 

BabıAlinin hakikaten yürek yakan 
kayıdsızlığına rağmen Almanya sefa -

zerinde· durması. z s B A M ka:•anmıŞtır. Finlandiyalıların mağlu-
5 - Mabtemet pr'iyedeki bakim. biyeti hayret uyandırmıştır. 

~- hÇ••tl ~".AI• f 1 - Ceriha - .uıtırab nidası. ,. 4X100 - 1: Almanya (Kersch, Hornberger, 
7 - Erkek 1slmlerlnden evvel söylenilen -

Klfl bulmak. 
8 - Bafkaları - Ayni olanlar .. 
9 - Sıcak mevsim - Tasgir edatı - Rabıt 

edatı. 

10 - Bal yapan böcek - Dikmek masdarın
dan muzarl cemi birinci şahıs. 

Anadolu fiil. ,. 90 
pefln 14 60 24 60 

Neckermann, Lelchum) 40. 9 /10, lI - <İsveç) 
41. 1110, lll - İngiltere 41. 2/10, IV - İtalya 

A. IJm. ,. eo nvıı 
Somonu - Nektar 6 90 6 90 41. 3/lO. 
Aslan çimento 8 20 s :.ıo Holanda abandone etmiştir. Hiç Ü -
Merkn Bantua ıos 50 103 OJ mid edilmediği halde İsveç ikinci ol-
' Bankuı ıo ıu 
reıeron ~ ;,J muştur. 

Turistler için bu inpat yakınlarında 
dolaşmamalarını ihtar eden levhalar a • 
sılmıştır. Miğferli, süngülü nöbetçiler ge.
ce gündüz buralarda nöbet beklemekte • 
dirler. 

YUIARDAN AŞAÖI: 
1 - Köylere inip kümeslerden 

İttihat ve Dettt· ıı öO ıı 60 4X400 - 1: Almanya CBlacejeu.lı:, Bııls, 
tavuk Şark Dettrmenl l 116 Llııdhoff, Harblg) 3.13 7 /10, n - İngiltere 

Terkoe 6 10 6 lO 3.14 9110, m - İsveç 3.17 3/10, IV - Fransa 

Yeni yapılan istihklmlar, kayalardan, 
dinamitlerle berhava edilecek galeriler-
den müteşekkildir. Burada uzun menzilli 
toplar, pek güzel saklanabildiği gibi En• 
gadine'e uzanan bütün ovayı kontrol et• 
mek imkanı da hasıl olacaktır. 

çalan bir hayvan - Adi. 
1 - Aydınlık - Bu mevsim. 
3 - Kırılmış - Tahrir. 
t - Eğlence. 

5 - Göz - Dua eden. 
1 - Sonuna bir •N• lllft edllirae tahmin -

Sirke satan. 
7 - Beraber - Endaht etmek. 
8 - Katre - Petrol llmbasının şt~de yap

tığı sl7ahlık. 

9 - AleUer - Enfüainln zıddı. 
10 - Blr duvarcı lleti - Halkeden. 
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Ewılki bulmacanın lıaUedUm.if ,ekli 

1--"""7""---=-~----=--=--=-":"-----.....:.--.1 3.18 3/10, V - İtalya 3.19 7/10. VI - Maca -
1 S T İ K R A Z L A B rist~n 3.22 9/10. 

Açuıı Kap_, !İk çençte Almanya başa geçti. 
19 26 19 26 Fran3a, İsveç ve İngiltere ile müca - -------Türk borcu I peflD 

• • uı • 
• • 1 -.edeli 

delene. Üçüncü çençte İngiltere ikinci 
v~ziyete geçti. 

Disk atma - t: Schroeder CAI> 49 m. 70, 

Edebiyat: Milll edebiyat sadece 
mevzuda mahallilik midir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n - Oberweger (İt> 41 m. 48, m - Bergh (İa- (Baı tarafı 1 mci sayfada) 

MiZAH: Adabı muaşeret 
kurslarmda 

(Baı tarafı 7 inci sayfada) 
İhtiyar bir kadın: 
- Ayol bunlar hepimizi kesecekler 

mi? Çoluk çocuk sahibiyiz, bize kıyma
sınlar, günahtır . 

Bir çocuk ağlar: 
- Anne kimi kesiyorlar. Beni mi ke

secekler; vallahi bir daha babamın cebi
ni karı§tırmam. 

Muallim korkusundan kürsüden atla
mış, bir fırsatını bulup kapıdan kaçmı~ 
tır. Dersi de böylece bitmiş olur. 

fımet Hultlıi 

v~9 > 48,72, lV - Kotkas (Fin) 48,63, V - Con
sollnl (İt) 48,02, vı - Kulltzy (Macar) 47,19. vericidir de ... , Neden? Çünkü büyük e-

Yunanlı Floros 45,56 atarak onun - serler, ıclünya edebiyatında yer tutacak 
cu ve meşhur Yunanlı Sillas ta 45,50 eserler vermek iddiası bütün bu hwn
:mcak on birinci olabilmişlerdir. malı hareketlerin mihverini te§kil et· 

Yük.sele atlama _ 1: Ltndqubt (İaveç) mektedir. Fakat daha evvel, !azla coı-
1.97, n - Kotkas CFln> 1,94, m - Kallma kunluga kapılmadan ve fazla iddialst 
(Fin) 1,94, ıv - Odınerk <İsveç) 1,90, v - ortaya sürmeden tevazu ile ve bilhassa 
Staı <Norveç> 1,90, VI - Molroud CFr> 1,85. mahalli renk içinde kuvvetli bir teknik 

Şimallilerin zaferi.. Fakat Finlan - ve sistemle yürümek lazımdır. 
diyaUar bir sürpriz olarak mağlup ol- Ne sadece mevzuda millilik, ne de ma· 
dular. hallilik! Her §eyden evvel itidal... Fakat 

Dekatlon - ı: Bexell <İsveç) 7,21t, n - eni 
Glerutto CPol) 7,008, m _ Neumann (İsviçre) şunu ıda itiraf etmeli ki, kafaları y 
6,664, IV - aıotzııer <AI> 6492, v _ Anet cta _ ideallerle dolu ve gözleri yeni ışıklarla 
vlçre> 8118, VI - Plavzlk <Pol) 5946 puvan. parlıyan hangi memleket edebiyatcıları 

Bulgar Doyçef dekatlona girmek is- bu kadar iUdall elde edebilirler? 
temit fakat aeç müracaat ettiji ilin it- .W J'tıhri Ozans<>11 
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YAVRUNUN gOrbUZ, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

r E~!k HA vRiYEM LiSEsi la~::~ 
. e edebivat kollanm ba'ridir. Ecnebi lisanı ilk sınıfiardan itibaren bqlar. Anu 

Ana, Uk, orta, lise smıflarile fen v . · Ka d için ber,On saat 10 dan 17 ve kadar mtıracaat kabul 
eden talebe okulun busust otobtıslerıle naklolunur. yı mı. d rlllr. Telefon: 20530 • 

olunur. isteyenlere tarifname a"D 8 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğüne 

Bay Andonun Sandığımızdan 19716 he sap No. sile aldığı 4800 lira borcuna ku
fi birinci derecede ipotek edip •ıadesinde borcunu ödemedflinden dolayı hat.. 
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu .kanunun 46 cı maddesinin matufu olUI 
40 cı maddesine göre satılması ıcab eden Beyoğlunda eski Tomtom mahallesinlıl 
Sarılutfi sokağında (tapu kaydında Asm alımescid mahallesinm Sünbül sokalm• 
da) (muhammin raporunda Kazavici ıo kağı) eski 35 yeni 19 kapı 808 c da ve 11 

Radyo allna~~~- 1 ~ ;.~l~~~~~bü~!::~gi~:?§:~~;~ 
Manisa vila"yeti Köy Bürosu ıe ıgın • B k li akıf ı · k- için akimll ugün u program y~ ~e v caresi ve taviz tutarı borçluya aiddir. Arttırma şartnarnesı 7/9/93f:.. 

ı - Manı·saya 3 1·1a· 35 kilometre mesafelerde bul. unantlisekiz"k lacak.oy - tarıhı d itibar •-..ıı .. n .. n en en ~ etmek istiyen lere Sandık h ....... ,. ış· leri servisinde açıJC 
ki ı·c ı r bm saa o 1 UAUA törle çalışır sekiz. radyo alınacak ve a m a or e S TAN BUL bulundurulacaktır. Tapu licll kaydı Ye aalr lüzumlu ızabat ta prtnamedc ve ta~ 

2 - Altı lambalı, uzun, orta, kısa dalga tesisatlı olacaktır. 11 lt;Jlil USI Camartesl kip dosyasında vardır. Arttırmaya afrmf ı olanlar, bunlan tedkik ederek satılığa 
3 - Anten tesisatı radyoyu satana aid olacaktır· bed lin1 ÖÖLB N'EŞIÜYATI: çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öğrenmiı ad ve itibar olunur. Birinci 
4 - Mu""teahhı"d radyoları mahallerinde kurUP çalıştırdıktan sonra e 12.30: Plltıa Ttirt muaıtllL ıuo: Ban- a tt 15/11/938 t rın· klS dis.13.05: Plltıa Ttirt mualtl8L ıuo: Muh· r ırma a me milsadif Sa lı günü Calalollunda kAin Sandığımız-
y ıan'1ığından alacaktır. "b n azamı bir ay zarfın- teut pllt netı1yatı. da. saat 14 den. 16 ya ~adar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekllt 

5 _ Radyolar mübayaan,m kararlaştığı günden iü are AKŞAM :NEŞBİYATI: edılecek bedelm tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ileı 
J!a teslim olunacaktır. d t fiatından ne nisbette iskon- 18.30: Daru muatt1sl CPllt). 19: Prof. oa- Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranlll 

6 T krf d kl · radyoları peraken e sa ış lih Murad: Fen müsahabelerl. 19.30: Şehre- taahhüdü baki kalmak şartile 5/ 12/938 tarihine müsadif Pazartesi gu··nu·· ayni 
- e ı e ece erı . .. ·· ak a kadar bildirmeleri mini Haltevı mualti tolu tarafından t.unser. 

to .
1 

l"bl · lulün 15 incı gunu şamın mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada -wwiznenlml 
ı e vereceklerini ta ı. _erın ~y uft-isa vilayetine göndermeleri ll- 19.55: Borsa haberlerl 20: Saat Ayan: Oren- 0-.,-~---

ve radyoların resimlerını havı .kataloğunu .ıY.LAU vlç rasadhaneslnden naltlen. Necmeddin Rı- en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. H:ıklan tapu aıcillerile sabit olmıym 
zımdır. • b t=-~ t mi t .. za ve artadaşlan tarafından Tflrk mualkisl alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa-

. . fi tlar n ·üzde yedi buçuğu nis e ıuue e na gos- ve halk l&l'kılan, 20.4D: Bava raporu. 20.43: rife dair iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde fl'rakı mfnbitelerU. 
7 - Teklıf edeceklerı a 1 ~ • ktir c620h Ömer Rıza DoA'rul tarafından arabca .söylev. be be 

tenniyen talihlerin teklifi kabul edilmiyece • 21: Saat Ayan. Orkestra. 21.30: Nihal Asım ra r dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemif oıu.. 
- 1llllllllllllllllle::. ve a k da ı larla haklan tapu sicillerile sabit olmıya n1ar ...... bedelinin paylasrn:::-.:an ... ~ 

~llJlllllHllJlftlllllHUHIHIHIHUllOllllllllll IDDU ; halk r .:rtJa': :~~ın:= =~~:U:: riç kalırlar. Daha fazla ma1'1mat almak istiyenl-;tln 93'7 n33 dosy;-=a;a:; 
fil' Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ılan olunur • ..... 

~ DİKKAT 
A N K A R A Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle-

ıo Eylıil 1938 Cumartesi pro&Tamı rin tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylıl 
ÖÖLE NEŞRiYATI: .. t k di (6265) 

~ B • · keşidell / E~~/1938de~~ 5 13~:Ku~~~nn~~~u~:~A~-g_o_s_~_m_c_t_e_r_.~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
;:: eŞIOCI o 000 § Türk musikisi ve halk p.rkılarL 14.15: Ajans 
15 5 Liradır ••. =: haberleri. Devlet Demiryollırı va limanJarı işletmasi Umum ıdarasi illnları 
E Bilgillı ikramiye: • 5 AKŞAM NEŞRiYATI: 
E! 000 liralık lkr • l 1 = 18.30: Pltlk Defriyatı, 19.15: Türk musiki-

1 Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10. amıye er e § at ve halk şarkıları (Makbule), 20: saat 4ya-
lO 000 l liralık iki adet mükAfat nrdır... § n ve arabca neşriyat. 20.15: Türk musik.Lsl 

( 20.000 •• · . L:.: • zengin eden bu piyangoya E ve halk şarkıları CH. Rıza>. 21: PIAt ne~rı -

' 

Şimdiye kadar binlerce ~rı .. . . . . =: yatı, 21.15: Stüdyo salon ortestruı, 22: AJans 
itti ak dmek auretile l1S de talıımzı deneyuıız... = haberleri ve hava raporu. 22.15: Yarınki 

ııııııııııııınnılııınıınnnıınınnnıuıınııımıınıııııı~ııııınııııııııınnıııınınınıııııııııııııliF. F'·-----·-··········-···············-···· 
Mamekide Seyyar Jandarma Pıyade Alay Satınalma N .. b I · I 

kom. syonundan : o e cı eczane er 
Mikdarı Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 
kilo L. K. L. K. Cinsi İhale günü ve saati 

250000 37500 00 2812 50 'Un 25/9/938 Cunıa 9 
60000 21000 00 1575 00 ' Et • • 10 
6500 6175 00 464 OQ Sade yağ • • 11 

400000 24000 00 1800 00 Arpa • • 14 
2SOOOO 10000 00 750 00 Kuru ot > • 15 

200000 7000 00 525 00 Saman • • 16 

700000 7000 00 525 00 Odun > > 17 
. "kd arı ı'le muhammen bedel ve muvakkat teminatları 

Yukarıda cıns ve mı arı . yıllık . . 
1 k Y

em seyyrr Jandarma alayının bır ihtıyacına 
yazılı yedi ka em erza ve .. 
karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin: 
ı _ Kanunt şartlan haiz bulunmaları. k 
2 _ İhale gününden evvel muvakkat teminat paralarını Perte maliyesine 

yatararak vezne makbuzlarını zarflarına koymalar~. 
3 - artnameleri komisyondan . her zaman alabıleceklerL . 

Ş ·· aatte cMamekh kışlasında alay satın alına komısyonu-
.f - Muayyen gun ve s 

na müracaatları ilan olunur. c60S8.t 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
1 _ Bürhaniye bükUmet konalı ikmali inpatı kapalı %8J'f usulile eksiltmeye 

konulmuştur. . 
2 _ İşin bedeli keşfi 22500 liradır. 
s _ :Bu işe aid evrak: 
A - Projeler. 
B _ Fiat boı-dı-osu, mesaha cedveli, keşif hülisa cedvelL 
c _ Fenni ve hususi şartname. 
D _ Nafıa yapı işleri fenni ve umum! şartnamesi. 
E _Bayındırlık işleri genel şartnamesi o1up bu evrakı hergün Balıkesir 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 26/Eylfıl/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Bürhaniye 

hüklimet konağında kaymakamlık odasında kurulu Nafıa Komisyonu huzurun
da yapılacafuıdan isteklilerin zarfları bundan bir saat evvel mez.kilr komisyona 

~ermeierL 
& - isteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı Bürhani-

ye )(alsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mikdarda pyanı kabul 
banka mektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada muvaffakiyetle ba
ıardığına dair Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikasını ve 
Ticaret Odası vesikasını kapalı teklif mektublarmı ihtiva eden zarfa koymaları 
ve zarfları 2490 numaralı kanunun hükümleri dairesinde tanzim ve imza etmi§ 
olarak muayyen gün ve saatte Eksiltme Komisyonuna müracaatları lAzımdır. 

6 _ Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (6121) 

Nafıa Vekaletinden: 
10 Teşrinievvel 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Veklleti bina

sında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 2600 lira muhammen bedelli 
Haydarpaşada teslim prtile 10000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme-

li yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia VeWeti malzeme müdür-

liliünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve f811Dame -
lllkie yazıh vesikalarla birlikte ayni gün saat 15 de komisyonda bam bulun -
malan )Azımcbr. ,,(1219) _(HTG). 

--····--
B11 gece nöbetcl olan eczaneler ıuntardır: 
1stanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Şeref). Alemdarda : (Abdül
tadir). Be7Qldda: <Cemil>. Samabada: 
<Eroftloa). Bmln6ntınde: <Mehmed JU
zım>. Byflbde: (Bllmıet Atlamu). l'ener-
de: CHiisameddln). Şebrenılnbıde: 
(Hamdi). Şehzadeb&1mda: <Asaf>. Ka
rngüm'rükte: (Arif). Küçükpuuda: 
<Necatı Ahmed). Balorköytlnde: (BllAl). 
Beyolla cihetlndeldler: 
istlklll caddealnde: CDelluuda}. Tepe
başında: CKlnyoll). Karaköyde: (Hüseyin 
Hüsnü}. İsUlclll caddeainde: CLlmoncl
yan). Pangaltıda: (Nargileciyan). Be
şiktaşta: (Ali Rıza>. 
Botuiçl, Kadıköy ff Adalardakiler: 
Usküdarda: CİmrahOI'). Sarıyerde: CA-
s:ı fl. Kadıköyilnde: <Moda - Merkez). 
Büyütadada: CŞ1n831 Rıza). Heybelide: 
(Tana.ş). 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(.A,. Hisar) da 

sut Kardeşler 
Yarın (BO.yo.k.dere) de 

KARMA KARIŞIK 

Son Posta 
Yevmi, styul. H&.adls n Balk ıazetuı ---Yerebatan. ÇatalÇefJlle sokak. il 

ISTANBUL 

Gazeıemızd• çıkan 1azı ve 
resimlerin bDUlıı baklan 
mahfm ve ıazetemtze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKfYI 1400 760 .00 

YUNANİSTAN 2lUO 1220 710 

ECNEBİ 2700 ı.wo 800 

Abone bedeli peıindir. Adrea 
deiiftirmek 25 kurqtıır. 

-·-

.. 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen eoralı wm oe'ilmn. 
lliinlarclan ma'aliyet alınma2. 

Cevab için nıektublara 10 kW'U§luk 
Pıı1 illvesl Ibımdır. 

ı····;;~~;;·;;:;::~Uı-ı;;;.b;··) 
ıgnıt : San Posta .,?> 
lefor& : 20I03 --- ' ·----········ 

.. 

Muhammen bedeli 5530 lira olan 20,000 kllo kalo pilleri 'çin çinko levha ne 
2000 metre hudut teli 19.9.1938 Pazartesi g\Jıü :aat 11,30 da Haydarpaşada ga 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alı • 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettilf vesaik ve 414 lira 75 Jrnruşlull 
muvakkat temi"::ıat ile teklif mektublarmı mubutevi ::arflarmı eksiltme günü saat 
10,30 a kadar komisyona vern~eleri lazımdır. 

Bu işe aid p.rtnamelı:r Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (5908) 

""1ılW 

Fevkalade nakliyat mevsimi sebebile 3 birinciteşrin 938 tarihinden itibaren 
ikinci bir i§'ara kadar vagonların 24 saatten ibaret ulan tahmıl ve tahliye :nüh· 
Jetleri Haydarpaşa, Derince, İzmir, Sam .'llll ve Mersinde 8 mesai saatine ve di· 
Jer istasyonlarda da 6 mesai saatine 1ndlıılmiştir. Öğle tatili saatleri mesai saati 
sayılır. Bu mühldler dahilinde tahmil 'eya tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj 
llcretine tabi tutulacaktır. Sayın allkalı !ardan münakalatın f'iir'atle yapılabil-
mesi için lüzum görülen bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. c6126> 

~ 

Vqonlann tahmil ve tahliye müddetleri: 
6.10.938 tarihinden itibaren DerJnce, Mersin ve Samsun liman ve fstasyonla

rmda dahi altı uıesal saatine indirilmiştir. Sayın ıallkalıların şumaj ücreti ver
ı:oemek için vagonlarını bu müddet zarfında tahmil veya tahliye etmeleri men-
faatleri iktizasındandır. ,3559. c6226. --Muhammen bedeli 55075 lira olan muhtelif ate§ tuğlaları 24/10/938 Pamrtesi 
g(lnü saat 15 de kapalı ıarf usulü ile An karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek istiyenlerln 4003,75 lirahk muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yln ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gü.n saat 14 e kadar komisyon relJliğine 
vermeleri llznndır. 
Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satılmaktadır. 

(6141) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan 

1 - Deniz vaaıtal&n için 100 er metrelik T parça galvanizli zincirle ı kilit ı 
parça adt zincirin ve iki admiraltı demirinin 16/9/938 Cuma ~tı ıaat 'ıı: 
de kapalı ıarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi kcmisyondadır. Görülebilir. 
t - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırhyacakları teklif mektublarmı Galata eski 
İthallt Gilınrülft binasındaki ltomiryona vermeleri. (5950) 

lstanbul Jandarma Satınalma komisyonundan: 
Mikdarı Cinai Tahmin bedeli lık teminatı 
~o L ~ ~ ~ 

8400 Yün çorap ipliği 23940 00 • 1795 50 

1 - Cınsi, mikdarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 kilo 
yiln çorap ipliği İstanbul Gedikpaşadaki J andarma satın alına .tomilyonunca 

16/Eylfll/938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile Atın alınac~ır. 

2 - Nilmune, evsaf ve prtname her gün adı geçen komisyonda gl:Srülebll.lA 
veya bedelsiz. aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifabna ıW• tanzim 
edecekleri kapalı zarf mektublarını eksiltme günü aaat 10 a kadar makbuz kar • 
ııiığı olarak komisyona vermeleri. c&848. 

P. T. T Umumi Müdürlüğünden : 
Etiınes'uttaki Radyodiffilzyon utuyonuna yüz eW lira tlcreUe " mtısab6 

ile bir atölye tefi alınacaktır. 
Bu tefin tesviyeciliii, tornacıbjı V8 IOjuk demir ffdlili çok IJf almalıdır. 
Taliblerin 20 Eylfile kadar İstanbul-da P. T. T. Müdürlüğüne An&arada dola 

ruca Umum! Mildürliiıl• müracaatları 1lAn Olunur. •6203• 



KAŞE 

~ızt günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli bq, elif ağnlannı, tııntmekten mntevellid 

bütlin •ancı ve aızılan kuer. Nedeye, romatizmaya, 
kuıklığa kartı çok mneuirdJr. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve blJbrelılerl yormaz! 
İsmine dikkat: Taklidlerlnden sakınınız n Nevrozln yerine başka bir 

marka verirlerse fiddetıe reddediniz. 

NASIRILACI .. 
En eski nasırlan bile kökünden çıkarır, izhrabı keser, nuın 

yumuıatarak dü.şOrür. 
INGlLlz • KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lttanbul 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulAbmızı rCSrmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlarının a1ına. 
yınız. 

Biltün mallanmız hem kalite itibarile AY· 
rupanınkinden daha yiikaek Te hem de fiat• 
ça ytızde OlUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

ADEMi İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLl~INE KARSI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galata, l•tenbul 

DENiZBANK 
~~~-- - .-. .........._ -- - --- --- --- -- --- - --- --- ..........._ _......._ ~ - ~~n-~M.W.J.h.WP .... ~~~ 

İstanbul şubesi müdürlüğünden : 
Bankamız ihtiyacı için ellişer metre mikAbı tik ağacı ve mavunlım sa· 

tın alınacaktır. Eb'ad ve evsafı hakkında malOmat almak için Bankamız 
Materyal dairesine mllracaat edilmesi ve tekliflerin en geç 25/9/938 tarihi
ne kadar mezkOr daireye verilmesi ııan olunur. 

Müzik öğretmeni aramyor. 
Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabilecek c Viyolonsel, Ke

man, Mandolin, Kitara gibi sazları çalabilecek> ve bir iki sesli koro tertip ede

bilecek kudrette bir müzik öğretmeni aranıyor. Öğretmene yüz liraya kadar 
aylık ücret verilecektir. İstekliler. Zonguldak Halkevine mürecaat etmelidirler. 

c6133t 

KABIZLIK . 
On binlerce kiti 

memnuniyetle 
MAZON kullanıyor 
ve tav.iye ediyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dü· 
zeltir. MiDE ve BAR 
SAKLARI boıaltır. 
Vücude ferahlık ve
rir.HAZIMSIZLIK v• 
EKŞILlCI giderir. 

Alınması gayet 
latiftir. 

ME,YVATUZU 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pari.te: 
dayan Grebert diyor ki : 

~ 
ı cUyanır uyanmaz, hemen el 

aynama sarılıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklarıınla çiz
gilerimin gün
den güne kay
boldu~unu ke~ 
mali hayret lP 
görüyorum .. > 

cBir hafta zarfında mucize 
dnecek bir tarzda gençleşip t.ı~ 
zelleşmeme cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı .• 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar bir hafta zarfın-

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu~ 
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk
luklarla çizgileri tamamen kay -
betmişlerdir. Alimler. buruşu~ -
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlcrini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayani hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasnsı, 
bugün pembe rengindeki Taka-
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvl tat -
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru -
şuklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Takalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık rncsameleri sıklaştırır 

ve birkaç gün zarfında en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu -
rnuşatacaktır. 

Son Posta Matbaası ................................ 
Negrfyat Müdüril: Selim Ragıp Emet 

SAHİPLEBl: S. Ragıp EMEÇ 
'9 Ekreta USAK1JG1L 

Biitün ıztırabların çaresi , 

LiN 
Aklınızda tutacağınız ve 

cebinizde taşımanız 

lazım gelen yegane ilaç 

SEFALiN 
dir. 

Baş, Diş, Adale, roma-
tizma ağrıları, üşüt
mekten husule gelen 
kırıkhklar, nezle ve 
Gripi derhal geçirir. 

1 ve 12 lik am bal4jlannı her 
eczahaneden arayınız. 

14 Eyliil ÇARŞAMBA Günü Çıkıyor. 
938 RESi Li HAFTA 

32 • 48 Sayfa içinde bilhaua kadınlan alakadar edecek yazılan, 
en güzel hikAye Te romanlan ihtiva ettikten bqka. 

1000 Kelime ile 
Kendi Kendine İtalyanca. 

derslerini vermiye baılıyacakbr, bu deraler ayn bir kitap 
ıekline sokulabilecek tarzda neşredilecektir. 

Bütün manasile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini 
gllden 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasını 

Yalnız 5 KURUŞA satın alabileceksiniz . 

Şimdiden bayilerlnize sipariş ediniz. 
e fazla tafıilAh lstanbul posta kutusu 7 43 den isteyiniz. 

HERKES BiLMELi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemeslnden, meyvalann güzelce yıkanma • 

masmdan, içilen sulann temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 
dediiimiz barsak kunllan en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince banaim 
iç zarına yapışarak ve kan emerek yeti§ir ve ürerler. Ekseriyetle çocuk
larda bulunur. 

HALSİZLİK, KANSIZLIK, BAZll\ISIZLIK, KARIN At.RILAJU, 
KARIN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT KAŞINMASI, İSHAL, OBUR -
LUK, BAŞ DÖNMESİ, SALYA AKMASI, SAR'AYA BENZER SINIB 
HALLERİ, GECE KORKULARI, GÖRMEDE, İŞİTMEDE BOZUKLUK 
HEP BU KURDLARIN TESİRİDİR. 

iSMET SANTONıN BISK0ViTi 
nu xwuıttrııı en aırmcı aevasıttır. Bilyük ve küçüklere kemali em -

niyet ve itim.adla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çoctiklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vekaletinin resmt milsaadesini haizdir. Tarzı istimali kiıtula • 
rm içinde yazılıdır. 

'7 - Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( l&MET ) ismine dikkat _I 

Yeni Apartman döşeyeceklere: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 

FABRiKA F/ATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

tstımbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

DENiZBANK 
.......---~~Akay işletmesinden : 

1 - YUrOkali iskelesine 12 eylı1lclen itibaren vapur uğramıyacakbr. 
2 - Pazar gUnlerine mahsus tnrifede 233 No. lı sererler H\(!vedilecektir. 

.............. İlll ........................... ... 

~-iJ-.S-KiJ-.0-A~R GAMERiKANzlUK4mlZ-li-S-ES-İ ~l 
Mekteb Eylül'ün 20 NCI BALI rtlnü açılacak=:J • 

Kayrd için herglln mektebe müracaat edilebilir. Eski '8lebeler yerlerlbl 
muhafaza edebilmeleri için erken mnraacat etmelidirler. 

___ _. Adrea ı ••llarbatı • Teleto• 804M 


