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-Hitlerin nutku gerginliği izale etmedi 
vaziyetin tebellürü için Alman manevralarının 
ve Çek - Südet kon_uşmalarının sonunu bekliyor 

HITLER NUTKUNU SÖYLEDi 1 

Çek hükômeti Südet 

Avrupa, 
· lıitamını 

Alma u devlet reisi, "Südet Almanları mıntakalarında cezri 
Filistin Arabları değillerdir,, diyor tedbirler alıyor 

. ·ık k. I · Sudet partisi mensublarına her fırsattan istifade 
r···--------------------··-··------.. -· Nutk~n ı . a __ ıs erı --------------·------" ederek karışıklık çıkarmalarını emretmiş i Londra 13 (Hususi) - Kabıne konsegı bugun tekrar toplanacaktır. Bu top- l 
s /antıda Hitlerin nutkunun resmi metni üzerinde esaslı istişareler yapıldıktan sonra ı 
1 ne gib;' bir hattı hareket it~ihaz edil~cegi _karar~aştı~ılacaktır. • 1 

_ Salô.higetlar mahfe/ lerın kanaatıne gore, Hıtlerın nutku fJazıyetteki gergin/ili i 
· izaleye medar olamamıştır. Vaziyetin tebellür etmesi için Alman manevralarının ı· 
· sona ermesini fJe Südet - Çek müzakerelerinin neticelenmesini bek/emele lazımdır. 
·Bu intizar müddetinin ne gibi sürprizler doıurabilecegi şimdiden tahmin edilemez. 

F ranıızlar Majino hatbna 
200 bin müatemleke 

askeri daha yerleıtirdi 

H<mm Vıuft 

Hitlerin nutkunu müteakib Çek kabinesi gece 
toplandı, · reımi raporlar tedkik edildi 

Dün aldığımız bir habere göre elyevin 
,İzmirde bulunan Şehir tiyatroau san'at- Fahri Celal Yusuf Ziyo " ' Ercümen<ı Ekrem 
karlarından Vasfi ile _Hızıma bir arka .. Şehir meclisi intihabı yakla~tı. İstan- seçilmeden şehrin derdlerini, ihtiyaçları-
daşları tarafından garıb b~ ~slbllk ya- bulun müstakbel mecllainin müstakbel nı, şehirlilerin dileklerini seçelim dedik. 
pılmıftır. (Deva~ 11 '"" ıayfada) haları yakında aeçilecekler. Biz, onlar (Devamı 10 nC14 ıayfacla) 



aya 

Hergün 
-···-

Çekoslovakya 
Etrafındaki muharebe 

\ Y aıan: Muhlttbı Blrpta 
r ekoslovakya meselesi dolayısile 

VAvrupada harb çıkmıyac~ğı fik· 

rini bir kaç defa bu sütunlard~ tekrar 
ettik. Bununla beraber bizzat Çekoslo -
vakya, dört taraftan hücuma uğramış bir 
vaziyettedir. Hücum siyasi, olmakla be
raber, Çkoslovakyayı temellerinden sar -
sacak kadar kuvvetlidir. İşin en fena ta
rafı da şudur ki hiç kimse, Çekoslo -
vakyanın varlığına çevrilen bu siyaset 
silahını takbih edemez ve men'e kalkı -
§amaz. Hatta Çekoslovakya dahi! Çünkü, 
hücum edenler, bütün insanlar gibi birer 
millete mensubdurlar ve Çekoslovakya 
lçinde en yüksek kültürü temsil eden bi
rer milliyet mümessilleri mevkiindedir
ler. Bunlar m.illl Avrupada ve milli Çe
koslovakya içinde milli haklarını isti • 
yorlar. Hiç kimse çıkıp bunlara: 

c- Sizin hak istemeğe hakkınız yok -
tur!• diyemez ve onlar da haklarını is
terler. Hakları verilmedikçe susmazlar 
ve yavaş yavaş sözden fiiliyata geçerler: 
Nümayişler yaparlar, bomba atarlar, 
lilAh çekerler ... 

İşte Çekoslovakyayı dört taraftan ku
§atmış olan siyasi muharebe de budur; 
bugün bu harbin en kızgın safhasına gir
miş bulunuyoruz. 

SON POSTA Eylfıl 13 

Resim il Makale: = iki sınıf insan .. = 
Sözün Kısası 

-····-

E. Talu 
-··················-····································· ... 
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Japonlar Çinde tekrar 1 

ağır zayıata uğradılar 
14 Japon tayyaresi düşürüldu 

Şiddetli muharebeler oluyor, Japonlar harb sahasında 
5 bin ölü 6 bin kadar yaralı terkettiler 

Hong - Kong 12 <A.A.) - Y angtze 
cephesinde başlıyan ve Yangtze'nin 
şimalinde Huangmei'de ve nehrin ce • 
nubunda Juichang ve Shaho'da Çinli
!erle Japonlar arasında hala devam e -
\ien muhare'beler esnasında Japonlar 
fevkalade ağır zayiata uğramaktadır -
far. 

Sindze'nin cenubu garbisinde cereyan 
eden muharebeler neticesinde arala -
nnda bir miralay olmak üzere 1400 J a 
pon öldürülmüştür. 

Japon tayyareleri dün Kikuang'ın 
garbında kain Matuşen kalelerini bom 
bardıman etmişlerdir. 

Ü' ç büyük bombardıman tayyeresi 
düşürülmüştür. 

Çinlilerin plim 

SON POSTA 

Milletler Cemiyeti 
dun heyeti umumiye 

halinde toplandı 
Cenevre 12 (A.A.) - Milletler Cemi • 

yeti bu sabah saat 11,10 da yeni inşa olu
nan sarayda heyeti umumiye halinde 
toplanmıştır. 

Halk ve matbuat mümessilleri her za
manki kadar çok değiltli. Yeni Zelanda 
murahhası Jourdan reis sıfatile içtimn 
devresini açarak harbdyane hislerin ve 
harb korkularının dünyaya haklın oldu
ğunu söylemiş, bununla beraber bütün 
milletlerin sulhu samimiyetle istedikle -
rini ilave tmiştir. 

Hatib demiştir ki: Sulh ihlfil edildiğl 
takdirde. buna cür'et edenin en uzak 
görünen memleketlerin bitaraflığına gü
venmesine imkan olmadığını hepimiz bi
liyoruz.> 

Irlanda Başvekili reis ~ldu 

Her gün muharebe sahalarında bin
'den beş bine kadar ölü ve iki binden 
altı bine kadar yaralı terketmektedir
ler. Bu zayiatı teıafi etmek için Japon 
ceohesinin kumandanı Nankinden ve 
şa'"nghaydan üç fırka gönderiıı:ıesi~ 
taleb etmiştir. Takviye kuvvetlerı gehr 
gelmez altı bin Japon Juichang'ın ce -
nubu sarkisinde Şelriyantun'da bulu -
nan Çin kıt'alarına taarruz etmeğe baş 

Hong - Kong 12 (A.A.) - Şıey>v ve 
Yunghay hatbnın merkez kısmının Ja
ponlar tarafından işgalindenberi Şu -
şov'da bulunan meşhur General Di - Cenevre 12 (A.A.) - İrland:ı başvekili 
songyen'in yüksek kumandası altında ~e Val:ra, Milletler Cemlyeti asamblesi 
takriben 1 O fırkadan ibaret olan Çin r.ıyasetıne 8 ~uhalife karşı 39 reyle in • 
kuvvetlerinin iştirakile gizlice Japon tihab edilmiştir. 
cephesinin arkasına doğru bir taarruz İkinci reislilder 
planı hazırlamaktadırlar. Japonlar he- Cenevre 12 (A.A.) _ M"ll tl c _ 

~amışfordır. b
"t"' k tl · · y gt ı e er e men u un uvve erını an ze cep - miyeti Asambl · · t D v ı 

'dd tl uk bil taarruza . v v ç· ı·1 d h 1 esı, rıyase e e a erayı Çinliler şı e e m a hesıne yıgar yıgmaz ın ı er er a 1·nıı·h..,'b ett'kt .k. . . l'kl 
da 

f _ • .... ı en sonra, ı ıncı reıs ı e-
geçerek bu taarruzların yarısın n az Şantung, Hopey, Şansli ve Suyuang re de büy .. k B ·ı F 1· . ,, 

1 
'mh tm' 1 clir h' 1 . . . al d k J l t u n anya, ransa, svıçr ... , 

asını 
1 

a e lŞ er . • .şe ır erını ışg e ere apon ar ara- Türkiye · So tl B' 1. v. p 1 . · d kull ıl b" t•• · d'f h t , vye er ır ıgı, <> onya ve 
Saa kalanlar şehrin cıvarında bır fm an an an u un şımen ı er a Siyam baş d l v 1 . . . t· 

0 

hrib tmi 
1 

di G 
1 

L' e ege ennı seçmış ır. 
tepeye çekilmişlerdir. Şaho'nun ce~u- larını ta e şer r. .enera ı -
bunda bir çok tayyarelerin iştirakile d~e1:1 5 Eylfilde mukabıl taarruza 

cereyan eden pek şiddetli muhar.~~~l~r geçm~ştır. , . 
neticesinde 11 Japon tayyaresi duşurül Kiangsu nun şarkındaki kuvvetler 
tnüştür. Şu.~ov üzerine yürümektedirler. 

Sovyet - Japon 
müzakereleri 
neticeleniyor 

Tokyo 12 (AA) - Hariciye nezareti 
namına söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat Sovyet - Mançuko hududunun tah -

didi için Moskovada cereyan eden mü -

Belgrad 12 (A.A.) - Anadolu ajansı • I tü ziyaretçiler üzerinde büf.ik bir hür _ zakerelerin muvaffakiyetle ~1etice1enmek 
nm husust muhabiri bildiriyor: met ve takdir uyandırmaktadır. üzere bulunduğunu beyan etmiştir. Bu 

Belgrad beynelmilel fuannda Türk 
pavyonu büyük alaka uyandudı 

Ayın onunda açılan Bclgrad beynel • Paviyonun büyük.bir kurumda da cwn- zat hududun Çang - Kufeng hadisesinin 
milel fuarına 10 devlet iştirak etmiştir. huriyet rejiminin ik:tısadi ve sınai, maa- cereyan ettiği mahalde yalnız sekiz kilo-

Savfa 3 

Mustafa Şeref gençliQin göz yaşlan 
arasmda topraoa terkedildi 

Cenaze merasiminde Vekiller, meb'uslar bulundular, 
fakültenin bayrağı yarıya çekildi 

Ankara 12 (Hususi) - Büdce encü -\ Camiin önünde merhumun taleble .. 
meni .r~i ~erhum Mustafa Şerefin ce • rinden Ali Gencer kısa, fakat güzel bir 
nazesı ogleyın hazin merasimle kaldırıl- kaç sözle kıymetli hocasının hatırasını 
dı, namazı Hacıbayram cami.inde kılındı. andı. 
Mcras~me Meclis reisi, burad'l bulu - Bu münasebetle fakültenin bayrağı ya-

nan ve~e~! Başvekil namına hususi ka- nya indirilmişti. Cenaze alayı fakülte ö
lem , muduru ~e yaveri ile İsmet İnönü, nünden geçerken beş dakika kadar dur
meb uslar, vali ve belediye reisi, veka - du. 
letler ve ~~ess~seler er~, profesörler, Defin merasimi çok hazin olmuştur. 
hukuk fakültesı talebelerı, 32 nci alay Mezar başında Celal ve Hasan isimli iki 
bandosu, asker ve polis müfrezeleri işti~ genç samimi hitabeler irad ettiler. Aziz 
rak etmişlerdir. Cenazenin önünd!i! otuz:ı ölü gençliğin ve dostlarının göz yaşlan 
yakın çelenk götürülüyordu. arasında toprağa bırakıldı. 

Balkanlı doktorlar 
lzmirde 

Cumhuriyet bayramı 
l çin gaoılan hazırlıklar 

İzmir 12 (A.A.) - İstanbulda toplanan Alehlmum bayra - ı · · 
B lk t b k · .. el · b bah E- . m gun erımn ge • 

a an ı il ongre~ı ~y erı . u sa. . celednde, Istanbul ışıkla donatılacak _ 
ge vapuru e şehrınuze gelmışlerdır. Mı- tır. Sehir Meclisi 1938 · · · d 
afirl ali c H p b F .. • • senesı ıçın e~ 

~ iler,:eıe:;e . .... d ~kanı azlı Gu- ki bayram günlerinde bu işe harcanıl-
eç e ye reısı o tor Behçet Uz mak üzere beledi .. . _ . 

ve bir çok doktorlar tarafından karşılan- l'ral k tah'. ye budcesme yuz hın 
mışlardır. ~ 1 sısat koymuştur. Elektrik 

M
. afirl fin b ... _A fu şırketi Nafia Vekaletine geçtikten son-
ıs erşere e ua~m arga- r · h 

zinosunda belediye tarafından bir ziya _ a ın~aat azırl~lanna başlanmıştır. 
fet verilmiştir. Beledıye, umumı tenvirat yapılacak 

yerleri tesbit etmiştir. 

lngiltere Kralının dayt!;J 
uykusu esnasında vefat etti 

Beyazıd kulesine elektrikle 'beyaz 
kaftan giydirilecek, Çamlıca, Taksim 

ve Gala ta kulesine daimi tenvirat te • 
sisatı yapılacaktır. 

Londra 12 (AA.) - Kral Altıncı 
Jorj'un dayısı Prens Arthur de Conna- Sarayburnu ile Üskiidarda birer ha 
ught, saat 3.30 da uykusu esnasında vuz yapılacak, havuzlardan bayram 
vefat etmiştir. Prenses zevcinin başı geceleri renkli sular fışkıracaktır. Be -
ucunda bulunmakta idi lediyc Sarayburnundaki havuzun in -

13 kanunusani 1883 de doğmuş o - şasına başlamıştır. Havuz elli bin ıı . 
1an Prens 1910 danberi meclisi. has l- raya çıkacaktır. Dün ~ Vali ve 
zası meyanında bulunmakta idı. Belediye Reisi Muhiddin 'Üstündağ Sa 

rayburnuna gitmiş, inşaatı gözden C1e
Muafiyellerden istifade edecek çirmiştir. Eski eserleri koruma Cen~ • 

Olan mU8SS8S818r yeti azalam, havuzun Sarayburnunda 
yapılmasında mahzur bulunmadığını 

~nka~a 12 (Hususi) - Iktısad Veka- bildirmişlerdir. Üsküdardaki havu~un 
letince iktısaclt fayda1an kabu! edilerek 1 d b · k ·· · 
muayyen muafiyetlerden istifade etme - lyapı mktasına a 1r aç gune kadar t>aş 

anaca ır Her iki. h Cumh · 
leri ahiren kararlaşan sinaı müesseseler · avuz, urıyet 

bayramına yetiştirilecektir. 
şunlardır: Tahan helva, su, çırcır, elek -
trik, makarna kimyevi ve tıbbi mustah -
zarat, fabrikaları ile matbaalar. 

----~.~--------------~-

Kızılcahamam - Ankara 
yolunda bir otobüs yandı 

Serginin müstesna bir köşesinde olan rif ve diğer sahalardaki terakkileri mu- metrelik bir kısmının tahdidi mevzuu 
paviyonuınuzda pamuk, fındık, incir, te- kay~ b~ ~~t~ çafiklere ayrılarak bahsolmasına rağmen bu işi~ meşgul o
ker, kuru yemişler, hububat, zeytinyağ, tebaruz ettırilmiştir. lan komisyonun iki millet arasındıı mu
kömür, meyva, balık kon~ervalan, ipekli Paviyonun girİ§ sağında memleketimi- allakta kalan bütün meselelerin hallini 
ve pamuklu kumaşlar, cam, kağıd ve snn- zin emsalsiz manzaralan turıstik güzel- de hazırlıyacağım ilbe etmiştir. 

g
erlerimiz ve bilhassa üzülZ'lerimiz tepir likleri bir çok fotoğrafiada ziyaretçilere A k d edilmektedir. arzedilmekledir. Japonyada hava müdafaa manevralan n ara a yangın İzmirli Süleymanm idaresinde bu-

, Pavı'yonun büyu"k kapısından girildiği Halk paviyonumuzu sabahtan akşama Tokyo 12 (A.A.) - Beş gün devam e- Ankara 12 (Hususi)_ Bu akş . _ lunan 24 kişilik 69 numaralı yolcu kam 
d h 

.. daf 
1 

am ıs 
zaman şeref mevkiindeki Atatürk büs· kadar büyük bir alll:a ile gezmektedir. ecek olan ava mu aa manevra arı tasyonda Çulhazade İbrahimin ve ya _ yonu Ankaraya gitmek üzere Karga-

Tokyo ve Yokohama da dabil ~lmak ~ze- mnda bulunan Ziraat Bankasının ot ve çekmez yokuşu ile Akdoğan köyü ara-
rc şarki Japonyanın 19 eyaletmde bır - Buğday anbarlannda yangın çıktı za _ sından geçerken birdenbire benzin de
den bu sabah başlamıştır. Bu manevra - ma d ı· Etf . d posundan ateş çıkmış ve makine aksa-işten el çektirilen 

orman memurları 
Arab çeteleri Yafa 

gomruk binasını bastılar 
Londra 12 (Hususi) - Filistinde Ankara 12 (Hususi) - Çarşamba or

~b çetelerin faaliyeti günden güne man idaresi bölge şefi Tevfik Çağlayan 
artmaktadır. yalan tere tanzim edilen mazbatalarla 

Bugün Betlehem ~n _istasyonuna devlet ormanlannda kat'iyata meydan 
hücnm eden çeteler, bır nobetçi poli -
sini öldürmüşlerdir. verdiği ayni bölğe mesaha memurların 

Çeteler, Yafa gümrük binasını da dan Mehmed Ankaralı sahte nakliye 
basarak soymuşlardır. varakası imZaladığı bölge katibi Nuri 

Bunlardan ba!kail bir t~ahludininbavzıe zimmetine para geçirdiği için işten çı-
iki Arabın ölümu e ne ıce enen • 
hadiseler de olmuştur. karıldılar ve mahkemeye vetildiler. 

E VLENDi 
Bi R ARKADAŞIMIZ 

Bayan Sabahat Aygün ne cSon Posta> yazı ailesi erkAnından Ragıp Şev -
kinin nikahlan dün Beşiktaş evlenme dairesinde akd~dilmiştir. cSon P~~t~.·
yı çıkaranlar, kurulmasına şahid oldukları. b~ yenı ~vaya can ve ~?nul
den saadet dilerler. Resmimiz evlenme merasımınden bır safhayı goster-

mektedir. 

. nm a ye ~en aıye umanın çok-
dan rnaksad radyolar, telefonlar ve şifa- lug-undan ma ke t k k f 1. t mı derhal yanmıya başlamıştır. Araba-

h 
· k ı t hl'k · tl · · s 8 ara aa ıye e geç-en veıtLlece o an e ı e ışa.re erme r tl b -a.a nın vaziyeti müsa'd b' k' te halkı alıştırmaktan ibarettir. 1 0 ar ug ylar yandı binalar kurta- düf' . 

1 ır mev ıe sa· 

lngiliz kooperatif cileri 
mühim mikdarda 

incir aldılar 
İzmir 12 (Hususi) - Şehrimiz'(? gelen 

İngiliz kooperatifçileri inci: m.ıntakala -
rındaki sekiz kooperatifi zıyaret etmiş -
lerdir. Misafirler köylüler tarafından iyi 

karşılanmışlardır. 
İngilizler, incirlerimizin temiz bir su

rette hazırlandığını görere..r memnun ol
dular ve Türk kooperatifçilerinden mü
hinı mikdarda incir aldılar. 

Alman İtalyan askeri 
heyetleri Macaristanda 

Budapeşte 12 (A.A.) - Macar ordu· 
sunun daveti üzerine. General Buş'un 
riyeseti altında bir askeri Alman hey· 
eti Macar ordusunun yapacağı büyük 
:nanevralarda hazır bulunmak üzere 
Budapeşteye gelmiştir. 

Bir İtalyan askeri heyetide ayni mak 
sadla Macaristana gelmiş bulunmak -

tadır. 

Makine ve ham madde 
gümrük resimleri 

Ankara 12 (Hususi) - Makine ve 
ham madde gümrük resimlerinin in -
dirilmesi ve muamele vergisinden is -
tisnası hakkında İktısad?' Vekaleti bir 
talimatname hazırlamıştır. 

rıldL etınış olmasından yolcular bu fır-
sattan istifade ederek ot.obüsün arka 

EfJlnide bir panayır kuruluyor kapısını açarak kendilerini ruşan at-

Eflini (Husu...t) 'V'-~-- Ef mıya muvaffak olmuşlardır. 24 yolcu-
' ~ - ~ı.cuııonunun - . 

lani nahiyesinde bir panavn• kuruhna dan hıç birinin burnu kanamamış ve sa 

ka 
.,~ sı 

1
. 

rarlaştırı.hıuf ve lizım gelen hazırlık- ımen kurtulmuşlardır. 

Vekiller Ankarada 
lara başlanm.l.§tır. Panayır münasebetile 
nahiyede halkın eğlencesini tem.lıı mak
sadile gazinolar ve otellerde temizlikler 
yap1lmış ve eğlence mahalleri tesbit e- Ankara 12 (Hususi) - Millt Müda • 
dilmiştir. Panayır bu havalide büyük bır faa, İktısad ve Maliye Vekilleri bu sa-

dcan1.1ııı1k vücude getireceği için çok istifa- bah İstanbuldan döndüler Vekaletler 
e ı o acaktır. "' ' 

.. ........................ - ..................... erkanı tarafından karşılandılar. ..............................................................................• 
Seyahat notlan : ı 1 

Fransanın temeli 
.ı:kdeniz kıyılannı dolaşmak için vapura Marsilyadan binen Fransız aile

len sıkılmağa başladılar. İskenderiy eden aldıkları bileziklerden, Beruttan 
aldıkları yelpazelerden pek çabuk bıkmış görünüyorlar o b ü ü 
bu ah tt b'' ı·· k f 1 · n eş g n s ren sey a e u un on or arı yerinde olmasına rağmen sıkılmışlar. Bugün 
yemekten .so~a .verandada birbirlerine derd yanıyorlardı. 

Çok sevimli hır ~ın genç kadın: 
- Eve gider gitmez üç gün yatacağım, diyordu. 

. Ha~ b:1°1' rengi, nusır püskülü saslı, kestane gözlü, minyon arkadaşı de
nız ruzgar~arının gözüne rahatsızlık verdiğinden şikAyet ederek döner dön
mez tedavıye başlıyacağım söylüyordu. 

Parisli olan bir mavi gözlü, kıvrak kadın: 
-:- B_ü~ gürültüsüne rağmen Farisi öyle özledim ki! diye içini çekiyordu. 

Saıntdidıe'de oturduklannı söyliyen şirin bir kumral da şehirlermin küçük 
olmasına rağmen bütün eğlenceleri, sporlan topladığını, bahçeli evlerinin 
çok rahat olduğunu söylüyordu. 

. On b.eş_ gün içinde evlerıni özliyen Fransız kadınları muhakkak ki bizim
kiler gıbı battl her mahrumiyete rağmen yuvalarını seven hakiki kadınlar-
dır ve muhakkak ki asıl Fransanın temeli de bu ruhta bu d'' · d ı 

ail le dedir 
J u§unce e o an 

e r • B .. h ... . ur an Cahid 



Beyazıd tramvayında 
garib bir hidise 

Pasosunu göstermesi istenen genç : " Ben pasoyu 
, gösteririm amma, siz de İşinizden olursunuz" dedi, 

fakat biraz sonra polisi görünce kaçmıya başladı 

Dün Sultanahmedden Beyazıda doğ- ı olan bu gencin kim olduğunu öğrenmek 
ru gitmekte olan ~ir tramvay arabası merakına düşmüş ve ona sormuştur. 
içinde çok garib -- Siz kimsiniz ki? .. 
bir vak'a olmuş • 
tur. 

Sultanah· 
med durağından 

tramvaya binen 
18-20 yaşmda bir 
gencin yanına ge
len biletçi, bilet 
parası istediği za
man genç cpaso.> 
cevabını vermiş, Murad oğlu Seyfi 
biletçi de bırakıp başka müşterilere git-

nıiştir. Fakat tam bu sırada tramvaya at
lıyan kontrölör sahanlıkta duran genç -

ten bilet istemiş, delikanlı ona da bilet

·çiye olduğu gibi cpaso> cevabını vermiş
tir. Fakat kontrölör pasoyu göstermesini 
söylediği zaman genç büyük bir hiddetli?: 

- Ben pasoyu gösteririm amma, sen 
de yarın ekmeğinden olursun, onun için 
derhal yanımdan uzaklaş! cevabını ver
miştir. 

Bu cevab karşısında derin bir hayrete 
düşen memur, bir paso sormakla kendi
sini ekmeğinden edecek kadat tehlikeli 

Nafıa Vekili dün 
Ankaraya gitti 

Vekil Ankarada Vekiller 
iÇtimaına iştirak ve tekrar 

ıehrimize dönerek 
tedkikata devam edecek 
Şehrimizde bulunmakta olan Nafia 

Vekili Ali Çetinkaya dün elektrik işletme 
idaresine gelerek bir müddet meşgul ol
muş ve Tramvay şirketinin satın alın -
ması hazırlıkları ve yeni inşaat hakkında 
alakadarlardan izahat almıştır. Vekil dün 
akşamki ekspresle Ankaraya hareket et
miş, istasyonda nafia erkim ve dostla!'ı 

tarafından uğurlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Vekaletce 
tramvay şirketinin satın alınması kat
iyen mukarrer olup Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya bununla ve hava gazı, tünel 
şirketlerinin satın alınması etrafında
ki tedkikatla bizzat meşgul olmakta -
dır. 

Yakında bu şirketlerin mümessilleri 
davet edilecek v~ müzakerelere başla
nacaktır. Vekil Istanbulda bulunduğu 
müddet zarfında Eminönü meydanında 
da tedkikatta bulunmuş ve meydanın 
bir an evvel açılması lüzumunu alaka
darlara bildirmiştir. 

Vekil Tutanbul belediyesi bu işe layik 
olduğu sür'at ve ehemmiyeti vermediği 
takdfrde, esaslı tedbirler alacaktır. 

Vekilin Yüksek mühendis mektebin
de yaptığı tedkikatta da, yemekhane 
ve 450 kişilik pansyonun cumhuriyet 
bayramına kadar yetiştirilmesi takar
rür etmiştir. 

Elektrik işlerini gözden geçiren Na
fıa Vekilimiz, bu idarenin semereli me
saisinden memnun kalmıştır. 

:N'a:Cıa Vekili Ankarada Vekiller icti
maında bulunduktan sonra, iki üç gün 
zarfında tekrar şehrimize dönecek ve 
tedkiklerine devam edecektir. 

Şehir işleri: 

Şehir yollarının inşasına başlandı 
İki sene içinde bitirilecek olan şehir 

yollarının inşasına, Tozkoparandan iti -
baren başlanmıştır. Müıteahhid, inşaata 
İş Bankası İstanbul şubesinm bulundu-
ğu köşeden de devam edeceğinden, bura
ya malzeme yığdırmaktadır. 

1 

- Ben polise mensubum. Bu tramvay 
yolcuları içinde birisini takib ediyorum. 

- Peki pasonuzu niçin göstermek is -
temiyorsunuz? 

- Ben pasoyu gösterince taki.b ettiğim 
adam polis olduğumu anlıyacaK ve ona 
göre tertibat alacaktır. 

Bu cevab karşısında ne yapacağını şa
şıran, bırakıp gitmek mi veya ısrar et -
mek mi lazım geldiğini pek kestiremiyen 
.ırnntrölör, genci tepeden tırnağa kadar 
süzdükten sonra yaşının küçüklüğünden 
şüphelenmiş ve ne olursa olsun pasoyu 
görmeğe karar vererek zilin ipini çek -
miş, tramıMyı durdurmuştur. İşin sarpa 
sardığım gören sahte polis memuru, ka
çıp kurtulmak için tramvaydan inmek is
temiş ise de kontrolör genem yolunu 
kesmiştir. Biraz sonra çağırılan bır polis 
memuru bu genci karakola götürmüş, 

yapılan tahkikat neticesinde bunun sa -
bıkalılardan Murad oğlu Seyfi olduğu 

anlaşılmıştır. 

Dün enmiyet müdürlüğüne getirilen 
Seyfi bir çok tramvaylara bu suretle bin
mekte olduğunu itiraf etmiş, müddeiu -
mumiliğe teslim edilmiştir. 

Seyyar eroin 
deposu 

Bir beyaz zehir kaçakçısı
nın Üzerinde yapılan üç 
araştırmada da eroin 

paketleri bulundu 
Dün Üsküdar zabıtası, ötedenberi 

tarassud altında bulundurduğu beyaz 
zehir kaçakçılarından İhsan adında bir 
sabıkalıyı yakalamıştır. 

Karakola getirilen İhsanın üstü a· -
randığı zaman beş paket eroin bulun
muz ve hakkında tanzim edilen evrak
la emniyet müdürlüğüne sevkedilrn.iş
tir. 

Müdüriyette ikinci şube kaçakçılık 
bürosu memurları İhsanın harekatın
dan şüphe etmişler ve üzerinde yeni -
den bir arama yapmışlardır. Filhakika 
bu aramada müsbet netice vermiş ve 
kaç;ı~çının elbiselerinin bir köşesine 
itina ile sakladığı dört paket eroin daha 
1:>ulunmuştur. 

. Vakit hayli geçikmiş olduğu için 
Ihsan hakkında yapılacak tahkikat er
tesi güne kalmış ve beyaz zehir ka -
çakçm emniyet müdürlüğü müteferri
kasınn gönderilmiştir. 

Müteferrik.ada mi.$afir edilen maz
nunların üstlerinde bir araştırma yap
mak ve orada bulunan diğer kimselere 
zarar verecek silah, bıçak ve saire bu
lunup bulunmadığı anlamak usulden 
olduğu için, İhsanın üzeri üçüncü defa 
olarak aranmış ve bu defada pantalo
nunu~. i?,inde sureti mahsusa da yapıl
mış kuçuk torbacıklar içinde on paket 
dah::ı eroin bulunduğu hayretle görül
müştür. 

Bugün bu seyyar eroin deposunun 
üzerinde yeniden ve esaslı bir araştır
ma daha yapılacak ve bundan sonra cia 
asıl eroinlerin alındığı ve bulunduğu 
yer tahkik ve tesbit edilecektir. 

İhsrı.nın fazla mikdarda eroini kim
lerden tedarik ettiği üzerinde ehemmi
yetle durulmakta ve kuvvetli bir zehir 
kaçakçısı şebekesinin izi üzerinde bu
~un ulduğu tahmin edilmektedir. 

Yugoslav konsolosu 

Yugoslavyanın İstanbuldaki Gene -
ral konsolosu B. İvan Vukatiç Kahire 
orta elçiliğine tayin edilmi tir. 
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Tayyare piyangosunun dünkü ve ev
velki günkü keşidesinde 5 O bin lira ka
zanan 18415 numaralı biletin bir par -
çasmm Beşiktaşta Vişnezade mahalle-

ltalyayı temsil edecek heyet yarın şehrimize gelmiş 
olacak ve müzakereler Tophane köşkünde yapılacak 

sinde 18 numarada Bayan Zahidede o]- İtalya ile aramızda imzalanacak olan 1 buğday, tütün, ve muhtelif deriler üze • 
duğu anlaşılmıştır. y~ni .~icar~t anlaşması ~?~~kerele~in~ ö- rine de memleketimizden mühim parti· 

Biletini Karaköyde Uğur gişesin - numuzdekı perş~.mbe gunu şebrımızde ler çekmiş ve bize başta manifatura eş
den alan bu talihli, 80-85 yaşlarında başlanacaktır. Muzakerelerde memleke - yası olmak üzere bir çok mamul eşya 
ihtiyar ve kimsesiz bir kadındır. tim.izi temsil edecek olan Türkofis rejsi göndermiştir. 

Bayan Zahideyi bugün bir saniyede Ba! Bürhan Zi~i, hariciye .~aire~i. rei.~- Tüccarlarımızın şimdiki halde italyada 
5000 liraya ulaştıran tesadüf ve ka - lerınden Bay Celal Osman, Turkofısı mu- 3,421,400 lira kadar bloke parası vardır. 
der, ona bugüne kadar çok acı ve iz - şaviri Bay Zeki Zeybekoğlundan mürek- Yeni anlaşmada, bunun tasfiyesi hususu 
tıra?lı bir hayat yaşatmıştır. keb heyet azalarımız dün sabah Ankara- da görüşülecektir. 

ihtiyar kadın, eski bahriye kaptan- dan şehrimize gelmişlerdir. İtalya ile ticaret anlaşması imza edil • 
!arından olan zevcinin vefatından son- Heyetimiz dün Hariciye Vekaleti ge- diği takdirde diğer memleketlerle ve bil
ra, Vişnezade mahallesindeki evde nel sekreteri Bay Numan Menemenci - hassa Almanya ile ticari münasebetimi
genç kızile yalnız kalmış ve ayda 300 oğlunun başkanlığında Tophane köşkün- zin de inkişaf edeceği anlaşılmaktadır. 
kuruş yetim maaşne geçinmek ve ya - de ınzarı mahiyette bir toplantı yapmış- Alman iktısad nazırı 
şamak kabil olmadıgw ından 8 odalı evi- tır 
nin iiç katını da ayrı ayrı kiraya ver - Bu toplantıda Türkofis İstanbul §U - memleketimize gelecek 
mi~tir. besi müdürü Bay Cemal Ziya da hazır Alman iktısad nazırı doktor Funk bu 

Fakat bu hal; ancak 2-3 sene kadar bulunmuştur. Bay Numan Menemenci - ay sonlarına doğru memleketimize gele· 
devam etmiştir. oğlu, toplantıdan sonra kendisile görü- cektir. 

Bundan 8-9 ay evvel bir gün Valide şen bir muharririmize kısaca ıunian Alınan iktısad nazırı şehrimizde bir 
çeşmesinde fenni bir muayene yapan söylemiştir: kaç gün kalarak, muhtelif iktısadi me-
ve yıkılmak tehlikesi görülen evleri _ İtalya ile yapacağımız yeni ticaret seleler üzerinde tedkikler yapacak, bun .. 
tesbit eden belediye fen hey'eti; ihti - anlaşması görüşmelerinde İtalyayı tem _ dan sonra Ankaraya hareket edecektir. 
yar kadının baba yadigarı ve hayatta sil edecek oları heyet, yarın §ehrimize Alman nazırı Ankarada hükfunet erkA • 
bütün geçinme vasıtası olan bu evin gelmiş olacaktır. İlk toplantı perşembe nımızla görüşmeler yapacaktır. Bu se • 
ele yıkılmak tehlikesinde olduğunu günü yapılacaktır. Bundan evvel biz ara- yahate, iktısadi mehafilde büyük bir e • 
görmüş ve hemen yıkılması için teb - mızda görüşülecek esasları tesbit etmek bemmiyet verilmektedir. 
liğat yapmıştır .. Ve kısa bir müddet üzere, ihzari toplantılar yapıyoruz. Top
sonra da Bayan Zahide evi 250 liraya lantı yeri olarak Tophane köşkü tayin e- Bir Tavzih 
yıkıcıJara vererek civarda bir odaya dil · t l l ~ w · miştır. ta ya i e yapacagıınız anlaş- Bir müddettenberi ailemiz arasında bir an-
sıgınmıştır... .ma müzakerelerinde iki memleketin ik- . 

İşte ihtiyar kadının bu 250 liradan t di t . ki af tt· k 1 1 laşamamazlık hasıl olduğu, bu yüzden yuva-
ısa ya ını ın ş e ırece. mese e er 

uğurunu denemek için son bir ümidle mızın yıkılmak tehlikesine maruz bulundu· 
görüşülecektir.> 

aymbğı bir tayyare piyango bileti, ona ğuna dair bir takım şayiaların çıkarıldığın-
bugünkü saadeti temin etmiştir. İtalya ile yeni yapılacak olan ticaret 

anlaşmasına iktısadi mehafilde büyu·· k e- dan haberdar olduk. Bu şayiaların biç bir 
İhtiyar kadın 250 lira parayı aldığı di bina ı h kt AU hemıniyet verilmektedir. ınesne ve ena ey esası yo ur. e • 

gün kızı Bayan Süzanı çağırmış ve: 
- Kızım para parayı çeker... Allah İtalya ile ticari vaziyetim.iz son sene - mizl tanıyanlara işbu hakikati beyan ve ib-

evimizi yıktı ... Komşular: «Bir piyan _ lerde hayli mkişaf etmiştir. İtalya geçen lağ etmekle şeref duymaktayız. Keyfiyetin 
go bileti al., her felfiltetin arkasından sene nihayetlerinde ve bu sene başların- neşir ve Ull.nını sayın Son Postadan rica ede• 

Davit Varon T• 
refikası 

Raşel Varon 

bir rahatlık yetişir!> diyorlar! Gel biz da diğer memleketlerden ziya<ie bizim riz. 
de bir bilet alalım demiştir. Ve 0 gün iptidai maddelerimize ehemmiyet ver -
Bavan Süzan yıkıcıdan aldıkları pa - miş, bu arada bilhassa mühim mikdarda 
rayı Ziraat bankasında saklamak üze- pamuk almıştır. Ayrıca tütnt, yapağı, 
re bankaya gittiği sırada bankanın ya- = ====== =========================-
nıbaşında rastladığı Uğur gişesinden Bir tayfa kaynar Yeni sinema mevsiminin ilk 
18415 numaralı bileti almıştır. O keşi- bUynk filmi ve sinema tekniği.: 
dede bu bilete 5 lira isabet etmiştir. ziftle haşlandı nin en son harikası · 

Fakat Uğur gişesinin genç sahibi YERALTI 
dün sabah bir otomobille Beşiktaşa Dün Anadolukavağında feci bir kaza 

koştuğu zaman en büyük hayat müj - olmuş, genç bir gemicinin vücudü kay • H A" K ı· M ı· 
<lesini götürdüğü bu evde hazin bir nar ziftle haşlanmıştır. 
levha ile karşılaşmış, 50,000 lira ka - 25 kısım tekmill birden 
zanan Bayan Zahideyi soluk örtülü Anadolukavağında Liman caddesi a - G 
beyaz bir döşekte metruk bir vaziyette çıklarında d:mirli bulunan Tevfik Hüda 
ve iztırablar içinde bulmuştur. isimli motörde bir müddettenberi bazı ta-

Genç bayi Bayan Süzana büyük mirat yapılmaktadır. Dün motör tayfa -
müjdeyi verdiği zaman zavallı kızca - smdan İsmail oğlu Mustafa geminin am
ğiz sevinç ve teessürle karışık ani bir barında çalışırken arkadaşı Salih te e -

kriz geçirmiş ve: linde fıkır fıkır kayna.makta olan içi zift 
- Anneciğim ... Anneciğim diye me~ 

ruk kadının üzerine kapanarak ağla dolu bir·kova olduğu halde motörün bazı 
mıştır. aksamını riftlemeğ başlamıştır. Bir arll

Belediye intihab 
defterleri yarın 
akşam indirilecek 

lık Salihin eline biraz zift sıçramış, ca-
nı yanan gemici kovayı bırakma.~ mec-
buriyetinde kalmıştır. Kova ambarın 

içinde ve tam Salibin çalıştığı yerin al -

tında bulunan Mustafanın başından aşağı 
dökülmüş ve onun elini, yüzünü ve vü

cudünün muhtelif yerlerini yakmıştır. 

Baş rolde : iNE AUTRY 

.000 metre yer alb.nda 500 sene 
sonrayı gösteren bUyUk fantastik film 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Nahiye ve kaza merkezlerind~ asılı Mustafa can acısı ile o kadar bağırmış -
bulunan şehir meclisi defterleri büyük tır ki feryadını sahilde bulunan polisler 
alaka toplamıştır. Halk mlişküJat çek - işitmiş ve bir sandala atlıyarak gemiye İstanbul Şehir Tiyatrosu 
meden defterlerde ismini bulmaktadır. koşmuşlardır. Hadisenin bir kazadan iba- Bu ak~am 
Yarın akşam defterler asılı bulundukları ret olduğu anlaşılmış ve Mustafa bir o - jj/1111/l//~ıll//11 V 

yerlerden indirilecek, intibah hazırlıkla_ tomobille Nümune hastanesine götürül- 1~m 111.l/jj// l~mir Fuarında 
rına başlanacaktır. müştür. Kaza etrafında tahkikata devam mı ÇAM SAKIZI 
İstanbul şehir meclisi önümüzdeki pa- edilmektedir. 11111111 

zartesi günü öğleden sonra saat ikide fev- ~~===========::::::=::::::::::======~========= 
kalade toplantısını yapacak, intihab 
müddetinin kaç gün devam edeceğini 

tesbit edecektir. 

Aslıerlilı işleri: 

Şubeye davet edilenler 
Beş!ktaş Askerlik Şubesinden: Piyade teğ

:.nen Nuri oğlu Kadri (24602) , piyade teğ -
men Mustafa oğlu Hasan Kadri (2724) , pi

yade teğmen Abdurrahman oğlu Osman Sü -
reyya ( 41852) . 

938 yılı Haziran yoklamasına gelmiyen 
yukarıda adları yazılı yedek sübayların a -
cele şubeye müracaatları ildn olunur. 

YARIN AKŞAM MELEK SİNEMASI 
Yeni Sinema Mevsimine Baılıyor. 

HEN R 1 GAR AT 
MEO LEMONNIER 

ve 

LUCIEN BARROUX 
Tara!~dan 1',ransızca sözlll - Şarkılı büyllk Komedi : 

S U T KARD EŞ L ER 
Yeni Fiatlar. Hususi Lüks Mevki 50 .. Birinci ve Balkon 

• Koltuklan 35 • ıkinci 25 Kuruş. 



·Antalya hergün biraz 
daha inkişaf ediyor 

• 

Deıniryolu, bu tarihi şehirde çok verimli bir ikbsadi 
hayat yaratacak. Antalya yeni bulvarları, 

lhodern binaları ile Akdenizin en güzel ıehri oldu 

Boyabaddaki 
sel tahribatı 

Boyabad (Hususi) - Ayın 8 inci 
günü kasırga ve şiddetU yağmurlar se
bebile vukubulan kaza ve hasarat tes -
bit edilmiştir. 

Saat on sekiz buçukta müdhiş bir 
kasırga ile başlıyan yağmur, sürekli 
olarak 45 dakika devam etmiş, kasaba

' :vı muhtelif semtlerden sel basmıştır. 
Yağmur fındık büyüklüğünde dolu da 
karışık olarak yağmış ve gündoğdu ta
rafmda Dume çayına gelen çay taşmış 
ve mahallata doğru yayılmağa baş -

lam1ştır. Bu sırada köyden kasabaya 
gel~m kunduracı Faruk'un karısı ku -
cağındaki bir yaşındaki çocuğu sel su
Jar1ıın kaptırmıştır. 

Kadın bir hayli u~t'aştıktan sonra 
kurtulmuşsa da çocuk sellere kapıla -
rak ·boğulmuş ve cesedi bu sabah ka -
sabaya yirmi dakikalık bir mesafede 
çakıl ve taşlar arasında bulunmuştur. 

Kasabanın muhtelif semtlerinde ba 
zı evlerde tahribat yapan sel bu me -
yanda otlamaktan gelen hayvanların 

bir çoklarını ve ağılda kapalı olan on 
'.Antalya civarında Belkıs harabeleri beş kadar da davar hayvarıını götür -

Antalya, (Kaş muhabirimizden) - Şarampol mahallesine giden yolun müştür. 
Cennp yurd sahillerimizde Antalya, ~enarındaki evler, mağazalar sıraya Kasaba sokakları çakıl ve kumla 
Çağlıyanları tarihi ve coğrafi vaziyeti konulmuş ve yeni binalar hemen ta - dolmuştur. Yağmur fasılasız gece ya -
itibarile yurdumuzun en ehemmiyetli mamile kübik tarzda yapılmıştır. rısına kadar tedricen hafifleşerek yağ
ve eıı güzel köşelerinden biridir. Yeni lise binasının inşasına başlan- mış, bütün halk geceyi korku içinde ge 

Kış mevsiminde mutedil bir hava ınıştır. Karaali oğlu bahçesi güzel bir çirmişlerdir. 

,_ Yurdda spor hareketleri =:=] 

Çankırı, (Hususi) - Çankmda spor 1200 metrelik mukavemet koşusunda 
hareketleri canlı bir §ekilde devam et-
mektedir. Mehmed birinci gelmiştir. 100 metrelik 

Bu haftanın ehemmiyetli spor hare- sür'at koşusunu Naci kazanmıştır. Müsa
ketlerinden biri bisiklet yarışı olmuştur. baka birincilerine muhtelif hediyeler .,~ 
6 kilometrelik yarışta Çankırı klübünden rilmiştir. Resmimiz ko,şucula..T"t göster~ 
Kennn birinciliği kazanmıştır. mektedir. 

Geredede spor faaliyeti devam ediyor 

içinde bulunan Antalya, yaz günlerin- hale getirilmiş, Vali konağı önünden Sabahleyin şafak! berabe kayma
de, bir çöl sıcaklığı içine girer. geçen yol At~türk bulvarı adile eşine kam Hikmet Güvenç ~e janda~a ku -

Antalya, tarih bakımından çok ge - az rastlanır hır cadde haline getirile - mandanı Salih Özaydın civar köyler -
niş ve derin bir mevzu kaynağıdır. rek Atatürk parkına rapteclilıniştir. d k' h te b"tin 'b 1 1 Gerede, (Hususi) - Kazamızda spor 

. k M d b' t rzd . d"l e ı asarın s ı e aş amış ar ve har k tl ri k 1 b' ki muhtelif futbol temasları yapmaktadır. 
Aııtalyanın civarında bır çok ıy - o ern ır a a mşa e ı en ve . ıı.h k b d.. k ka b e e e ço can ı ır şe lde de\ram 

tnelli eserler mevcuddur. Ezcümle Bel- bütiin icabları yerine getirilen Halice- bıll;l are asa aya onere ... sa anı~ etmektedir. Gerede Esentepe klübü bu Yukarıdaki resim klübün futbol takımı~ 
k•s harabeleri ecnebi seyyahların sık vi binası, eşi az bulunur bir güzellik- bütün civarını gezerek felaketzedelerı hareketlere bilhassa önayak olmakta, nı göstermektedir. 
sık ziyaret ettiği çok eski bir tarih ya- tedir. teselli etmişler ve kendilerine yapıla • 3 Eski h. ı· b• .ki t . 
digarıdır. Halkevinin, tarih, köycülük, spor, cak yardımları tesbit etmişlerdir. şe ır 1 iSi e Cl yurd 2ezİsİne çıkb 

Eski devirlerde Pamfilia arazisi i - tems!l kollan gibi teşekkülleri ve daha Uşaktan yazılıyor: 
çinde bulunan Adalya (Antalya) Per- bir çok kolları, daima faaliyet halin • lnegölde bir kaza Eskişehir spor bölg~ .. 
gam Kralı 2 •nci Attal Filadelf devrin- dedir. sine mensub üç bisik-
de pek yüksek bir medeniyet merle - Antalya limanı kış günlerinde va - !~egöl (Hususi) -?rha~~e ~ahal- letçi 1550 kilometre 
bes in~ ulaşmıştır. Bugün, gerek An - purJarm uğrayamıyacağı bir hale e - lesının Ankara caddesınde çılıngır İs - gezisine çıkmışlardır. 
talya şehrinin içinde ve gerekse bura- lir. Alış verişi bol olan bu memıefet- mailin dükkanında oksijen kaynağı Yapılan bir pror 
ya cİVC:ll' kazalarda bulunan değerli a- te muhakkak bir dalga kıran yapmak ya~ılırken benzin lambası parlamıştır. ram mucibince Ha-
sar, bu devirden kalma.dır. lazımdır. Ismail usta ile oğlu Fehmi ve işci - san Dcmircıoğlu, Em-

Antalyanın 65 kilometre şarkında Hele Demiryolunun Antalyaya ulaş- lerden Adil ve Hakkı muhtelif yerle - rullah Gürel ve F'a· 
Eski Antalya denilen tarihi harabeler. tığı günlerde bu memleket, Akdeniz rinden yaralanmışlardır. Yaralılar ruk Bilimli adındaki 
eski çağların Syde kasabasıdır. havzası içinde emsalsiz bir vatan köşe- memleket hastanesine kaldırılmışlar • bu üç sporcu genç 

Antalya, bir sürü sahibler değiştir- si olacaktır. d1r. Kütahya ve Afyona 
miş ,.. ve uzun müddet Konya Selçuk uğradıktan sonra şeh-
Türklerinin elinde kalm~tır. Bu hü - Yozgadda güzel bir vali konağı yapılıyor rimize• gelmişler ve 
kCı.met 699 hicri yılında inkıraz bulun- sporcu arkadaşlorı 
ca (Teke bey) adlı bir Türk beyi, Aıı- tarafından karşılan ... 
talyada istiklalini ilan etmiş ve gerek mışlardır. Bir gün U~ 
kendisi ve gerekse ahfadı; burada, u - şakta kalan bu genç-
zun müddet emirlik etmişlerdir. Bu - ler uzun bir yolculu-
nun !çin buraya, Teke ili adı verilmiş - ğa rağmen zindelik • 

tir. lerini muhafaza ediyorlardı. Eskişehirde son bulmak üzera tertib o1u-
Antalya şehrinde Selçuk Türkle.: Eskişehirde başlamak üzere Kütahya, b 

. b nan u yurd gezisi on beş günde bitecek rıne aid 74 kitab€, birkaç urç ve mu- Afyon, Uşak, Alaııehir, İzmir, Bergama, 155 k 
t · ıAt :.' ve O ilometrclik mesafe katolun.:ı-
eadciid cami, mescid, medrese, ıma a - Balıkesir ve Bursaya uğramak ve gene caktır. 

han~ ikimun~z~b~~~lie~l- -~~~~-~~-~~----~---------------
nliş ve vilayet içinde e kenransaray ve GUmUşhacıköyünde bir gelin 
birkaç kapı bulunmuştur. b 

Sehrin Yenikapı civarında Adriyan ara asının Önünü kestiler 
kapısı halen eski şeklini muhafaza ei
tnektedir. 

Seyhan kıyısında bir açık 
hava banyosu yapıldı 

Gümüşhacıköy, (Hususi) - Geçenler- Adana (Hususi) _ Ad k h 
de M if d G ·· .. h .. .. ' ana açı avıı 
b. c~z on ~n urn~ş .~cık~yune giden banyolarına en fazla ihtiyaç gösteren bir Antalya adına Selçukiler tarafın -

dan basılan paralara bakılacak olursa, 
onlar zamanında da buranın siyasal ve 
..ekonomik bir ehemmiyeti bulunduğu ı 
anla~ılır. Antalyanın limanı, tersanesi, 

ır g: n ara ~ının ~nune ıp gerilerek şehirdir. Bu vaziyeti gözönürıe alan be-
zevze parası ıstenmış, verilen beş lira ı 1 d. , . 

kaleleri. her devirde meşhurdur. 

~ görülerek mühim bir kavga çıkmak 1 ~ ıye Se)han nehrı ~ıy~smda h~lk. ü;.in 
uzere iken zabıta yetişerek had. 11 b~ a.çık hava banyosu mşa ettırmıştır . 
koymuştur. ıseye e Şımdıye kadar ufak, büyük birçok ç )-

cuklar nehrin tehlikeli kısımlarında yı
kanmakta ve bu yüzden hemen hergün 
boğulma vak'amrı eksik olmamakta idi. 
Yeni inşa edilen .'.lÇık hava baıwosu sa
yesinde boğulma vak'alarının önüne ge
çilıniştir. Yalnız banyodaki havuzun su
yu nehirden gelmekte olduğundan çok 
bulanıktır. Havuz önümüzdeki yıl sıhhi 
bir şekle sokulacaktır. 

Antalva Cumhuriyet devrinde um- Yozgad (Hususi) - Yozgadın mü - tirilecek olan konağın temel atma me - K I h d 
ran ciheİinden çok ilerlemiştir. iki ta- kemmel bir v~li. ~ona~ında~ ~ahrum rasimi yüzlerce davetlinin iştirakile iZi ca amam a bir orman 
rafı kübik ve asri binalardan mürek- bulunması şehır ıçın bır eksıklık sayı- parlak bir şekilde yapılmış - yangrnı 
keb bir çarşı meydana getirilmiş, in - lıyordu .. Bu ihtiyaç v n~zarı dikkate alı- tır. Resmimiz Vali Fevzi Güre- Kızılcahamam (Husust) - Kızılca-
hisarlar Halkevi gibi modern binalar- narak hır vali konagı ınşasına karar ve li ilk temel taşını koyarken 
!a ~ehir. bir kat daha güzelleşmiştir. rilmiştir. 47 bin lira sarfile vücude ge- göstermektedir. hamama beş saat mesafede Eldelik or-
-=~~..;.;~----i~---------------~~-------------------- ma:!lının Karakaya kısmandan ateş çı-

- Çok memnun oldum 
Hasan Bey •. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : karak takriben yarım hektar kadar bir 
mahallin ... undalıklarını yakmış, orman 
koruma efradı ve civar köylüler tara _ 
Cından ateş tevessüüne meydan veril
n~~~-en söndürülmüştür. Yangının sön
durnımedcn atılan sigaradan çıktığı 
tahmin ediliyor. 

... Vapur bacalarından 
fışkıran kurumların önü -
ne geçmek için ... 

.•. Vapur şirketleri bir 
takım hususi aletler getir
tiyorlarmı§ ... 

Hasan Bey - Bari biraz 
fazla getirtip kurum satan 
bazı ham ervahlara da tat-
bik etseler~· ,.,P 

Alpullu istasyonunda marşandiz 
bir çocuğu çiğnedi 

Alpullu (Hususi) - Alpullu istas -
yonundan hareket eden marşandizin al 
tından geçmek isteyen ( 6) yaşında bir 
çocuk trenin tekerlekleri altında ka -
larak parçalanmıştır. 

Çorluda ekim işleri 
Çorludan yazılıyor: Burada tıprak yal

nız hububat yeti~tirir. Şeker pancarına 

vesair şeylere müsaid değildir. Göçmenle
rin ektiği gündöndü çiçeği bu sene çok 
bereketlidir. 

Bu çiçeğin yağı çıkarılıp yemeklerde 
kullanılmaktadır. Hububat bıı sene iyi
cedir. Mısır mahsulü yağmursuzluktan 

berekets zdir. 300 kilo gelen bir araba sa
man yarım liraya satılmaktadır. Hay
van beslemek için köylerde oldukca genif 
mer'alar bulunuyor. 



Olf POI~& 

f HıcHa.a. Karpamda f 

BUGCNKC HAYAT~ 
Dudaklar nasıl 

Genç romancı romanından bir par- diğjne birdenbire sevinmişti. O kıya -
güzelleştirilir ? Tarlabaşı cinayeti davası 

talik edildi 
P okudu: fette odasından çıktı. Misafirlerine 

cNil1lfer, san saçlı başını nişanlın - (affedersiniz, pijamamı değiştirip de 
nın geniş omuzuna dayadı. Gözgöze geleyim!) diyerek tekrar odasına dön-
geldiJer.. dü.> 

Nilüfer: - Böyle yapar mı ki? 

Dedi, nişanlı dudaklannı onun yü- geçmişken, şık pijamasını ne diye bir Bundan bir müddet evvel Tarlaba - Karakolda isticvabları esnasınl - Seni seviyorum. - Tabit böyle yapar.. Fırsat eline 

züne dokundurdu: kere de misafirlerine g&termesin. şmda b~ cinayet olmuştu. Maksud a • Ahmed Ramazanın arka cebine gizUll' 
- Ben de seviyorum, hem pek çok. Genç romancı, birkaç sayfa daha çe- dında . hır ıeyyar sa~ıcı eski kansı Er- bir mikdar esrar koymuştur. Bnaııaıt 
Bu güzel tablonun yegane şahidi ta- virdi: vehe ı!e evle~~k uze;e olan seyyar de Ramazanın kendisini sustalı çakı il' 

biaUı.• . - Şuradan da biraz.. cRadyo;yu ga - sebzecı Said ısmınde bır genci BOkak - tehdid ettiğini ve çakının da cebı"" 
Genç muharrir sordu: yet hafif açmışlardı.• larda kovalamış, arkasından bir - olduğunu söylemiştir. 

N l buld ., kaç el silih attıktan sonra öldür - Ra - - _.111 
- ası unuz. - Bu da olmadı. Siz radyosu olan .. t·· B' _dde A- mazanın ustu aranmış fakat ~ 
- Son satır biraz fazla romantik, tanıdıklarınız arasında radyosunu ha- muşu. ır mu _ ttenberi gırcez~ yerine esrar parçaları zühur etrni tir· 

bilh b ·· · · b • mahkemesinde görulmekte olan bu cı- ş ~ 
assa ugun ıçm gayrita iı.. fjf açana hiç tesadüf ettiniz mi? nayetin muhakemesine dün de devam Bu vaziyetten şaşırmış ve nibay .. 

- Nasıl ~I.ınalıydı?. Genç romancı tekrar sayfaları çe - edilm" tir. esrarı cebine Ahrnedin koyduğunu afi 
- cBu guzel tablonun yegıne şahidi virdi· E ış lamıştır. tabiattı• cümlesinin yerine: cVapurun · vvelki duruşmada Maksudla, Er - . 

alt kamarasını dolduran halk, bu gü - . .. -d Şurasiki' ıniı da oki~ub~ytım... cKab~ - vehenin evli olup olmadığının sorul - Zabıta Ahmedı sıkıştırmış o da 1ı' 
zel tablonun şahidleriydb cümlesini "?Y en ne mev ır ramvaya ın- ması istenmişti. Dün nüfus dairesin - suçu itiraf etmiştir. koysanız daha doğru olacak. dıler, yanyana oturdular.• . • den gelen cevab okundu. Maksudla, Dün üçüncü sulh cezada yapıı.I 

Genç romancı sayfaları çevirdi: . - Hele bu hiç o~ınış .. İkıncı ~v- Güzel bir çift dudak çok defa bir kadı- Erveh~nin evli oldukları ve yalnız Er- duruşm~lan. neticesinde ~alan ça' 
_ Şuradan da okuyayım: kı tramvaylar Karak_oye ge.ldiklen za_ - na c<11"1zeh dedir b"lir H - llik _ vehenın babası Eşrefin ölü olduğu bil- lan ve ustelık Ramazanın cebine esrtl 

d 1 1 
V":-~ b b c1t e ı . er guze geç d ' ·1· rd Ha b , k .. k'"l . km-~ cHizınetçl, misafirlerin geldiğini ha ~an .o .mu~ur ~- ~ .. ~ . ~n~mez, ın se bile gülüşün güzelliği kalır. Bunun ırı ıyo u. 1 uki Eşref hayattadır. .itoyara onu muş u vazıyete so ar 

ber verdiği zaman; Bayan Seher yatak dıklennı farzedelım. !kı kışının yanya- için dudaklarınızı azam! derecede güzel- B.u. noktanın arnavudcadan tercüme e- çalışan Ahmedin tevkifine, fırçaıaı: 
odasına çekilmiş, yeni aldığı şık pija _ na oıu.ı:aca~lan bot bır kanape bulma - !eştirmek için hiçbir §ey esirgememelisi- dılırken mi yanlışlık yapıldığının araş- satın aldığını iddia eden Mehmed A masını aynanın karşısında prova edi _ !arına ımkan yoktur. _ Diz. zaten buna ne çolı: para, ne de çok tırılması ve gene Arnavudluk lı:onso - linin de ~aı_ne.tgfıha rabtedi!mesııı' 
yordu. Pijamayı alelacele çıkardı Ro - Genç romancı, boynunu büktü: vakit lazımdır. Bir iki basit pomad, losi- l~sluğundan, ~dun kaı:181 ile b~ : karar venl.ınıştır. 
bunu giydi, misafirlerin yanına gitti: - Başka bir parça okusam.. on, günde birkaç dakika ... Hepsi o kadar. r.şmak üzere muracaat edip etmedıği Vapurda çanta çalın bir sene,. 

- Bu da olmadı. - Kifi, bu romanı baştan yazın.. a. Geceleri rujunuzu en ufak iz kalına- hak~ında sorunun cevabının beklen -
- Niye?._ hatta daha iyisi bir müddet yazmayın macasına slliıılz. mesi için muhakeme Ey!(ilün ıs inci mahkOm oldu 
- cAynanın karşısında prova edi - ve gezin .. çünkü siz bugünkü hayala b. Rüzgarla güneş dudaklan kurutur, gününe 'bırakılmıştır. Heybeliada vapuru dün Haydarpcl' 

yordu.• cümlesinden sonrasını şu şe - çok yabancısınız. çatlatır. Onların derisini bozar. Buna Suç DslUne SUÇ işliyen biri şadan köprüye gelirken sabıkalılardad 
kilde tashih etmeli: cMisafirlerin gel - ismet Bultlsi karşı_ k_ullanılac~ ilaç pek basittir. Evde tevkif edildi Mehmed, yolculardan birinin cebind-
-===-=--=-=================::ımı:=====-===ıı:========== kendımz yapabilirsiniz. para cüzdanını çalarken Mustafa tarı' 

C Bunları b•ıı•ıyor mu• ıdı•nı•z 'J
1 

=ı Bir kapta lanolinle mutfak zeytinyağı- Sir.kecide boyacılık eden Ramazanın ftndan görülmüştür. Tam yakalanact' 
nı yarı yarıya karıştırınız. Akşam sabah, fırçalan çalınmış ve bunlan bir hayli ğı sırada Mehmed çantayı yere atrn1' 
kuruyan dudaklarınıza sürünüz. Çok aradıktan sonra Mehmed Air isminde tır. Hırsız hemen yakalanarak cürııı4 
geçmez. Yumuşak, elastiki hallerine dö- birinde bul.muştur. Fakat Mehmed Ali meşhud mahkemesine sevkedilmiştl' 

Futbol oynayan körler nerler. fırçalan Ahmed isminde birinden 78 Yap!lan duruşmadan sonra Mehmedl' 
t n g i 1 t e r e • c. Dudak rahatsızlıklarının bir sebebi kumşa satın aldığını iddia etmiş ve bir sene hapsine ve bir sene de nezaret 

nin Norvood kole- de hazımsızlıktır. Dudaklarınız tabit hal- Ramazan Ahmetli yakalıyarak birlikte altında bulundurulmasına karar veril' 
jinde AmA talebe lerini kaybetmişse, midenizin bozuk olup karakola gitmişlerdir. miştir. 
dahi futbol oynar. olmadığına dikkat ediniz. Bir iki gün 
Bunun için topun tatlı ve yağlı yemeklerden yemeyiniz. 
içine sert bir mad- Mideniz dinlenince dudaklarınız da tabii 

Stenografinin mazisi 

Deniz işleri : 

deden yapılınIJ hale girer. Tabanca ile alacak tahGI eden 
""" küçük yuvarlak - d. Uçuk ta ekseriyetle tam güzel gö-

lar konmaktadır. ~ rünmek istediğiniz gün çıkar ve güzelli- biri yakalandı 

Denizbank yeniden .ekiz vapur 
· yapbracak 

Denizbankın İngiltereye yeni vapurl.ı 
ısmarlıyacağını yazmıştık. Bsnk~ fen br 
yeti, bu hususta bir müddettenberı yaY 
makta olduğu tedkiklerini bitt.rmi7 ve bff 
rapor hazırlamıştır. Ismarlanacait gemi • 
!erden iki tanesi Marmara, diğer ikısi dl 
Ayvalık hattına ~şliyecektir. Bundaıl 
başka uzak seferler için de dört vapı.Jt 
yaptırılacaktır. Bu vapurlar filisti!lt 
Brendizi, Marsilya, Hamburg hatlarındl 
işliyeceklerdir. 

Biliyor musunuz kf stenoğrafi yeni ve Topa vurulunca ğtnizl bo.zar. Ç~resi alkol kamfre ile sil- :r~nişehirde Kamer caddesinde ıa.h-
modern bir bilgi delildir. İki bin senelik bunlar gürültü çıkarmakta ve böylece to- mekten ıbarettır. Yağlı kremler sürme- vecıhk yapan sabıkalılardan Malatya -
kadar bir mazisi vardır. Bunu meydana pun iatikameti belli olınaktadır. meli, daha ziyade artar. lı Mehmed ile, ayni semtte oturan Jorj 
çıkaran ahiren Viyanada rüyet edilen * . e. Dud~klan g_llzel saklamaya mahsus arasında alacak yüzünden bir kavga 
bir dava olmu§tur. Bu davada, heyeti hl- iki ekzersizden biri: çıkmış, Mehmed tabancasını çekerek 
kime, stenotraft ne yazı1m1, bir vası _ Amerikada yeni bir mezheb ~rı ~dan akşama gev§ek ve hasmının üzerine bir e1 ateş etmiştir. 
yetnamenbı eüiJik veya yeniliği hakkın- Amerika zencileri arasında yeni bir ~~~ hallerıne bırakmak, ilti elin baş ve Atılan kurşun Jorja isa'bet etmemiş ve 
da hükiim verecekti. Bu mretle anlapl • meılıebln taammüm ettiği haber verili- ıkincı parmaklarile hafif hafif çimdikli- silih sesine yetişen polisler Mehmetli 
dı ki stenolrafi yeni bir ilim dejildır. yor. Bu mezhebin l&likleri fimdiye ka- yerek kızartmaktır. Bu ekzersiı, kanın ;!taknlıyarak tahkikata başlamışlardır. 

dudakta dolaşmasını kolaylaştırır. Yani • * dar kullanılan tabit isimler alacakları onların beslenmesine yardım eder. 4 yapnda bır çocuk pencereden 

80 yaştnda talebe yerde tatlı rüya, l§ıkh saadet, serbest ha- İkincisi: Onları büzerek içeri çekmek- dOftll Kuılayın mftumerelİ 
yat gibi tuhaf tuhaf adlar almaya başla- t · T İngilterede 80 yaşlannda bir kadın, mışlardır. Amerikan nüfus idaresi bu i- ır. anı kamışla limonata içmek için yap- Akbıyıkta Oyuncu sokağında oturan Kızılay untapam Te Balat nahlyeıeıl 

Oaha hlli mektebe gitmektedir. Göz _ aimlerl tescil etmemektedir. tığımız hareket... Sıdkmm oğlu .f yaşında Zengi, evin i- K.ırumları 17 EyUU cumarteaı aqamı sa -
!eri bastahklı olan, cesaretli kadın, Al- t Dudak, gil.zelliğlnl ııağlığuıdan, ya- kinci kat penceresi 6ııünde oynarken rayburnunda b1r müsamere terllb etıııı.let • 
man felsefesi, edebiyat ve san'at kur - makta, ve cbugünkii cemiyet> e dair radılıştaki ıeklinden aldıiı kadar boya- birdenbire müvuenesini kaybederek '""Bu milsamereye oan"atklr Naotd ve 111 
lannı takib etmekte, Fransızca oku - konferanslar dinlemektedir. d~n da alır. Bunun için. boyaları müm- sokağa düpnüştür. Başından ajır ve çot güzide aan'attftrlar ve yilkaet bir "' 

-······· .. -· ........... ·---···· ..................... - ...................... ---·------·- kün .olduğu kadar iyi cinsten ve tabii tehUkeli bir surette yaralanan çocuk hey'etl iftiralı: edecektir. 

Gf>H L 2 J 

Bir hllı•ye ve 
Bir nasihat 
İstanbula yakın küçük şehirler .. 

den birinde oturan bir kadın okuyu· 
cum bana bir hikaye anlatıyor, beş 

on satırla hüllsa edilebilir: 

- Severek evlenmiştim. Kocam 
fazla çapkın çıktı, dayanamadım ay• 
nldık. Bili.hare ben de evlendim, o 
da, her ikimiz de çoluk çocuk sahibJ 
olduk, aile hayatına karıştık, yek • 
diğerimizi uzun yıllar gözden kay • 
bettik. 

Fakat geçen gün birdenbire kar
şıTJıa çıkt1. Büyük oğlumla deniz ke· 
numda dolaşıyordum. Birdenbire ö
nllmde peyda oluverdi. Şaşırdım. 

fakat bereket versin kendimi çabuk 
topladım. Galiba o da öyle oldu, ma
amafih biraz sonra yürürken men -
dilini iltizamen yere düşürdü. Oğ -
lum görmüştü, aldı, b(•nim müdaha -
le etmeme vakit kalmadan sahibine 
götürdü, fakat o, almadı: 

- Benim değil, annenin 
dE"Cli. 

olacak, 

Ve mendil yerde kaldı. Eve dön· 

di1k. Şimdi ne zaman ona rastgelsem 
ycınımda kimse yoksa hemen yakla
şıyor: 

- Mendilimi isterim, diyor. Ce • 
va b vermiyorum ama, şaşırıyorum. 

Ne yapmalıyım > 

Tesadüfü inklr edenlerden de -
ğilim, fakat tekerrür ederse bunda 
kasd ararım. Erkeğinki meydanda -
dır, fakat kadın niçin daima onunla 
karşılaşabileceği yerlerde dolaşıyor? 
Ne yapacağını sormadan önce bu su~ 
aJin cevabını vermesi lazım. 

* Sivasta Bay cH.> e: 
Mektubunuzu -imzasını kesmek 

şartile- erkek arkadaşlarıma gös • 
terdim. İttüakla şu kararı verdiler: 

1 - Mektubu yazan zeki bir a -
damdır. 

2 - Meseleyi ortaya koymasını 

ve tahlil yapmasını bilmektedir. 
3 - Hislerinde samimidir. 
4 - Bugünkü dünyada muvaffak 

olması ihtimali çoktur. 
Şu halde size merak etmeyiniz, 

düşündüğünüz meselenin kendili -
ğinden halledi!l•ceği zaman da ge -
lecektir. diyorum. 

BYZE 

rengıni~e en uyanından almalısınız. On- Şişli Etfal hastanesine taı.1 ... 1 ...... , te _ 
lann bıraz hududunu aşarak boyasanız d . !tına 

1 
~- W&U&U.UJ Romoköre binerken k8prü 

b·ı bo , avı a a_ınmışı.u-. d L_ __ • • d•_..n 
ı e ya ile sun ı bir biçim vermeye UIHUUllD ıçıne 1a9-. 

kalkışmamalısınız. Rujunuzun en güzel Bir boyacı iskeleden J1Warlanclı Çeşmemeydanında Alacahamam ç~ 
şekilde görünmesi için de dudaklarınızı Beykozda Kavakdere caddesinde o- mazında oturan Hüseyin oğlu Salibt 
boyadıktan sonra bir tülbendi aralan na turan Ligıor isminde bir boyacı, ayni diin Gala ta köprüsüne yanaşmış olaO 
sıkıştırıp bir dakika alzınızla tutmalısı- semtte sütcil Şerife aid evi boyarken Kısmet romorkörüne bineceği sıradl 
nız. .Bu suretle fazla boya tülbende çıkar. altı metre yilkseklikteki iskeleden a _ köprü dubasırun açık bulunan ağzın ' 
Genye ~ daha tabit görıinür. şağı düşmüştür. Ligor vücudünün muh dan iç~ri dü~üş, vücudünün muhte~ 

telif yerlerinden ağır surette yaralan _ yerlerınden agırca yaralanmıştır. Ya 
Çamaf~ 118111 ukmah. 1 mış ve Nümune hastanesinde tedavi 1 ralı Beyoğlu hastanesinde tedavi altın• 

Yırtılması fhtımall olan htç bır ,ey ate- a alınmıştır. 
lAde çamaşır gibi kuvvetle aıkılmaz. İki tır.~ alınmıştır. Haliç vapunmda bulunan cesed 
awcun arasında yavaş yavaı tazyik ede- B1r otobla • tram••J carplflDUI E Ik· ·· 7 
rek sularını akıtmalı. Burmamah yün - Şoför Alinin idaresindeki 3359 nu - ~e ~ r~ w numaralı Haliç va -
lülere - asılmadan evvel - şekil 'verilir. maralı otobüs ile vatman Bekir tarafın- p~ruhn ~ ~un u~ınu yazdığımız ce • 
Yani yıkanmadan evvelki vaziyetlerine dan idare edilen 159 numaralı trarn s~ d ab m a l,,apı .an tahkikat netic~; 
sokulur. İpekli çoraplar uzunluğuna doğ- vay arasında Pangaltıda bir çarpışın~ ~~ e . un~~ w erzıfonlu Ahmed ogl 
ru hafifçe çekilir ve yere serilerek kuru- olmuş her ikisi de hasara umYn11:lar - ··ıud~e._yüınt o..A. .utgud~le ~alb ~ktesindeOI 
tulur. . 1 o·-~ o ug e::ıuı e ı mış, defnme rubS' 

dır. verilmiştir. 

iki ahbab çavuşlar: Seglab ve sütçü 



llON Pos-..& 

-1 - Eski Tork detektttleri "Son Posta,, ya-
1 - maceralar1nı anlatıyorlar : 2 6 

K•~~~~~l~~n~o~ş~s0--~zı-e~r~~1Haydarpaşa garını soyan 
hırsız nasıl yakalanmıştı? 

Direktör - Bugünlük bu J~cıdar ba
yan. Karımı eşkiyalar kaçırdılar. Bu. 
iş için de polise bir mektu.b yazma· 

. b · alık bana mız ıcab eder yarın ır ar 
' lu~ hatırlatmayı unutmayınız 0 

mu? .. 

Ağız açmak 
Münakaşalı konferanstan sonra konfe-

nl dan birine rans veren orada buluna ar 
' tordu: 

, - Büttin konferans müddetince siz bir 
ker olsun ağzınızı açmadınız. 

. öyle-- Hiç açmaz olur muyum, sız s 
nıeye başlar başlamaz, ben de esnemeye 

başlamıştım. 

* Kaz3nıJ~az 
Zengin bir tüccardan bahsediyorlardı: 
- Bir senede bir milyon lira kazanı:U.Ş· 
Dediler. Bir başka zengin tüccar soze 

karıştı: 
- İmkaru yok.. . 

Kadın _ Komposto tenceresi ~irzo-

l ilzerine düşer dii.şmcz pı-rzo!a 
anın . k . . 
ateşe değdi, alev aldı, söndürme.~ ıçın 
üzerine çorbayı döktüm. ~u y.nzden 
peynir ekmekten başka yıyeceıc kal-

madı. 

Karşılık 
Köylü idi, fakat senelerdenberl şehir

de yaşıyordu. Bir gün sokakta kendi kö
yünden birile karşılaştı: 

- Ne o, dedi, sen de mi ~ehre geld in .. 
- E\·et, bir işim vardı da .. 
- Ne işin vardı? 
- Birine bir mektub yazdırmıştım, o-

nu getirip kendisine verdim. 
- Posta ile gönderseydin ya! 
- Bizim kasabadaki posta memuru 

yumurtalarını benden almıyor. Ben de 
buna karşılık mektublarımı onun posta-
sına vermiyorum. 

* 
Ne diye 

Bayan, hizmetçiye sordu: 
- Balıkları kızartmadan evvel yıka

dın mı? 

- Ben abdal mıyım bayan, bütün ö
mürlerince su içinde kalmış hayvanları 
bir daha ne diye yıkıyayım. 

* Bilmiyor muyum 
Acemi avcının arkadaşları, bi~ muzib

lik düşünmüşlerdi. Acemi avcının avla
nacağı sahada görünür bir yere doldu

rulmuş bir tavşan kÔyacaklardı. İçlerin-

Evet, hadise malum fail de meydanda idi. Fakat bu 
adamın o işi yaptığ1n; hakime ishal edecek delil ortada 
yoktu. Nihayet bir pabuç teki bu delili meydana koydu 

Haydarpa.ıa gcınnın van gından eweUcf tn41'&ıZ4nlft 
Eski zabıta Amirlerinden Bay 1. Hak- Sonra: 

kı: - İşte, o Yok. cevabını verdl 
- Size enteresan bir kasa hırsızlığı Böyle düşünmekte haklı idilt. Vak'a 

macerası anlatayım, dedi. mahallinde ufacık bir ipuiu bile mevcud 
Meselenin kahramanı meşhur Patista- değildi. Haydi, Patistayı enseledik. Fakat, 

dır. Bu adam, alelade bir hırsız değildi: herif, inkh edecekti tabi.L. Eloğlu, pa -
Kasa açmakta eşi bulunmaz derecede raları, ben tırtıklad.ım, vurun bilekleri
mah ir idi. Teknik bir surette hareket e- me kelepçeyi, diyecek değildi ya! 

den biri bunu acemi avcıya haber verdi. der, kimyevi maddelerle en sağlam de- Nitekim, (A. R.) evvelce de bir kere 
Acemi avcı ava çıkmıştı. Bir tavşanın 

oynıya oynıya önünden geçtiğini gördü, 

güldü: 

- Ben bilmiyor mııyum s~nki, dedi, 

doldurulmuş tavşana çifte atıp herkese 

miri, çeliği birkaç dakika içinde eritecek Patistadan şübhe etmiş, herifi zorla , ele 
kadar kurnazlık ve bilgiçlik gösterirdi! geçirmişti. Lakin, müddeiumumilik, ka
Şimdi gelelim vak'aya: Hadise 1329 se- fi suç delili bulunmadığı için Patistayı 
nesinde oluyor. • koyuvermişti! 

Patista, Haydarpaşa ganndakı kasa- Bu vak'adan canımız yandığı için, çü-- Neye, bir senede bir milyon lira ka· _Beni rahat bırakın da Ş'.ı ıslık ça-

zanılnıKaz ::!..~~ı:... fakat kaz~~n::ılm=az.= ____ ıa_n_ıa_r_a_ha_dl_e_n_·n_i_b_i_ldi_·_re_yı_·_m_ .• _____ gu_·_· ı_ü_n_ç_m_ü_o_l_a_y_ım_?_-:---;--:---:---- ayuc::uuu, 

Vecize~er 

larda külliyetli mikdarda par:ı bulundu- rük tahtaya basmak istemiyorduk. Ni
ğunu haber alıyor. Üç arkadaşile bera- hayet, (A. R.) ile talihimizi yeniden de
ber, postu, Haydarpaşa garına seriyor. nemeğe karar verdik. 

Vecizeler 
İki gönül bir o -

fonca samanlık ~ev
ran olurmuş. Öyle 
ıaına ıbu gön~erde 
samanlıktan hoşla -
nan cinsten gönül 
olmalı! 

* 
Her gönülde 

aslan yatar ama. 

Bir hafta mütemadiyen gizliden gizliye (A. R.) caddeyi tuttu. Patistanın, belli 
_ Beni seveni se- tedkikat yapıyor. başlı inleri, Galata civarında id.j. O muı-

verim! 

Diyen, Pier Loti, 
aşkın ne olduğunu 
herhalde hiç bilmi
yordu. 

* 
Yamyamlar der -

Ier ki: 

- Fazla besleyip, 

Nihayet, direksiyon odac1sı Yanyalı takaya, tilki avına çıkmış gibi, pusuyu 
Muharremi elde ediyor. kurduk. 

Onunla pazarlığı yapıp uyuşuyorlar. Bir gün geçti. İkinci gün, üçüncü gün 
Planları şu: oldu. Fakat Patistadan eser bile yoktu. 

Bir pazar günü, garda kimse yok iken, Biz, bu tarafta uğraşaduralım. Öbiir 
Muharrem, Patistayı içeri alacak. Üst ta- tarafta da Azmi beye meram anlatmak 
rafı malum... meselesi vardı. 

- Pazar günü, garda niçin kimse yok? Müdür, hiddetten küplere biniyor: 
- Vakıa, o zaman resmi tatil günü - Hani fail, diye feryadı veriyor, kar-

cuma idi. Fakat, şimendifer idaresi ec- şısında başka laf söyletmiyordu! 

l!!~~~.ı 
bun 1 ardan bazısı tJAj.liltl!Jj~Lüı)]clll!JlııllllI!IIill[IlruıııLıll!J.ılill!l!..ı.ı.ı.l!.ll~uıı..ıı.;w.!.J.IL.!.!.l.Jl!!.!..Lw.ı..ı.!.!.:..Lı.ı.:.;.;.:~=ıı..:.ı.ı:.ı..:.ı.:..ı..ı.;;.ı.ı.ıı.ıı.u.:=u..ı.. 
daima uyur, bazıs 

şişmanlatma, sen 

yemeden başkala -

rına kısmet olur. 

nebi bir kumpanya olduğu için, pazar gü- Nihayet, dördüncü gün geniş bir ne! es 
nü de memurlar vazifelerine gelmezlerdi. aldım. (A. R.), yanında üstüne titrediği

İşte, bu suretle kasaların boşaltılmac;ı- miz bir dost ile beraber, odadan içeri 
da daima uyanıktır. 

1 Güzel fıkralar 1 
Bir mekhıbdan 

cSevgili oğlum, in 
B. . . mektubunda ayağı kırılan e
ırmcı B kalarına 

iin ne olduğunu sormuştun. aş 
~ .. ··b·· r dünyayı boyladı. omur, o u . . h~stalı-
İkinci mektubunda kardeşının ':. t 

-..... t Kardeşin o hastalıgı a -
auıl sormlli un. 
latamadı, gitti. . d ha-

.,.,. .. .. mektubunda nışanlın an 
u çuncu . . Tabii ha-

ber almadığını bild rıyoraun. 
.. ku·· nişanlın muhtarın ber almazsın, çun 

ojluna kaçıı .. evlendiler.. ~ 
Son mektubunda, parasız kald·gını ya

ben 0 mektubunu alma
zıyorsun . ama, 
dmı .. 

* Dört levha 
Bir Amerikalı, Nev:vorkta açtığı lokan

tanın kapısına dört tane levha asmşıb. 
Bu dört levha şunlardı: . 
cEğer yemek için yaşamıyorsallll, benı 

yaşatmak için yiyiniz.> 
cLokantamdan memnun, lkalırsamz 

tekrar gelirsiniz, memnu~ . o<11 mazsan~, 
arkadaş1arımza tavsivP Pdınız, onlara bır 
muziblik yapmış olursunuz.• . 

cHerkese benzcmeviniz.. bunun içın 
çatal kaşıkları cebinize koymamanız IA-

zımdır .> ahi 
B-ı·· ik~vetlerinizi müessese s • 

c u un ş • k .. d" 
binin oğluna haber verini7~· bo sor ur.• 

* 
Beni ö1<1:"rür 

- Doktor ckocana sudan başka bir i~ 
çecek verirsen, kocanı öldürürsün> dedi. 

_ Sen ne yapacaksın? 
_ Ben de onu diışünüyorıım ya, koca

ma sudan başka bir şPv vermiyecek ol
sam bu sefer o beni öldürür. 

Bildrdo meraklıs~ tavşan avlıyor. 

_ Kırk kanlı ile bu akşam poker oy

tıadı11L 

_ Annen. .ana bir küçük kardeş ge

tir~ 
_ Ne iyi etti .. 
_ Sevindin demek? 
_ Hiç ıevinmez olur muyum •• Se
nelerdenberi kediden OOfka dövecelG 
bir 181/ bulatnı1/01'dUm.. 

Çocuk aklı 
Çocuk, annesinin oturduğu odaya gir

di: 

- Anne, anne ne var? 

na karar veriliyor. girdi 
Patista, muayyen zamanda gara geli - - Kimdi bu üstüne titrediğiniz dost? 

yor. Muharrem de, herifi doğruca kasa- - Kim olacak? Patista! 
ların başma götürüyor. Herife: 

Böylece, bizim ahbablar işe koyul.ı- - Gel bakalızn, bu sefer işler kötn, de-
yorlar. Fakat, evdeki pazarlığm çarşıya dim. 
U)'mıyan ciheti şu: Soğukkanlılıkla: 

- Teyzemi eniştemle öpüşürlerken Paralar, bir gün evvel bankaya götü- - Ne olmuş, cevabını vermesin mi? 

gördüm. rülmüş. Bundan, Muharremin haberi - Onu sen benden iyi bilirsin! 

- Ne çıkar k Yok! Hırsızlar, milyonları ele geçirmegi Nafile! Patista dut yerr.iş btilbül gı'bi oğlum, onlar karı oca-
hayal ederlerken, ciiz'i miltdarda nakid susuyor. Ağzından W almanın imkanı 
ile Mısır tahvilatı buluyorlar. yok. 

Hasılatı paylaşıp caddeyi tutuyorlar. Suratı astım: 

Pazartesi günü de kıyamet kopuynr. - Bizi uğraştıracaksın, dedim. Kaldır 

dırlar. 

Çocuk düşündü: 
- Babamla hizmetçi de kan koca mı-

dırlar? O zamanki polis müdürü Azmı bey vak'a ellerini yukarıya! 
mahalline gidiyor. Kasaları:ı kimyevi Herifin üstün aradık. Lakin hiçbir IE!Y 
maddelerle ve delinmek surP.tile açıldı- çıkmadı. 

Sigara ğını tcsbit ediyor. - Bu arama ile neyi bulmak istiyor-
Azmi bey, gardan, bizzat telefon edl- dunuz? 

Beş yaşındaki oğlu sigara 

babası gördü: 

içiyordu, yor. Arkadaşım Adalı (A. R.) yi. çağırı- - Onu şimdi öğreneceksiniz. Biraz sa-

_ Bu sigarayı nereden buldun? 

_ İstersen bir tane de sana vereyim 

baba, bende bir paket var .. 

_ Bir şey mi istiyo1'S'unuz 1ct'içük1er? 
- Ifayır bay komşu, b}r şey istediği
miz yok. Çekici, pannağınızıı vurdu
ğunuz zaman ne yapacağınızı merak 
ettik te onun ~" buraya gel
dik. 

yor. 
(A. R.) hırsızlığın nasıl yapıldığını tes

bit ettikten sonra bana geldi. Konuştuk. 
Kasaların açılnıasında gösterilen ustalık, 
aletade bir hırsızın çalışış tarzına ben
zemiyordu. Bu emareden, karşımızdj.ki 

adamın, hemen pabucu ele geçirecek 
cinsten olnıadığı anlaşılıyordu. Fakat Az
mi beyin emri kat'i idi. 

Bize: 
- Faili, sizden, yirmi dört saat içinJe 

isterim, demişti! 
(A. R.) ile nasıl harekete geçeceğimizi 

konuşurken, arkadaşım birden yerinden 
fırladı: 

- Buldum,, diye bağırdı! 
Sordum: 
- Yahu, neyi buldun? 
- Hırsızı?t 

-Kim? 
- Patista! 
- Sebeb? 
- Kasaların nasıl açıldıfını görmüyor 

musun? 
- İyi ama hani delil? 
Arkadaşım duraladı. 

bırlı olun! 
Patistayı, tepeden tırnağa kadar tedkik 

ettim. Sonra: 
- Ver şu iskarpinlerini, dedim. 
Herif şaşaladı, tereddüd etti. Onun bu 

haline gülmekten kendimi alamadım: 
Can alacak noktayı bulmuştum! 

- Haydi ne duruyorsun, çıka:- pabuç
ları! 

Patista, pabuçları çıkardı ben de 
cepten çakıyı! Herifın kundura • 
ları çivili idi. Kösele tabakası ile taban 
astarı ar~ını açmağa koyuldum. On da
kika kadar uğraştıktan sonar iskarpinin 
bir tekini Patistaya iade ettim, bir teki
ni de ben aldım. 

- Bu taksime sebeb ne idi? 
- Aradığımız delili bulmuştuk? 
- Nasıl? İskarpinle mi? 
- Elbette ya, ne zannettiniz? İska..t>i-

nin içinden ne çıktı, biliyor musunuz? 
Mısır tahvilleri! 

(A. R.) bunları görür görmez hemen 
not defterine el attı! 

- Niçin? 
(Devamı 13 üncü sayfamızda) 

• 



SON ?88TA 

inönU havacıhk kampında neler gördüm? 

Köy çocuklarını yeise 
düşüren derd 

Eğer yeni bir harb olursa ... 

lnönü köylerinden gelen gençler: "Kampa giremiyoruz, 
çünkü tahsilimiz müsaid degil, ya burada lise açsınlar, 

gahud bizleri başka liselerde okutsunlar,, diyorlar 

Beynelmilel askeri mütehassıslar 
mütearrız devletin bir senelik silih 
ihtiyacını hesablarken dehşete düştüler 

Bir senelik harb için ne lazım? 
ÇELiK BENZİN 
lıtihkamlar için 
Mühimmat için 

Muhtelif ıilahltı1' için 

9,000,000 ton 

25,000,000 ton 

2,800,000 ton 

[T ayym e ve donanma ihtiyaçlari 
bu yekUndan hariçtir] 40,000,000 ton 

TANK 

Acımpıa uça.klan ıeyred.en 

Sahanın etrafına gelip dizilmit hay
ran gözlerle genç havacıların talimlerini 
seyredenlere yaklaştım. 

İçlerinde yetmişlik ihtiyarlar, ellilik 
aile babaları, yirmi beşlik delikanlılar 

ve üç yaşından yirmi yaşına kadar 
çocuklar var ... 

Hepsi en yeni, en iyi esvablarını giyin
mişler ... Trute~z süslenmi~ gelmişler. 
Kimisi dizleri üstüne oturmuş, kimisi a
yakta, kimisi sırtını duvara vermiş.·· 
Hepsi de hayran gözlerle motörlü uçak
ların üstünden kendilerini havaya salıve
ren paraşütçüleri, planörlerle sandovla
nn üstünden kayarak boşluğa sıçnyan 
planörcüleri, havada saf halinde uçuşup 
dönen tayyareleri seyrediyorlar. 

Evvela içlerinde en yaşlı gördüğümle 
konuşuyorum: 

- Merhaba baba ... 
Diyorum ve elimle göğü işaret ederek 

köy çocuktan ara.nn<fa 

- Niçin kampa müracaat etmiyorsu
nuz? 

- Edemiyoruz, çünkü tahsilimiz mü
said değil .. 

- Mektebe gitmediniz mi? 
- Buradaki çocukların ekserisi yal-

nız ilkmekteb tahsili görmüştür. Ben de 
onlardan biriyim... Ondan sonra hayata 
atıldık, rençperlik yapıyoruz. 

Arkadan bir başka genç: 
- Evet diyor... Biz hepimiz şimdi bu 

kamp buraya geldiğindenberi cahilliğın 

fenalığını daha iyi anladık. Okumayan 
adam nelerden mahrum kalır, şimdi öğ
rendik,. okumak istiyoruz. Madem ki bu
rada böyle bir kamp var, biz de bir lise 
isteriz... Bura gençlerine yazık değil mi 
ki gözlerinin önünde memleketin başka 

taraflarından gelen gençler hu nimetler
den istifade etsinler, biz mahrum kala
lım. 

Başında mekteb kasketi olan bir genci 
soruyorum: gösteriyorlar: 

- Hoşuna gidiyor mu? - O başka yerde lisede okuyor, gele-
- Kızım şu göklerde melaikeler gibi cek sene kampa da yazılacak ama hepi-

TAY~ARE 

Ceblıenin her 30 lıilometre•i için 
Taarruz ve müdalaa için 

ASKER 
Cebhede 
Cebhe geri•inde 

6,750 aded 
200,000 aded 

6,000,000 aded 
2,500,000 aded 

[Her sene yenilenmek üzere] 200,000 aded 

MOTÖRLÜ V ASiT A 
[Her ıene yenilenmek Ü%ere] 835,000 aded 

TOP ve MiTRAL YÖZ 
[Her ıene yenilenmek üzere] 
Tanklara karfı küçiilı piyade topa 
MitTalyöz 

25,000 top 
16,000 top 

200,000 

uçuşan insanları bu gözler görür de na- mizin babasının bizleri başka yer
sıl hoşa gitmez!.. Olmaz, zannettiğimiz lere mektebe yollamağa müsaa -
şeylerin hepsini olurmuş diye gördük.. desi yok... Gazeteci isenız yazı -
eskiden bize insanlar gökte u - nız. . . Ya İnönünde bir lise aç
çuşurlar deselerdi, masal diye ağ- sınlar, ya İnönü çocuklarının orta ve li
zı açık dinlerdik... Meydaııa gel- se tahsilini başka şehirlerde yapmaları 
meğe ne zaman izin verseler he- için yardım etsinler... Göz görmeyince 

lngilterenin Arsenal fabrikaS1nda yeni si ldhlanma planına göre yapılan deniz top lanndan birkaçı ıevkedilme1c ilzeı • 

men buraya deyneğimi kaka, kaka geli- gönül katlanır derler. Eskiden biz pek Avrupa, Asya ve Amerikanın büyük 
yorum ... Kendi kendime: cAllaha şükür- farkına varamıyorduk, tahsilsnliğin fe- devletleri harbe hazır bir vaziyettedir
ler olsun ki ölmeden bugünlere yetiştim. nalığını şimdi görüyoruz. ler. Silahlanmayı son haddine vardır
Gözlerim bunu da gördü. Bunu görme- Başka gençler de söze atılıyor. Hepsi- mışlardır. Birbirlerini gözleyip duru-
den ölseydim, pek yazık olurdu.> nin ağzında ayni söz: yorlar. Diplomatlar, Erkanıharbiyeler 

Diyor ... Medeniyetin bir tezahürünü - Biz de havacı olmak istiyoruz ... durmadan çalışmaktadırlar. Dünya yü-
görmüş olmaktan duyduğu payansız Mekteb istiyoruz. zünde tazyik artmaktadır. İspanyada, 
zevk çok çizgili yüzünün, her bir çizgisin- Hevesleri ?yle bariz bir şekilde yüzle- Çinde harb devam ediyor. Çekoslovak-
de ayrı, ayrı okunuyor. rinde okunuyor ki. İsminin Emine oldu- ya da bu kafileye iltihak edecek mi? 

- Yazık ki Cumhuriyet devrine böyle ğunu öğrendiğim küçük bir kı7. çocuğu Bütün memleketlerin harbiye nezaret
ihtiyar yetiştik, diyor. Onların uçuştuk- henüz on yaşlarında var. O da ağabeyle- terinde, başvekalelLerlinde seferberlik 
larını gördükçe utanmasam kumandan- rinin sözünü keserek lafa karışıyor: emirleri hazır durmaktadır. 
Jara: cBeni uçurun, diye yalvaracağım. - Ben de uçakçı olmak istiyorum. Bugün kat'iyetle tebeyyün eden bir 

Ondan biraz daha genç olan arkadaşı: - Sen de mi? nokta vardır ki o da şudur: 
_ Bıraksalar diyor. İnönünden kadın, - Evet ... Hergün buraların etrafında Nagihani bir hücum artık imkansız 

haz1r vaziyette 
vel umumi h arb sırasındaki Fransız tayyarelerin sayısı hiç olmazsa 200.000 
harb cebhesi gözönünde bulundurula- olmabdır .. . 
rak tesbit edilmiştir. Bu rakamlar har- 5 - Tayyarelere karşı silAhlar 
bin ilk on iki ayına ıliddir ve yalnız bir lazım 
tarafı yani mü~arrızı nazan dikkate ••• 
almaktadır. Arkasında dört milyon nüfusu bulu-

1 - lstihklmlar IA nan bir payitahtı; her biri 400.000 nü-
zım... fusu bulunan 1 o büyük şehri; mütead-

Fransızların Majino, Almanlarm did şehirleri bulunan .1.000 kilomet-
Sigfrid daitni istihkamlarından bahsey- relik bir harb cebhesini misal olarak 
}emiyoruz. Harbin ilk günlerinde ele alalım: 
vücnde getirilmesi icab eden istihkam- Kayıplar nazarı dikkate alındıkta, 
ları kastediyoruz. Bunların mevkileri bir senelik zaman zarfında ve tehdid 
harbin tesiratma göre değişebilecektir. altında bulunan bütün arazi için 60.000 

12 ay içinde bunlar için: avcı tayyaresi (ihtiyatı kuvvetlerıle 
8-9 milyon tonluk demir ve çelik birlikte 1 oo bin) 40 bin top. 100 bin 

6 milyon ton çimento sarf edilmesi lA - tayyareye karşı mitralyöz; 100 bin 
zım<iır. Bu yalnız bir senelik ihtiyaçtır. projektör ve ses makinesi, 100 bin 

erkek, çoluk, çocuk hep buraya gelip uç- dolanıyorum. Beni içeri alsınlar, beni hale girmiştir. Müte:ırrızlar, evvelden 
mağı öğrenecekler. Hepsinde büyüit bir gökten aşağı beyaz papatyalar gibi at- belli olmaktadırlar. Ilk tayyareler, ilk 
heves var ... Çocuklarımız artık uçurtma sınlar diye .. . Evde hep anne beni kampa tanklar hududları aşmadan hücuma 
uçurtmuyor, köşe kapmaca, birdı.rbir oy- ver diye ağlıY.orum. Anam, ı;en daha kü- uğrıyacak memleket kendisini koruma Her sene yenilenmesi icab eder... baraj balonu lazım olacaktır. 
namıyor, yalnız uçak yapıyor, onları u- çüksün, seni almazlar diyor. Ben küçü- vasıtalarını hazır bulunduracaktır. 2 - Mitralyözler IAzım ... 
çurtuyor, onlarla oynuyor. Buraya ge- ğüm ama korkmam. Söyle kumandan cFennin bu muazzam ilerleyişinden Mütehassıslara göre bir sene içinde Bir buçuk milyonluk bir ordu için 

6 -Tank IAzım ... 
lenlerin hepsi mekteb görmüş, şenlik amcaya beni de alsın. Uçakçı ablalardan sonra harb ancak bir kaç hafta yahud 100 binden ( 200 ) bine kadar mit - hiç olmazsa 150 bin ile 185 bin arasın
görmüş çocuklar, onlar İnönüne gezmeğe daha iyi yapamazsam atsın beni dışarı! ... bir kaç ay sürer• diyenler ahvale vaklf ralyöz lazım olacaktır. da tank lazım gelecektir. Değerli ecne-
gelince bizim halkımız onlardan lakırdı Ayni yaşta bir oğlan çocuğu: olmıyanlardır. Tanklara karşı 16.000 aded küçük bi mütehassıslara göre muvaffakiyet 
etmek, yürümek yani ya ki medeniyet - Ben de uçak zabiti olacağım diyor. Asri harb vesaitine gene asri harb piyade topu temin edilmelidir. elde edilmesi için on kilometrelik bir 
öğreniyor. Baka, baka onlar da büyük Ben hem tayyareci, hem de asker olaca- vesaiti ile mukabele edilecektir. cebhede (24.000) tanğın birden kul-
şehirliler gibi oldular... Üç ay burada ğım. Bu yüzden patlıyacak olan harb 3 - Top IAzım... ]anılması icab edecektir. Senede bu 
kaldıkları için alışveriş te ziyade oluyor. - Şu gökten atladıkları beyaz ıeyin şüphesiz uzun sürecektir. Pek çok harb Hücumlarını hazırlamak ve hücum - kabil yalnız altı hücum yapılsa haltı 
Bu mektebin burada oluşu, bizim için en ismi nedir? vasıtaları, pek çok insan lazım olacak- Ianndan istifade temin eylemek için harbde dalına 72.000 tanğın hazır bu-
büyük kazançtır. - Paraşüt. tır. Meşhur ve beynelmilel mütehassıs- mütearrıza cebhe kilometresi başına lundurulması lazımdır ki zayiat naznrı 

Ben ihtiyarlarla konuşurken çok zeki - Onunla atılmak ister misin? lara göre o kadar harb levazımı o kadar 47 batarya top yani cem'an 25.000 top di,Kkate alındıkta bu rakamın (~00 ) 
bakışlı ancak on sekiz yirmi yaşlarında - Şimdi verseler sırtıma, atlarım. insan lazım olacaktır ki bunların temini lazım olacaktır. Bu topların her sene bine çıkması icab eder. Senelik za) iat 
görünen laciverd poturlu, lacıvcrd ce- - Peki makinesiz işliyen tayyarelerin imkansız hale gelecektir. Hiç bir devlet değişmesi icap eder. Çünkü topun aşın- yüzde 300 olarak tesbit edilmiştir. 
ketli, tertemiz giyinmiş bir köylıi çocu- ismi nedir? bu kuvvetleri meydana getiremiye - ma payı senede yüzde yüzdür. 7 M tö 1" 
ğu dürüst bir ifade ile söze karışıyor: - Planör ... Makinelisi de motörlü u- cektir. T 1 - o r azım ... 

- Buradaki gençler hepimiz tayyare- çak... Bu mütehassısların tesbit eyledik - 4 - ayyare azım... İster motosiklet, ister mitralyöz. b"rı-
Cİ olmak için çıldırıyoruz ... Onlaı· uçar- - Niçin tayyare zabiti olmak istiyor- leri kuvvet ihtiyacı insanın aklına dur- 30 kilometrelik bir harb cephesi için dirilmiş topçu, kamyon olsun; on ıki 
ken gördükçe gözlerimiz hem sevinçle, sun? gunluk getirir. Bu rakamlar beynelmi- hiç olmazsa 6.750 tayyare lAzımdır. asker için bir motör hesab etmek l • .. 
hem hasedle doluyor ve içimizden duyu- - Evvela uçağı seviyorum... Gökte lel şöhreti haiz adamlar tarafından or- Bunların 4.350 si bombardıman; zımdır. Mütearnzların senede 835.000 
yoruz ki biz de bu aletleri kullanabilsek kanadlarını germiş dolaşan planörleri taya atılmamış olsa idi muhakkak mü- 2.400 ü avcı tayyaresi olmalıdır. motörlü vasıtalara malik olması ic b 
çok iyi birer planörcü, paraşütçü veya görünce, motörlülerin motör sesini işi- balağayı sever muhayyilelere atfedile- Günde yüzde yirmi beş iskarta he- eder. Bunların bir sene içinde yenilen· 
hakiki bir motörlü uçak pilotu yetişece- tince ve paraşütle atlıyanları seyredince, bilirdi... sab edilmelidir. ·um~e~s·LE.'e~r[t:e~ktıtig:r:.._. ~-~---------
tiz... --~--(Devamı lf)...ıu:~~tanf.IU.-J.__,,.uu••·-- ,-......__,__. 

L.-=---~---~~---~~~ 
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Tecrübelerine devam eden doktor, yakında bir le.itab 
çıkararak muarızlarına cevab verecek Meşhur sinema san'atkarı Harry 

Baurun bir kaç ay müddetle film tevir
miyeceği haber alınmıştır. 

Doktor Voron of ldboratuarında 

Doktor oe Jundisinden 40 vaş küçük olan kansı 

Doktonın ,atosund4 Clf'lık maymıınlaf 
pc:wiyonu 

Dr. Serge Voronoff, FraIWZ Rivlyerasın • 
da muhteşem bir şat.onun bahçesindeki be
Jaz duvarlı ıAboratuvarlarında, meşhur keş
fini tamamlamakla meşguldür. Bu keşif, ma 
liım olduğu üzere hayatı ve 'bayati kudret -
leri uzatmakla. alft.kadardır. 

Voronoff iddiasına göre tnsanllğın en a
mansız d~anı olan ölüm ile ihtlyarlıll;ı 
1enmeğe günden güne yaklaŞmaktad~r ... Me
ıai ortağı da, kırmızı saçlı, güzel yuzlu 27 

-

Harry Baur bir Fransız trupu ile pek 
yakında turneye çıkacaktır. Berlin ve 
Kahirede bir kaç temsil verecektir. 

Berlinde temsillerini verdikten sonra, 
Zağreb, Bükre§, İstanbul ve Atina tarı
kile Kahireye gidecektir. Kahirede bir ay 
kadar kalacaktır. 

San'atkarın İstanbulda ancak yirmi 
dört saat kalacağı anlaşılmaktadır. 

* William Powell'e tehlikeli bir 
ameliyat yapıldı 

Sinema Aleminin en değerli aan'atkar· 
!arından biri olan William Powell'e geçen 
hafta tehlikeli bir ameliyat yapılmıştır. 

Bu san'atkara geçen sene dahi böyle bir 
ameliyat yapılmıştı ... 

Midesinden muztarib olan san'atk~rm 
sıhhati Hollywoodda cld.dt endişeler u • 
~andırmaktadır. Yatmakta olduğu has
taneye sıhhatini sormak için akın akın 
ziyaretçiler gelmektedir. 

. * • 

Amerikan sinama mUnekkidle
rinin bir kararı 

Geçen hafta büyük bir toplantı yap • 
mış olan Amerikan sinema münekkidleri 

ı 
(Mari Antuvanet) filmindeki rolünden 
dolayı meşhur sinema yıldızı Norma Şe
reri 1938 senesinin en kudretli san'atkArı 
olarak seçmişlerdir. 

Bu yıldıza partönerlik yapmış olan Ro
bert Morley 1938 sesenin en iyi komed
yeni sıfatını kazanmıştır. 

Bir kırmızı derililer kabile reisi 
filmde müşavirlik yapacaktır! 
Amerika da (Kırmızı derililer) adında 

kabileler bulunduğu malfimdur. Bu ka-1 
bile reislerinden Many Treaties yüzde 
yüz kırmızı derili olmakla beraber tam 
manasile tahsil görmüş bir zattır. Ame
rikanın mümtaz konferansçılanndan ve 
muharrirlerinden biri bulunmaktadır. 

M. G. M. stüdyosu Kırmızı derililerin 
hayatını musavver (Northwest passage) 
adında büyük bir filin çevirmeğe karar 
\Terdiğinden, tasvirlerde yanılmamak ü
zere bu kabile reisini filmin müşaviri o
larak angaje etmiştir. 

Filmde rol alacak san'atkarlar şun-

lardır: 
Robert Taylor • Spencer Tracy • Wal

lace Beery. 

* [ Uçan deli ... ) fil mi 
Şimali Atlantiği eski ve küçük bir tay

yare ile geçmeğe muvaffak olan Ameri
kan tayyarecisi (Douglas Corrigan) in 
bu muvaffakiye~in filme çekileceğini 
geçenlerde yazmıştık. Son alman haber-

1 

lere göre tayyareci bu filmdeki rolü ya
pamıyacağını bildirmiştir. 

Bu rol meşhur Amerikan san'atkarı 
James Cagney'ye tevdi edılmtştir. 

1 
Tayyareci filmin müşavirliğini yapa -

caktır. 

* 1 Annabella'nm yeni filmi 
: Maruf Fransız yıldızı Annabella '(Ho
tel du Nord) adında büyük bir plm çe- 1 
virecektir. Erkek baş rolü san'atkar Louis 
Jouvet tarafındbn yapılacaktır. İkinci ka
dın rolü Arletty'ye verilm.iştır. 

* Kate de Nagy Fransayı döndu 
Bir müddettenberi Almanyada filin 

' çevirmekte olan güzel Macar sinema 
yıldızı Kate de Nagy Paris stüdyolann
dan birinin hesabına bir film çevirmek 
üzere Parise gelmiştir. Bu filmin harld 
l manzaraları (Cenevre) de çevrilecek
tir. Filmin ismi (Accord final) diT. 

Jaşlarındaki karısı Madam oertrude voro - Doktor Voronof ve ilk tecrü.belerfnde 
noff'tıır. Kaşifin karısı, kendisinden 40 yaş tor voronoft, bu ameliyatında muvaffak oı-
küçüktlır. Dört senedenberi evli bulunmak - kullandığı maymunun iskeleti muştu. Çocuk lkl sene zarfında lylleşmtş; 
tadırlar. sanların harnb olmuş, yıpranmış kısımlarına zek!\sı da açılmıştı. İki buçuk sene 80nra 

Hayvanlarla insanlara tatbik ettiği 11.Vo- aşılanmakta idi. maymun guddelcrlle aşılanan çocuk tama -
ronot:b aşuıı ne bundan elde edilen şayanı Bu ameliyede maymunun 4 ~ud~e~.ı a - mile noqnal bir hale gelmişt~. Bu çocuk ıtm
hayret neticeler Alime vaktlle büyük bir şöh- ıınmakta, bunlardan l inci ve 4 uncusu cin- dl 42 yaşında bulunmaktadır. Piyano çal _ 
ret kazandırmış ve 12 ülkede, talebesi, ve dl- st, ıkincisl .akli hassal.arı, üçüncüsü ise kalbi mak~a, ve bir müessesede ça~~şmaktadır: 
~er doktorlar ayni aşıyı kullamnağa başla _ kuvvetlendirmekte 1dı. . Yırmi sene çalışan .. ve tecrubelerlnln kat
mışlardı Doktorun usulüne göre insana be- 1915 de, aptal bir çocuğu amelıyat eden, !yetine inanan profe.sor, yakında çıkacak o
Yln hatta kan bakımından en 'çok be~ze _ maymun guddesl bulam~dığı için, çocuğun lan bl.7 .~tabında ~eyhind~kl bü.,t~n iddia _ 
yen maymundan bazı parçalar alınarak ın- anasının guddelerlnden ıstifade eden dok - ıarı c:uruteceğlnl söylemiştır. 

Çek - Alman davasına 
resimle bir bakış 

Saksonya ve Bohem.ya eyaletleri ar asındaki Cek • Alman hududu 

ı Çe1o ordusu ıon yaptığı manevralarda 

Sü.det Almanlannı-ı_ kürekli taburlcın 

Hitler, Alman nazırı ve Henlayn ile bi,.likte Çek • Alman davasmı görüşiiyor 
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-Mari Valevska 'i!IHISI 
" Şehir Meclisi azası 

olsanız ne yaparsınız?,, 
Na olgonun aşk romanı 'A

11 (B41tarafı 1 inci sayfada) san'atının büyük Abidesi meydana çık • 
Bazı zevata, ki, bunların arasında beliti sın diye .. Meydana ne çıktl. Kalkan bel 
de yeni mecliste bir sandalye sahib~ ola- imar kazmasına bir kaç el bıraen ya~~ 
caklar da vardır, sorduk: §lyor ve hakkı tasarruf bir yandan ev ... Tcrt:iime eden: Mebrure Sami 

imzalanan sulh muahedesi 
- Zatıalileri, şehir meclisine iza ol- bir yandan, asarı atika Uleması bir y8' 

dukları takdirde ne yapmak tasavvurun- dan bağrışıyorlar: 
dadırlar? Hangi işler üzerinde durmak, - Dur! .. 
Hangi ihtiyaçları, derdleri ön plina al - Bu, günde üç dört kere Ö'lünden geÇtl-

14 haziran 1800 deki Marenzo zafe- mak ve bunlarla mücadele etmek ister- ğimiz yeni bir manzara <'lduğu için Jl • 
r ir.in dönüm tarihi 14 haziran 1807 de siniz?.. limin ucuna ilk defa geldi. 
de böylece Ruslan Friedland da tama- İlk parti cevablar cumartesi günkü sa- İstanbul §ehrinin neye ihtiyacı yok ki-
men ımha etti. yıınızda çıkmıştı. Bugün de kendilerine Kaldırımdan hastaneye, h.9.staneden t1 • 

Ça. Aleksandr, muhafız alayına ka- ayni suali tevcih ettiğimiz zevatın ce - yatroya kadar hiç biri, di~erine tercih r 
dar vok edilmiş, topsuz, sancaksız kal- vablannı aşağıya alıyorum dilemez. 
mış bir halde Niemen gerilerine kaçtı. Ustad Ercümend Ekrem Talu bir vazii Hastane mi? Bu, derdlilerin ihüyac• 

O çarpışmanın akşamında, Napolyon kanun edasile cevablarını §Öyla madde- dır! 
l\lforiye şu kısa yazıyı gönderdi: ledi: Ya sıhhati olanların ihtiyacı? •. 

« Düşmanı yendik. Sulbü imzalamak Madde 1 - Şehir meclisinin kuıi.ı bir Tramvay meselesi 
üzereyiz. Seni düşünüyor, seni seviyo- göstermelikten ibaret olmayıp, vereceği Dördüncü muhatablllll% sinir müte -
rum... N. kararların belediye riyuetince mutla- hassısı eski hiklyeci F. Celil oldu. Sinif 
Rusların sahiden sulh yapmaktan ka icrasını temine çalışırım. doktoru kendisini sinirlendiren §eyleri f' 

başka çareleri kalmamıştı. Çar Alek - Madde 2 - BQdceye ağırlık veriyor di- hir meclisine Aza olursa ortadan kaldır • 
sandr Napolyonla görüşmeği diledi ye (eski bir maarif nazıruıuı maarifi ida- mağa çalışacağını söyliye!"ek şöyle aıra • 

Bu mülakat Tilsitt'de yapıldı. Bir re için mektebleri kaldırmak istemesi ka- ladı: 

kaç gün içinde muahede imza olmıdu bilinden) lağvedildiğini haber aldılı.m ta- - Evvell tramvay meselest. en miihtıll 
ve Avrupa paylaşıldı. Aleksandr Bal- miratı mütemadiye ameliyesi.nı ihya ve tarafı kontrol derdi. KontroJ başınızda 
tık denizinden Adalar denizine kadar ha§ere kadar bu tekilde imar edHemlye - tarafı kontröl derdi Bir tramvaya binel"" 
hüküm sürecek, Napolyon da Garb ceğin.e iman eylediğim sokakların hiç ol- siniz, ininciye kadar seksen sekiz ta!ll 
dünyasına, yani Avrupaya hakim ola- mazsa meremet görmesini dilerim. kontrol bapnızdadır. Sanla bir tlcare&-
caktı. Madde 3 - Hükdmetçe dünyanın fe - hane memuru delflmil te, devlet memurtt 

Prusya ancak dört vilayete indirili- daklrlığı ihtiyar olunarak seçilip geti - imiş gibi kemali hüküm ile ve uılc su • 
yor, bütün diğer eyaletleri Westfali rilen §ehircilik mktehassısının pllnını bir ratla bilet sorar. 
kralJığı ismi altında Napolyonun en cMarl Valtmb lllmln4en '• takım kahvehane tarihçileri ve hasede! Bir kontrol memuru düşünmez ki, keıt-
küçük erkek kardeşi Jerom'un (1) Bmıbet' geçirdiklm iç gün içinde N apolyon nüvazi§lerbıi büsbütün arttırdı. teknisyenler tarafından milnakaıa mev- disi yolcunun kontrolile delil kendi bl-
hükmü altına veriliyor, Saksonya kralı kalkmmanm devamlı olması için, en-ırazı olmuyordu. Ya beraber gelmesini, zuu olmaktan külliyen kurtarmafa ça - let memurunu kontrol e!meklc mükellef. 
da Vatşova Grandükü oluyordu. gellerin merhale, merhale aşılması ıa- yahud da kısa bir zaman sonra, arka- lışırım. tir. Bizde en az kullanılan kelimeler: c!U-

Rusyaya hürmeten, Lehistan ancak zımciı. Ne olacaktı ki? Önünde vakit mi sından hareket etmesini istiyordu. Madde 4 - Pllnda tadillt icab ediyor- ca ederim!• ve cl1ltfena rlir. Otobüsler 111 
yarı dirilm~ bir vaziyette kalıyordu. yoktu? Av:nıpanm gözünü, bir kere Mari bunu kabul etmiyor ve Wale- sa mütehassısın yanına dQn mektebden daha feci.. O şoförlerin VP. biletçi.Jı-riJI 

Eski vilayetlerinin gene bir çoğu ya Lerustanı milletler camiası içine girmiş wice'ye dönüp kimseye görünmeden çıkmış mühendisler delil, İstanbulda laübalilikleri. Çoluğa ço~uğa bakmazlar. 
Moskof, ya da Avusturya nüfuzu al- bir şekilde görmeğe alıştırmak lazımdı. yaşamasına izin diliyordu. doğmuş, büyümüş, yaşamış, İstanbulu külhanbey ağzile birbirl~rile şakala§ır • 
tında bırakılıyordu. Sonra da yavaş yavaş, eski mevkiini O sırada Napolyonu o ani, müdhiş yakından bilir ve sever kültür sahibi a- lar, bu liübalillklerin önölne geçmek teh-

Mari bu haberi alınca vurulmuşa bulur, hakikt görünüşünü, varlığını a- öfkelerinden biri tuttu ve kadını bi- damlar terfik ederek mütehassısın üze - rin medeni çehresi bakımından prtt•r. 
döndü. Friedland zaferi ümidlerini lahilirdi. Mari ona güvenmeli idi! Onu !eklerinden yakalıyarak sarstı: rine icrayi tesir değil, fakat onu tenvir Su pahalıdır. Temizlik~e JruUanıJaca) 
büsbütün kuvvetlendirmiş, nihayet memnun etmek kaygısı, esasen irnpa- - Hayır, geleceksin... Emrediyo- ettiririm. terkos daha pahalıdır. İçilecek suyun pr 
hülya ve emeline kavuşacağını san - ratorluğunun da emniyetini temin et- rum! Anlıyor musun? Geleceksin! diye Madde 5 - G6lünç olmaktan baıka lr! halılığı ile beraber şüpheli oluşu da caba.. 
mıştı ki Tilsitt muahedesi onu bu rü - mek gayeSlle birleşiyordu. Görecek- bağırdı. Sonra da kendini top'lamağa yaramıyan festivalin ilgasmı ve buna Sonra mutlaka bir tavuk mezbahall 
yadan acı bir surette uyandırmış oldu. ti... Yakın bir günde ona vatanını eski çalışarak: tahsis edilen paranın meselA, ,ehrin su - yaptırmak isterim. Sarayburnu btanbu• 

Kendisin~ aldatan Na?.°lyona ~et halile geri vermeğe muvaffak ola- - Sensiz yaşıyamıyacağımı bilmi- !anması gi)>l, k_öpeklerin, kedilerin sıkı lun en güzel yeri. Ti içerisin&? kadar ve-
okud~ v~ içın~eki acıyı dokmek, agzma caktı! yor musun? diye ilive etti. sıkıya takib edılerek şehrin bunlardan sait yok. İstifade edilmiyoı. Bir çar'!Sird 
~elenı soyleyı~. ~u adamdan ayrılmak Duyduğu iman, ağzından çıkan kat'i Mari bir kere daha boyun eğdi. İm- te~izlenmesi gibi işlere hasrını tekli! e- bulmalı .. benim için bu kadar oroeraıo 
~zer~ ~alktı Konıgsberg'e onu bulma - sözlerle Marinin yıkılan emellerine ye- parator kendisini bekledikleri şimalt derun. . yetmez mi dersiniz? 
ga gıttı. . . • niden can geldi. Gene inanmağa, um- İtalya şehirlerini dolaşırken, Mari de Madde 8 - Eğlence yerl"!ri tarifelenni 

Orada beraber geçı:~ı~eri n~ ~ mağa başladı. Madem ki sabırlı olması birkaç haftalığına annesinin yanına ve deniz hamamı yerlerinin f.mdiki gibi * 
içinde Napolyon sevgısını, nevazışlen- lazımdı olacaktı! Beklemesi mi icab e- gidecek ve ondırn sonra da Fransaya mevsim geçtikten sonra değil, mevsim Ben şehir meclisi Azalıklarına seçile • 
n.~ büsb~tü~ arttırdı ve bilhassa, öm - diyord~? Bekliyecekti. hareket edecekti. başlamadan iki ay evvel tesbitinl teklif cek zevatın yerinde olsam, hiç olmaıs' 
run.de hıç hır kad ı~a yapman_ıış old~ğu Ama nerede? , Napolyon sevdiği kadınına, sözünde eder ve mizah muharrirlerini mevzusuz bu dilekleri defterime kaydetmek hQsııl 
seyı vaptl' Ona planlannı. sıyast du - . . . bırakırım. niyetini gösteririm. 
~ .. • . . · l tt M . . k betmemek Napolyon, Almanyadan geçerek durması için sıkı sıkı yemın ettınyor- Madde 7 _ Viıran arsalan ve yangın N··- S<l.fCI cı...a...-
şuncesını ana ı. anyı ay F d- k da Leh" ta d d _..... .,.._ ••• 
·çın· görünüşteki bu uysallığının sebeb- ransaya oner en, 0 

. ıs n a u. yerlerini sahiblerile uV11 .. rak a.ı.a--1·-- --·---
11 .'. 'zah ıı· mı kalacaktı? Hayır buna ımparator (Arkan var) ~-- a ..-~ 
erını ı e ı. Diğer tarafta mevoud cesim ve eşsiz 

Evet galibdi. Harbden muzaffe:- ola- 1•00 .. 00 havacılık kamp nda neler go""rdom?. parkları: Çubukludaki Hidıvin parkı, 
rak c·kmıştı ama, Rusya gene de kor- Beykozda Abraham paşa korusu Beşik-
kulacak bir düşmandı ve artık milleti- taşta Yıldız vesaire, halka açar, İstanbul 

AtatUrkUn izmir 
• 
. halkına teşekkuro 

nin sulha ihtiyacı vardı. <Bq&arafl 1 1De1 •Jfada) 1 leri, muktedir kız ve erkek öğretmenle- iç mahallelerinde havasız yaşıyanlara ha-
Bu sulha, İngilterenin mukavemeti- tl yüre~ içinin kabar~ı~nı, sıtma ri, modern binaları tesisatile en medeni va temin edilmesini isterim. (Ba.ı tarafı 1 inci ıayfamızda) 

ni k;rmak için de muhtacdı. Kurduğu tutmuş gıbı ~ıının, bedenınun yandığı- memleketlerdeki eşlerinden hiç aşağı Madde 8 - Belediye n\zamlarmı in - Şükrü Kaya tarafından aşağıdaki ce • 
Varşova dükalığı bir başlangıçtı ki, za- m duyuyol"';1m. Sonra da bur~da. çalışan kalmıyan İnönü kampı müsbet bır i§dir. ceden inceye eleyip mevcud hükOmlerden vahlar gelmiştir: 
mıınla bunun etrafına birer birer atabeyler bizimle konuşunca, ilerıde mu- Bunu başarmak için ve h!!rgün hava bir çoklannın tatbik edflaıa.. yan yanya Doktor Behçet Uz 
esaret boyunduru~ altındaki vil8yet- harebe olursa uçalı bol, uçakçısı kahra- kadromuza yeni bir kuvvet katmak için bir nizam teessns edeceğine kant olduktan Beledtye reisi 
lerin hepsi de katılacaktı. Böyle bir man tarafın kazanacağını söylüyorlar. canla, başla, çalıştıklarını gördüğüm Ha- sonra niçin tatbik edilmemekte olduğu- Güzel lzmirin kurtuluş gününün yıl• 

Biz hergün analarımızdan, babalarımız- va Kurumunu, bu kurumu bu kadar nu, cevab alınmıyacağını bile bile sora - dönümünü huzur ve neş'e içinde kutlu• 
m Napolyonun dört erkek kardeşi ara - dan düşman elinde esir olmanın ne de- güzel idare edip böyle müsbet eserler vü- rım. larken İzmirlilerin hakkımda izhar et • 

sında ona açık açık meydan otomata tal - mek olduğunu işitiyoruz. Onlar bize kah- cude gelmesinde büyük gayretleri olan Madde 9 -İstanbul beledlyesinirı mfiz- tiklerini bildirdiğiniz samiml duygular • 
hşmamış yeglne kardeşi, bu en ktlçülil raman askerlerimizin bu toprakları nasıl Hava Kurumu başkanı Bay Fuad Bulca- mln derdlerinden biri olan Jrulei zemin dan çok mütehassis oldum. Teşekkilt• 
Jerom'dur. Gerçi 0 da dit kafalı idi. 0 da kurtardığını anlatıyorlar. Şimdi ben s:ı- yı, Türkkuşu Umum Müdürü, hava yar- ilişi" ·~ni kökünden kaldınp balkın tasar- muhabbet ve iyi dileklerimin sayın har Napolyonun başını epey derdıen!, battı beıtı ı;• 
ötekilerden bile fazla derdlen! aottu, lfl A- na burada geçenleri anlatsam ... Olanları, bayı Osman Nuri Baykalı ve bütün genç- ruf hakkının temin edilınf'lint dilerim. ka thliğını dilerim. 
:nerlkaya gidip hiç tlmaeye haber nnneden bitenleri sen de işitsen gözlerin pınarlar lere yalnız ceıaretile, meharetile bir nü- Belediye işleri her tarafından yamalı Atatür~ 
evlenmelere tadar vardırdı ama, 1erom"u dl- gibi aflar ... İtte ben onlar gibi kahra- munei imtisal olmakla kalmayıp ayni za- bir parça bohçasından farksız olduğu için Bafveldlln tıelpafı 
ter büyüklerinden ayıran fart 111 noktada man olmak için bu topraklan muhafaza manda onların talim ve terbiyeaınde ve düzeltilmesi gereken aksaklıklar say _ Doktor Behçet Uz 
toplanıyordu: etmek için uçak zabiti olmak istiyorum. iyi birer havacı yetiıımesinde bQyük hiz- malda tükenmez. Onun için ne benim te· Belediye reilıl 

O, yapıyor, ediyor, fakat her bir ta.baba - Küçük Emine elile gözlerini uğuşturn, metleri dokunan başöjretmen Sabiha hir m--"-'-e 1za o'--- ne de bunları Jturtuln• günü miiııasebettle ayın tr 
tlnlr. sonunda tam bir mutavaatla solculu - ~ ·.1.UUUA&t -. eli 
yor, af dlleyo~. yalvarıyor, boyun etfyordu. uiuştura: Gökçeni tebrik ve takdir etmemek elden sorap d(lzeltmele kadir olırıam iltttmall mirlilere saadetler dilerim ve ne,' 
Amma bütün bunlara rağmen gene ilk fır - - Ben de diyor ... Ben de uçak zabiti gelmiyor. vardır. Sordunm da l&yledlm, lfte 0 günlerini tebrik ederim. 
satta ltıru etmekten. .az dinlememekten olmak istiyorum. Türkkuşu faaliyetine bu tekilde de- kadar- . Bll§Vekil 

CeW Bayaı 
Dahiliye V ekllinin telcrafı 

Belediye reialiğine 

ge:U ~~ göstertşlertnin bqlıca aebe- _ * vam edecek olursa pek kısa btr zamanda Mizahçı ve pir Yusuf Zlya, belediyeye 
bl de şu olla gerettı : Napolyondan ·ıam 15 Türkkuşu kampının bulunduğu mu- memleketin en büyük ihtiyacını önlemif mecmuasında en çok kalem uzatan mu-
YSf kiiçüt olan Jerom, onu aklı erdlll datt- hitte havacılık, tahsil, ve vatanseverlik bir vaziyete gelmif bulunacaktır. harrirlerden biridir. Bakınız o nasıl ce • 
kadan itibaren hep en yüksek mertebelerde için yaptğı bu propaganda başka hiçbir Suad Deroiı vab veriyor: 
görmcğe alışmJŞ ve çocukluk hayaline lfllyen faaliyeti olmasa 4ahi onun mi'ıessislerinl .......................................................... _ 
bu tesirle onun hürmeti ve sadakati; Napol- K A - Galiba tehir meclisi lulannın mQs-
yonla nice yotlulı:lar içinde mücadele arta- ve onu yaşatıp ortaya çıkaranlan methe ayıp ranıyor bet, fiili bir kuvvetleri yok. İstemeli e -
daşlılı etmlf Joscf, Lusyen n Lulden daha ve tebrike değerdi han mektebi .. debiyat olmaJt?n kurtanp fiil haline 
esaslı ve sürekli olmuştur Henuz rü.şcUlnil . · ·· .. ...ıı k ak i"' ... ır. bir lisi azaı 
1spat etmeden, Amerlkada yapmış oldutu Halbuki onun irili, ufaklı vatandaşla- nın uçuncu. aım • ı oym -s~ unce şe mP.C a IU'llla 
izdivaç, billhare tendi dl e ile feshedllmlf nn içinde yarattığı bu heves , ve başın- fında okumakta 1 salAhiyet verilmesini isterdim. 
ve Napolyon, bütün kusurı rına, mllarlfilk- da yarattığı bu hava, yaptığı hayırlı ış- olan oAlum Me • 1 İstiyeceklerimi ondan sonra düşünü-
ıerirı ra1tnen hiç bir z man kendisine dllş- !erden biridir. Fakat en büyüğü değildir. cidi anyorum. f rum. Şimdi her aöyliyecelım söz sadece 

Kurtulut yıldönümü münasebetile ı. 
mirlilerin Büyük Şefe ve Partiırilze karf 
gösterdikleri içten duyguya teşekkür e • 
der sevei ve saygılanmı sunarım. 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. genel sekreteri 

Şükd Kaya 

manca, alçakça bir harekette bulunmam14 Ortada kocaman denilecek bir teşki- Kendisi altı gün .. f varakı mihri vefadır. 
hattti son Waterlo een 1 de onun uğruna ' . be i) ş· dlf ...,, .. 
yaralanmıt olan bu kara gün dostu kardeşi- lAt azamı bir faaliyet ve diğer milletlere den ri kaybol • - Peki, varakı mihri vefayı kimse Muradlı, (Husus - ımen er r 
ne. wurtemberg kralının kızı prensea Kate- örnek olabilecek bir disiplin içinde dev a- muştur. Bilenlerin. dinlemese bile, bana biraz okumak is - zergihı üzerinde bulunan ve inanlı suY" 

Muradh panayırı 

rlnl almıştı. dımlarile inkişaf eden bir sivil tayyare- insaniyet namına: temez misiniz? ile §Öhret kazanan Muradlıd:ı ilk def• 
Bu neclb ruhlu kadın fel l'lket ve lnkıru ellik vardır. Bu artık bir cehid ve bir is- Klımkapı İskele Yusuf Ziya cevabına devam etti: kurulacak büyük emtia ve hayvan paıır 

günl rinde, babasının bütun L'il"arlanna rat- tek de.ıw1 t belli1r +.-;. te kkül tmi caddesinde 8 No. - Şehrin hangi derdi nr ki, birini dJ- yın bugün açılacak, üç gün devam ede-men lı:ocuını bıralı:mağ razı olmıyarat, bu 5~ e e~ şe e ş, t 
vefaslle tarihte güzel bir ız bırakmış olan, tecessüm etmiş bir hakikatür. da babası Mehmede bildirmeleri rica o- terine tercih edebilelim? Eminönünde cektii. Geleceklerin her türlü istiraha -
tam manasile asil bir prenses lr. Cesur Ye hevesli kız ve erkek talebe- lunur. bJr kaç bina yWldı. Yenlcami isimli Türk leri temin edilmifc.::tir=.:•:....__ _ _ ____ ......... 



= 13 Eylfil 

Hitler nutkunu söyledi 
reisi Südet Almanları 

' değillerdir diyor 
Alman devlet 

Filistin Arahları 

·-::-

Çek hükumeti Südet 
mıntakalarında 

cezri tedbirler ahyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tin en son inkişafları gözden gçirildiği 

la.kayd bırakabilir, hatta onların sem - gibi, ayrıca memleketin dahUi vaziyeti de 
(Bn ... tarafı 1 inci sayfamızda) · ~• ... t.-ü mevzuu • k 
~ patisini bile kazanabılir, -wı,,uı.o. nazarı itibara alınmış ve bazı inzibatı a-

-------
tanda yaptığı üzere - öldürücü bomba - l .. buçuk milyon Almandır. Fa- rarlar ittihaz edilmiştir. 
lar değil -medenileştirici bombalardır. ~~~e: b~ç demokrasilere ~u ~alin bizi Hükfunetin, Südet mıntakalanndan el
Bu demokra~ler bizi tahkir ediyorlar. laka d bırakamıyacağını soyluyorum.. de ettiği bazı vesikalardan anlaşıldığına 
Fakat açıkça söylüyorum ki, beni soya - v? bu sözlerim boş laftan ibaret değıl- göre, Südet partisi mensublanna her fır-
nıadığı için tahkir eden b~r kimseyi, ken- li t Almanya Avru- A klık k 

dir. Nasyonal - sosya s .. .. sanan istifade ederek kar1ş1 çı ar -
dimi soydurduğum için beni alkışlıyan lh nu korumak için en buyuk fe - mak, dükkan ve velere taarruzlar tertib 
bir kimseye tercih ededm. - Şiddetli al- pa su u "zli t 

dakarlıklara k~tlanmıştır. etmek ve tahrikat yapmak için gı a -kışlar. - Bizi tahkir edivodar, fakat, Al-
Fedakirlıklar limat verilmiştir. 

laha şu··ku"r, bı"z şun· eli Alm~nvanın yeni- · b t t ek ve Fran k ü 
J ff' ü niyetimizi ıs a e m - Bu gibi ahvalin önüne geçme zere, 

den soygunculuğa ve hakarete uğrama • sa il~s:mumi bir tasviye yapmak için Al- hükfunet 1920 senesinde çıkmış olan bir 
sına marn olacak vaziyetteyiz. zas _ Lren hakkında bütün idd~al~rımız- kanunun tekrar tatbikini ve silah taşı -

Vaymar rejimi on beş sene müdd.::t- dan vazgeçtik, İngiltere il: yenı.bır har- masmın men'ini derpiş etmektedir. 
le soygunculuğa ve tecavüzlere kat - be tutulmamak arzusile bır de~ız anlaş- Diğer taraftan Südet mümessili Ro • 
lanmıştır. Fakat buna ~ukabi.l herKe~ ması yaptık ve Lehistan ile bır dostluk şer, Çek komünistlerinin yapmakta ol -
onu itaatlı ve demokratık bır devle muahedesi akdettik. duklan nümayişleri ileri sürerek, bun
di:ve methediyordu. Bu tarzı hareket F kat öyle görülüyor ki fedakarlıkları- lann Südetler arasında fen:ı akisler u -
milletimizin zahiren mukavemet vası· \azıları tarafından za! telakki edil - yandırdığı hükfunete bildirmiş ve ko -
talarma malik olmıyan büyük bir kıs- :;;tir. Bu hatalı düşünceyi tashih et - müni.stlerin faaliyetine nihayet verjlrne-
ınının fena muamelelere maruz kaldı- mek isterim. sini istemiştir. 
ğı bir yerde, tahammül edilmez bir ha- Londra ve Parise hita\ Kabine toplandı 
le ge1mi-?tir. Çekoslovakyadan bahset - Londra ve Pari.s ricaline §UnU anlat - Prag 12 (Hususi) - Hitlerin Nürn -
nıek istiyorum. -Uzun alkışlar.- mak isterim: Ortada mevcud öyle Alman bergdeki nutkunu müteakib kabine gece 

«Bö.yle bı'r demo1--t devlet• dır ki b ınları muhakka~ · hak ıua menfaatleri var ı.: tekrar toplanmış ve nutkun metni -
Böyle bjr devlet demokrat b~r d~v- surette müdafaa edeceğiz. kında alınan ilk resmi raporlar tedkik e-

lettir. Çünkü bu devletin ezici hır et{ - Çekoslovakyada geçen mayısta yapı - dilmiştir. 
seriveti kendisinin fikri sorulmaksızın, lan belediye intihabatında Almanyanın Hükum" et, Parls ve Londra ile temasını 

· ' d · kabııle -
Versayda yapılan muahe eyı bu devlete karşı taarruz niyetleri besle- muhafaza etmektedir. 
bu menfur vesikaya karşı itiraz.da b~: mekte olduğu işae edilmişti. Bu bir ya
lunmamağa icbar edilmek_ suretıl:, d~_ landı fakat bu yalanı vesile ittihaz ede
mokratik prensiplere tevfıkan tesıs 0 rek Çekoslovaklar bir seferberliğe kıyam 
1unmuştur. . ettiler. Çekler bu hareketlerile de Al -

Hakiki demokrasi olmak sıfatı!~ bu manyanın prensiplerine bir tecavüzde 
devlet ilk iş olarak milletin ekserıye - bulunmuş oldular. 
tini •stipdada ve fena muameleye ~a- Almanyanm tekrar haysiyetşiken böy
ruz bırakmış ve milletin hayat ha a-. le bir vaziyete maruz kal.maması için der 
rını elinden almıştır. d 

1 
t'n hal garb hududunun en kısa bir zaman 

d .. bu eve ı ku Bundan sonra da unya ~ içinde tahkim edilmesini ve hava v-
askert ve politik bir vazifesi olduguna vetlerinin takv'iyesilli, icab eden diğer · ı· susmak ve dolayısile de bu ekserıye m bütün askeri tedbirlerin alınmasını em-

d ~ a ·nandı -
mecburiyetinde bulun ug~. ı e bu rettim. 
rılmak istenmiştir. Her ıtu:az ;:.. m Kuvvetli Almanya 
devletin vazifesine karşı _hır ucu Bu dakikada Almanya en kuvvetli bir 
mahiyeti iktisab etmiş ~e :.ın~e~al~h, surette tahkim edilmiş, emniyet altına a-
kanunu esasiye mugayır ır a . - lınmıştır. 
mıştır. Demokrasiler tarafınd~n t~lnlzt~ Südetler Filistin Arablan - değillerdir 
edl·ımı·ş olan bu kanunu esas.ı mı .e ın nl 

Bizim istediğimiz Südet Alma arının 
haklarına değil, müstebidlerın sıyasi kendi mukadderatlarını serbestçe tayin 
mülahazalarına istinad etmektedir. Bu etmeleridir. Çekoslovakyadaki Almanlar 
siyasi mülahazalar da, Çek ha:~ı~~n himayesiz ve yüzüstü bırakılmışlar değil
mutlak hakimiyetini her şeyden ustun lerdir. Çekoslovakyadaki Südetler Filis
tutınaktadır. Bu fikre mu_hale.~et eden tin Arabları değillerdir. 
herhangi bir kimse devletın ~uşınanı - Südetlerin hukuku tanınmadığı tak -
dır ve binaenaleyh, demokratık ~anu~- clirde, ki bu hakların müdafaasını deruh
lar mucibince asılınağa, kesilınege mus de etmiş bulunuyorum - Vahim netice -
tabaktır. terin ortaya çıkacağını söylemekten çe -

3 buçuk milyon Alınan kinmiyorum. 
EO-er bizi alakadar etmiyen bir m~ Hitler iki saat· süren bu nutkuna al -

ı::. d b" de halı ··mı 1 ı nih t sele mevzuubahs olsay 1 ız . . ' kışlar arasında şu cu e er 9 aye 

di ~ b" çok kimseler gibi, mılletın vermiştir: ger ır Akk' · ,.. 
haklarının cdemokratik» tela ısme .süktinetle evlerinize gitme5 i tavsiye 
aid enteresan bir misal olarak kayde - ediyorum. Şuna kani oh.bilirsiniz ki hiç 

d d'k Fakat bu meseleye bı"r vakit yabancı tahakkümü karşısında er ve geçer ı · his 
alakadar olmağa ken~imi~diı·~~~b~:vı:t boyun eğmiyeceğiz.> 
setmerniz gayet tabıı ı : ek _ NUrnbergde hava 

Hadiselerde yaralananlar 
Prag 12 (A.A.) - Çeteka ajansı tara -

fından neşredilen bir tebliğde dün ve ev
velki gün Südetler tarafından yapılan 

nümayişler esnasında vuku bulan hM. -
selerin sureti umumiyede ebemD"'jyetsiz 
olduğu kaydedilmektedir. Yalnız cumar
tesi günü Karloviv:ıri ve Şeb'de vuku 
bulan hadiselere bir dereceye kadar e -
hemmiyet atfedilmektedir. 

Karlovivari'de ceryan eden hldise es -
nasında altı Çek, sosyal - d~mokratlardan 
bir Alınan ve sekiz polis memuru yara -
lanmıştır. Şeb'deki hadise esnasında da 
13 polis ve 3 Çek yaralanmıştır. Söyle -
nildiğine göre Südetlerden 10 kışi kadar 
hafif surette yaralanmıştır. 

Sekiz polis yaralandı 
Prag 12 (A.A) - Dün saat 18 de 

Liberec şehrinin meydanında Hen -
layn'ın geleceği şayiası üzerine, iki bin 
Süiet toplanmıştır. Seyrüseferi te -
min ctmeğe teşebbüs eden polis me -
murlan ckahrolsun Çek polisi sadala -
rile karşılaşmışlar ve nümayişciler za
bıta memurlarına taş atmağa ve vur -
mağa başlamışlardır. Yaralanan sekiz 
polisten ikisini hastaneye nakletmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Nümayiş
r.ilerden dördü sorguya çekilmiştir. 

Kongreye gelen Alman hey'eti 
geri çağmldı 

Prag 12 (A.A.) - Almanya son da
ldkada bugün burada açılan beynel -
milel istatistik kongresine gönderdiği 
murahhas hey'etini geri çağırrnıştıT. · . d . t'bdada uğrıyan mılletler Nürnberg 12 (A.A.) - Röyter ajansı -

ıçm e ıs ı .. k il on Al- Idiri k 
seriyeti arasında uç buçu Dm.yarka - nın muhabiri bi yur: Tat:könrüde na lŞ 

k b kam anım Son 36 saat zarfında burada o kadar Y r 
man vardır i U ra 1 

.. d T T dl' 1./ Se ·ntsı• nın mecmuu nüiusuna tekabul l~ e~ gürültülü bir hava esmekt~~ir ki b.u hava t' e ıı ş r" 
Bu Almanlar da Allahın ku arı ı: artık ne milletin, ne de hnxumetın ar - Taşköprü, (Husust) - Bayan Zahire 

Cenabı hak bunları, Versayda yar zusunu temsil edebiliyor. tarafından kasabamızda ilk defa olarak 
'bın' ce yabancı arın Alman dahfelleri resmt beyanatta bu- açılan nakış ve cliki"ş sergisi çok rag~bet bir nıuahede mucı . . arat -

hakimiyetine te.rke_tmek ıçkiı:ı yde üç lunmadıkları için gazetecllf'r türlü türlü bulmuştur. Sergi ilk olmasına rağmen 
d mılyon Çe tahminlerde bulunmaktadırlar. Bu cüm- dikkat ve zevkle tanzim edilmiıı_ hergu"n marhğı gibi, ye ı . k e etmek ,,, 

buçuk milyon Alınana ış ene leden olmak üzere. bazı ~azcteler Çeklerle yüzlerce seyircinin takdirini kazanmıştır. 
tır anlaşmak imkansız olduğu için harbden ================= 

üzere yaratmar:;:! ~r kı. bu devlet iç:n- içtinab edilemiyeceği kanaatini ~zhar et-
Her tarafta b Y. b rnınülfersadır. mekte, diğer bir kısım gazeteler ıse har -

deki vaziyet ve şeraıt. t:ı auk ·ıyondan d ğ ·· 1 
Politik bakımdan yedı huç ını . . bin çıkmasına imk!n olma ı ı muta ea -
1azla halk hak namınağ vaziyetlerını .~es- sını yürütmektedirler. Alıöanlar ekseri
bit için kendi haklarını kullanmak hur - yetle lngilterenin tarzı harek~tine ~an • 
riyetinden mahrum ediliyor. . mak caiz olmıyacağı kanaatın<ledırler. 

Ek ik bak1mdan da bunlar sıste - H"t'erin ordaya hitabesi onom t d . • bir l 
nıatik bir şekilde mahva ve e rıcı Berlin 12 _ Nürnberg kongresinin son 
Öıum.. e sevkolunmaktadrr. ahs. d"lm· tir S bah 

d dı gu .. nü orduya t ıs e ı ış . a 
Vakıalar orta a r. ~ ·· ·ı tin. d ı t· 

h k"k tlor manasız bir takım etim- saat 8 de Führer ı e par ın ve eve m 

1 1
Bu

1 
ia kı a.: ~ıdnamaz. Vakıalar ort:1da - ileri gelenlerinin bulunduğa şeref tribü

e ere n . . tt d'rler nünün önünden 13 bin asker geçid res -
d . s··aet Almanları, fecı vazıye c ı . 
ır · u k · r insan- mine alınmıştır. 

Çekler onları mahvetme· ıs ıyor, ·· Talını' Jer ögvleden sonra Hitler de ha -
b" · t"bdada tahammu

lığa yakışmıyan ır ;sl ı e m~uz bırakı- zır olduğu halde tekrarlanmıştır. 
lü imkansız muame e er . . :· Hitler orduya hitab ederek, A vustur -.1 ı k bir mılletın :ıç 
yorlar. Seksen mı yo; u Çeklerin ho- yanın ilhakının bir seneHk rüyanın or • 
buçuk milyon vatan aşının .. k du tarafından gerçekleştirilmesi demek .w. . . b. ~·rkıyı soyleme -
.,.,,"a gitmedıgı ıçın ır ~" . h t ı tm Al b. liğini 20 ~~· . Ç kl . görmek bıle olduğunu a ır a ış, man ır 
ten menedilme1erı, e erın . . . ..1 sene 1·çın· de tahakkuk ettiren ordu ve 

· d "klerı ıçın o -
istemedikleri çorablar gıy 1 

kl partiyi sena eylemiş ve demiştir ki: 
d .. ..lrn 1 . Çeklerin gı.·izel bulmadı a- d 

uru e erı, dh · c:Ordu ve parti Alman birliğinin ahil-
rı bir tarzda selim verdıkleri için ~e .. ış B · Alın 
d·ı 1 . 'lli ve felsefi ftkibetlerını ız- de ve hariçte bekasıdır. ütiın an -

e ı me erı, mı . . ları birleştirmek hakkını bize ne müzake-
har ettikleri zaman av hayvanları g_ıbı ~a: 
kib edilmeleri demokra'>i mümessıllermı reler, ne de konferanslar temin eylemiş-

tir. Bu hakkı cebren almamız ltzım geldi 
ve siz benim askerlerim, işte bunun için 
burada bulunuyorsunuz. 

Biz bu dünyada para için hizmet etıni
yoruz. Biz, milletimiz ve Almanya için 
çalışıyoruz.> 

Mareşal Görnig hasta 
Nürnberg 12 (Havas ajansının hususi 

muhab1rl bildiriyor) - Gör1ng'ln sesi kısıl -
mıştır. ve bademcikleri şl.şmiştlr. Sıtmadan 
muztarlb olan Mareşal uzun müddet oda -
sından çıkmıyacaktır. Etrafındakilere sıh
hi vaziyetinin endlşeyl mucib olmadığını be
yan etmektedirler. 

Taymis'in bir tefsiri 
Londra 12 CA.A.) - Bu sabah ga2leteler, 

İngilterenln Çekoslovak meselesi karflSlnda 
ittihaz edeceği tarzı harekete dair aalAhl -
yettar mahfeller tarafından yapılan beya -
rafı müttefikan memnuniyetle karşılamak-
tadırlar. 

Gör1ng'1n nutku hal:Jonda. Tim.es ıöyJe 
yazıyor: 

o:Bu nutuk, bu asrın ba.şJangıclle 1918 a
rasında dünyadaki bütün milletleri Alman
yaya karşı müttehiden harekete sevkeden 
Pru.sya emperyallzınlne llyik bir Usan ile 
.sOylenınl§tlr. .P 

Askeri hazırhklar 
Fransızlar Majino hattına 

200 bin müstemleke 
askeri daha yerleştirdi 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) ı filotillası •bu akşam açık denize çık .. 
Nazırlar beynelmilel vaziyeti gözden mıştır. 

geçirmiş ve hariciye nazırı Lord Hali - Belçikada askeri tedbirle:r 
faksın verdiği izahatı dinledikten sonra, Brüksel 12 (AA.) - Belçika. hükftmeU. 
şimdiye kadar ittihaz edilen tedbirleri ve bazı askeri tedbirler almıştır. 
takib edilen siyaseti tasvib etınışlerdir. l Oazette, bu hususta. şunları yazmak "' 

tadn; 
Ziyaret ve temaslar «Bn tedbirler, balkı endişeye düşüreceıı: 

Toplantıdan evvel Lord Haliiaks, ya- mahiyette askerl kararl~r şeklinde tel~ktl 
kında sureti hususiyede Romanya ile dl- edilmemeli, elzem addedilen ihtiyat tedbir • 

ml k tl . . . t d lerı olarak kabul edilmelidir. 
ğer Balkan me e e erını zıyare e - Belçika - Alman hududunda. muhtelli 
cek olan Lord Loyd ile görüşmüştü.r. askeri hareketler yapılmaktadır. cumarteal 

Amerika sefiri Kenedise, kabine top - ni pazara bağlıyan gece zarfında topçu kıt
lantıS'lndan sonra başvekil Çemberlayn aları cebrt yürüyüşle garnizonlarına ııt1ha• 

il .. .. .. t" etmişlerdir. LleJ topçu kuvvetleri gece 60 lı.::1• 
e goruşmuş ur. lometre katetmek suretUe şehre gelmişler • 
Çekoslovakya plebisite yanaşmıyor dir. Öpen ve Malmedy'deki sllı\hendazlarm 
Çekoslovakyanın Londra elçisi Masa - kı.şl:ılarını terketmeleri menedllm1ştlr. Hu • 

ik d b bah hariciye nezaretine bir dud boyundaki jandarma postaları da mtı-
r e u sa 

1 
hlm m1kdarda takviye edilmiştir. 

nota vererek., Südet mıntakalarmd.3. P e- . 
bisit yapılmasının Çe.koslovakyanın ta - İsvıçrcde 
mamiyeti ile telif edilemiyeceğini bil - Bern 12 CA.AJ - Federal meclis bir Jh • 

tlyat tedbiri olmak üzere 12 Eylfilde hudud• 
dirmiştir. da bulunan bazı istihklbnların altına IAfup. 

Pariste kazılması için harbiye nezaretine müsaade 
Diğer taraf tan Fransız kabinesi de Pa

riste toplanarak bilhassa hariciye nazırı 
Bonenin, Cenevrede Sovyet ve Romanya 
hariciye nazırlarile yapmış olduğu mü -
him temaslara dair verdiği izahatı dinle
miş ve son vaziyet hakkında müzakere
lerde bulunmuştur. 

Kabine, içtimada mevzuu bahsedilen 
muhtelif faraziyelere nazaran alınması 
icab edecek tedbirlerle meşgul olmuş -
tur. Bu meyanda bilhassa gergınliğin de
vamı takdirinde ne yapılması elzem ol -
duğu teemmül edilmiştir. 

Hududlarda tedbirler 
Nazırlar, hududlann emni.yetini art -

tırmak hususunu derpiş ey1emişler ve 
sivil halkın muhafazası için elzem olan 
tedbirleri almışlardır. 

İşte bunun içindir ki, Daladye, kabi
ne toplantısından sonra, general Game
lin, Georges ve Billotte ile uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

Tebliğ 

Uç buçuk saat süren toplantıda~ sonra 
matbuata verilen tebliğde, Fransız mil -
letinin göstermekte olduğu vatanperver
lik, sükıinet ve soğukkanlılık tebcil e -
dilmekte ve müstemlekeler balkının ana 
vatana karşı izhar ettikleri bağlılık ve te
sanüd şükranla y8.dedilmektedi.r. 

Bugünkü toplantı 
Kabine yarın sabah Löbrönün riyaseti 

altında tekrar toplanacaktır. Bone bu -
gün Amerika sefirile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Berlinde görüşmele:r 

Berlin 12 (Hususi) - Fransız büyük 
elçisi Fransua Ponse bugün Nürnbergde 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop ile uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. 

İngiliz büyük elçisi Sir Nevil Hen -
derson da, eski hariciye naıırı ve Hitlerin 
siyasi müşaviri Fon Nörat ile görüştük -
ten sonra Nürnbergden Bcrline dönmüş
tür. 

Bitlerin nutku tedkik edildi 
Londra 12 (A.A.) - Başvekil Çember

layn, hariciye nazırı Lord Halifaks, ma
liye nazırı Con Saymon ve dahiliye nanrı 
Samuel Hoar bu gece saat 21,30 da tekrar 
başvekalette bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, Hitlerin nutku tedkik e
dilmiştir. 

200 bin Fransız müstemleke 
askeri hududda 

Faris 12 (Hususi) - 1''ransız müstem
leke askerlerinin şark hududuna vasıl ol
dukları ve kendileri için ayrılmış olan 
garnız ın ve istihkamlara yerleştikleri 

bildirilmektedir. 

vermiştir. 

· Londrada komünistlerin niimayifi 
Londra 12 (A.A.) - Komünist partisi ya

rın için bir prote.sto nümayişi tertib etmif
Ur. 

Vaşington 12 (A.A.) - Havas ajansının 
ınuhablrl bildiriyor: 

Siyası ma.hfeller selAhlyettar İngiliz ric...,. 
linin ihtilat halinde İngtlterenın ıttıhaı ~ 
deceğl tarzı hareket hakkındaki beyanatuıi 
bllı\kayd tasvib etmektedirler. 

«Demokrat devletler diplomaslslnln kal • 
kırunasb şeklinde te!sir edilen halihazırda
ki tarzı hareket Vaşlngtonda memnunlıet 
tevlld etmiştir. Almanyanm emperyalist ta• 
leblerlne Londra ve Paris tarafından veri ~ 
lecek katı bir «hayır. cevablle sulhün kur· 
tarılaca~ı kanaati umumtdir. 

Almanyada tedbirler 

Berlin 12 (A.A.) - Mareşal Görinl. 
bugün neşrettiği bir emirname ile Ac • 
hen, Treves, Palatinat ve Baden mınta • 
kaları üzerinden tayyare uçuşların1 ya.sat 
etmiştir. 

Hava polis tayyareleri bu emirnamenin 
tatbikine nezaret edecek ve bu emre ita
at etmiyen herhangi bir tayyare der • 
hal ateş açılacaktır. 

Garib bir muziblik 
(Brl§tarafı 1 inci sayfada) 

Bu arkadaş, şehrimizin büyük ban • 
kalarmdan birine müracaatla 

- İzmirde bulunan Şehir tiyatrosu 
san'atk~rlarından Bay Vasfi Rıze. ve Ha
zıma para göndermek isEyorum! demit
tir. 

Kendisine tabiatile arzusunun derhal 
is'a:f edileceği cevabı verilmiş ve gön • 
dereceği para mikdarı sorulmuştur. 

Muzip arkadaş, bunun üzerine kemali 
ciddiyetle şu cevabı vermiştir: 

- Her ikisine de beşer kuruş gönder • 
mek istiyorum. 

Banka memurları bu c~vaba şaşmakla 
beraber talebde hiç bir usul'iilzlük olma • 
dığından nıasrafını alarak lazım gelen 
muameleyi yapmışlardır. 

Bankalar başka bir şehirden hususi 
eşhas namına para geldiği takdirde bu 
şahıslara gönderdikleri ihbarnamelerde 
para mikdarını bildirmezler. 

Bu muzip dostun da maksadı s:;:;.'alkar
ların alacakları ihbarname üzerine ban -
ka gişelerine gitmeleri, bir sürü formali
teden sonra vezneden kendilerine beşer 
kuruş uzatılmasıd ır. 

İki sevimli san'atkar herkl'Si kendile
rine o kadar meclub etmi~lcrdir ki bu be
!ler kuruşu alırlarken takınııcakları va -
ziyetin tahayyü lü bilC' tanıdıklarına mev
zuubahs muzipliği tcrtib etmek üzere 
katlanılması lazım gelen külft't 1 bir zevk 
olarak göstcrmcğe kafi ge lmiştir. 

- ----·---

Majino hattında halen mevki alan as
kerlerin sayısı yüz bindir. Ayrıca yüz 
bin asker de hat gerisinde tahaşşüd et -
miştir. Trak~ ada n~lband hı· u 

İngiliz filosunun manevraları Edirne (Hw usi) _ Traky=ı nalband 
Londra 12 (A.A.) - Anavatan filo- kursu üçüncü rlevre olmak i.., .e İstan

sunıın yann başlıyacak olan ve İskoc- bulda Sclirniyule başlamıştır. Bu deV'
ya sahillerinde cereyan edeceği bildt - re kadrosu 25 k işi l ıktir. Uç a.v sonra d:ı 
rilen büyük manevraların hazırlık !a rı 4 ii l"CÜ posta ba~ lıyacaktır. 
bitmt~ ve bu m anevralar için çağır - t ~cl cri Yüksek Ziraat Vı k:J tındcn 
lan :htiyat efrad diridno1lara taks"m \ e diğer bü tün n ısl'afları vil5:ı tlcrden 
edilmiştir. temin olunmaktadu Kursun ~iplcıınalar. 

Bir çok distroyerler ve bir m aj. ın j Ziraat Vekaletinden retllmekwd.iz 
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111~ "Son Posta,, nın HikAyesi ..._ .. _ .. lH~--

1 BEKARLARA TAVSİYE i 
= •-u111111m .. :t111111ı .. ~~ Anlatan: 

1 
ibrahim Hogi .... UHİffi 

Pariste, Trinite kilisesinin karşısına 

düşen meydandaki masalardan birine o
turmuş, gazete okuyordum. Arkamdan 
bir ses geldi: 

- Affedersiniz efendim... diyordu. 
Döndüm, baktım. Sesin c;ahibi uzun 

boylu, zayıf birisi idi. Yağlı, rengini at
mış etekleri süpür süpür bir harmaniye 
bürünmüştü. Başında siyahken yeşile 
dönmüş bir şapka vardı. Mağrur başın
da. öHi ışıklar saçan bir çift göz vardı. 

Adam. elile yanımdaki boş yere işaret 
ederek tekrarlardı: 

- Affedersiniz.. sizi rahatsız etmiya. 
rum, ya! .. 

- Estağfurullahı bastırarak, gazetemi 
okumaya koyuldum. Adam içini çekti ve 
iskemleye çöktü. Boş bakışlarla etrafını 
süzdü, ve arkasından, sanki göri\nmiyen 
bir ahbabile derdleşirmiş gibi rnırıldan
nıaya başladı. 

şeyler yaratayım dedim. Yazdığım her 
mısra berbadın ber badı, adi ve üstelik 
mariz bir şey oldu ve hiçbir doktorun 
iyi edemiyeceği bir hastalığa tutulmuş· 
tum. 

Gazeteler, mecmualar şiirlerimi kabul 
etınez oldular. Arkadaşlarım, benimle a
lay ettiler, işin fenası, onun yanında yü
züme karşı kahkahalarla güldüler. Söy
lemeğe unutmuştum galiba. (O) nunla 
evlenmiştim. Onun için de, asla birbiri
mizden ayrılmıyor, her yere beraber gi
diyorduk. Karımın da bana acıdığını 

sezdim. Bu, hepsinden fena idi. 
Fakat, şunu da biliniz ki, sırf karımın 

yüzünden yazmak istidadımı, kabiliye
timi kaybetmiştim. ÇalışJmama o sebeb 
oldu. Zira onu seviyordum ve o da beni 
büyülemiş, parlak fikirlerimi boğmuş, 

elimi felce uğratmıştı. Bana acıdığını se
zer sezmez, ondan nefret ettim ... 

. * Bir delikanlı ile bir genç kız, kol kola 

- Sen delisin! ... dediler. 
Pariste, ümidsiz ümidsiz dolaşmaya 

başladım. Gene böyle bir sabah, bu mey
danda, (ve çok zaman evvel) ona rasla· 
dım. Yanında bir adam vardı. Biraz yaş
lanmış, bozulmuş görünmesine rağmen 

gene de güzeldi. 

Ona doğru ilerledim. Bana hayretle 
bqktı, ve gözlerinde, ondan nefret etti
ğim günleri hatırlatan, acıma ışığı yandı 
söndü. Ama, beni tanımamıştı. Yanında
ki adamın kolunu sımsıkı tutarak acele 
acele uzaklaştı. 

O zamandanberi, bir daha kendisini 
görmedim. Fakat bahar sabahları ekseri
ya buraya gelirim .. ve her seferind•.? de, 
kim bilir, belki tekrar raslarım! .. ümidi 
ve tesellisi beni sarar ... 

Bu hadiseden sonra bir fabrikaya gir
dim. Çoktandır adlarını ve şekillerini u
nuttuğum şeylere, yatağa ve yiyeceğe 

kavuştum. Fakat bu refah benı sıkıyo!"

1 
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İstanbul Belediyesi ilanları 

Alım ve satımlara gireceklerin 
dikkat nazarlarına: 

1 

16/9/938 gününden itibaren (16 dahil) muhtelif gazetelerle ilan edilen almı ve 
satımlara uid açık eksiltme ve pazarlık ihaleleri bu t~rihten sonra saat on dört 
buçukta yapılacaktır. Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için saat 14 de 
kadar zarf kabul edilir. 

Bu saatten sonra verilen zarflar kabul olunmaz. Zarflar saat 15 de açılacaktır. 
16/9/938 gününe kadar olan ihaleler kemafissabık saat 11 de yapılacaktır. 

Keyfiyet ilgili olanların ehemmiyetle dikkat nazarlarına konulur. 
(B.) (6298) 

ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 

İlkönceleri söylediklerini farketmedim, 
kulağıma çarpan kırık dökük cümleler 
yavaş yavaş vahimleşti ve adamm şöyle 
konuştuğunu duydum: 

önümüzden kırıtarak, gülüşüp oynaşarak 
geçtiler. Adam onlara baktı. O da güldü. 

d~ Ka~rm ff c~ly~~ (~M) ~~ -----~--~-------~~------~------~ 

, O bana hiçbir şey bırakmadı. İlk şiir
lerimi yazdığım zaman, dostlarım Leon 
sen büyük bir adamsın!.. demişlerdi. E
vet, böyle dediler .. ve bunu söylerken de 
samimi idiler. Münekkidler de, kitabımı 
methetmiş, göklere çıkarmışlardı. Ya, bu 
münekk<idler benden ne istemişlerdi? ... 
Şahsımla meşgul olmasalar, beni tek ba
şıma bırakmış olsalardı, buralarda olmı
yacak, sürünmeyecektim ben .. ve (o) bu 
yazılar yüzünden geldi beni göl'dii o ak
şam .. san'atıma hayran olduğtınn söyle
mişti. 

(0) bir komşunun yirmi ya~larındaki 
.kızı idi. .. Ben de 22. Çocuk sayılırdık iki· 
miz .. insanın bu yaşta cerkek:> olduğunu 
zannetmek çok büyük bir yanlış dostum .. 
hayatın tadını anlamış değild1m. Fakat 
(o) hayatıma karışınca, benda her şeyi, 
aşkı, arzu ve ihtiras ateşlerini körükledi. 
:Ayni zamanda da, cesaretimi, aklımı, fik
rimi, çalışma kuvvet ve kudretimi kö
künden kuruttu. 

Ve (o) nun hayatınla girdiği günden
beri de tek bir mısra yazamadım. Zira 
hep onu düşünüyordum. Ondan başkası
nı gözüm görmüyordu. Çah.şayım, bir 

- Sevgi!.. diye söylendi.. aşkı icad e
den adam dehanın ölümünü icad etmiş .. 
ve nefreti keşfeden de, ruh sefaletini, 
çılgınlığı ve yoksulluğu bulmuş ... 
Mağrurdum .. onun için de baş kaldır· 

dım. Günün birinde, sırf onun acımasın
dan kurtulmak için, maksadsız ve gaye
siz yuvamdan uzaklaştım. Aylarca, bir 
serseri, bir yurdsuz gibi sefalet günleri
ni kendime katık ederek orada burada 
dolaştım. 

* cVe böylece nefretimi, iradesizlığimi 
unuttum. Yeniden yazmaya başladım. 

Karımın beni mahvetmeğe muktedir ola
madığını bilmesini, aiılamasını istiyor
dum. Onun için de tekrar ona döndüm .. ~ 

Adam sustu. Derin derin içini çekti. 
Gözleri yaşlanmıştı. Sonra dedi ki: 
<-Karım, gitmişti. Nerede olduğunu da 

kimse bilmiyordu. Hakkı da vardı. Zira 
gençti, güzeldi. Yaşamak isterdi ... 

Çalışmamın imkanı kalmamıştı. Değil 
bir şiir, bir mısra bile söyliyemiyordum. 
Hep, hep onu düşünüyordum. Beni gök
lere çıkarmış, pobpohlamış o1an arka· 
daşlarım bana acrmaya başladılar, ve: 

d~mgaladığı insanlarla düşüp kalktım .. 
hayır, hayır sandığınız gibi, tehlikeli bir 
insan olmadım. Asla çalmış, ndanı öldür
müş değilim... Cemiyet benden nefret 
ettiği kadar, ben de ondan tiksiniyorum. 
Bana iyilik etmek istiyen iyi kalbli ins::ın
lar yok değil? .. Ama bu yardım neye? .. 
Ben istemiyorum ki ... Hatta şiir bile yaz
mak canım istemiyor ... • 

* Adam birden kendishıi dinlediğimi 

farkedince, hızla bana doğru döndü. Har· 
manisinin altından sayfaları çok çevril
diği ilk bakışta belli olan küçücük bir 
kitab çıkardı: 

- İşte, efendim. 22 yaşında iken yaz
dığım şiir kitabı ... dedi ve eserini bana 
uzatarak devam etti: 

- Değeri üç frank... Alınız. Bu suret
le bana yardım etmiş olursunuz .. 

Kitabı aldım. Cebime soktum ve ken

disine de ·uç frangı verdim. Ayağa kalktı. 

Hürmetle önümde eğildi ve geri dönerek 
mağrur adımlarla uzaklaştı. Harmanisi
nin etekleri, ayak atışlarının temposuna 
uyarak ahenkJi ahenkli salhmıyordu. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölii Bay Ahmed varislerine ilan yolile tebll 

Bay Ahmed: Boğaziçi Beylerbeyi Hav uzbaşı Dereiçi eski 7 mü, 7 mil, yeni 2.2/l 

No. lı maa bahçe bir hanenin tamamı). 
Birinci derecede ipotek göstererek 5/6/932 tarihinde 13629 hesab numarasile 

Sandığımızdan aJ.dığı (600) lira borcu 13 /5/938 tarihine kadar ödemediğinden 
faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (677) lira (28) kuruşa varmıştır. Bu 
sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 

gönderilmiş ise de borçlu Bay Ahmed yukarıda yazılı Sandığa merhun hanede 

öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkılr kanunun 45 inci maddesi 

vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Ah
med mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde $andığımıza 
müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabuie ,ayan bir 

itirazları var ise bildirmeleri lbıındır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar v~yahud 
başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkQr 

kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aiakadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kalın ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. (6353) 

Eve dönüp kitabı açtım. İlk sayfasında 
şu iki mısra vardı: 

Bekarlara tavsiye 
cHür ve mes'u.d yaşamak istiyorsan.> 
cSakı.n evlenme sakın . .> 

Öteki sayfaların hepsi de bomboştu. 

r istsiniz. Siz, Meşhedinin masallarını S - 4&- termişlerdi. Takvor ahbarı Mısıra gön-
- Formidabl! Gerçekten bir ümo ~ ON POSTAN iN kaç bin yıllık bir insan pastırması gös-

yazan otörü ta - EDE I? t?O fi\ AN \ ' dermiş olsak, o pastırma adamlardan 
nar mısınız? zor ayırd ederler. 

Meşhediyi - Formidabl! Siz, Necmi bey, haki-
yaza'h motör de katen enkomparablsiniz. Dünyada eşi-
kim? niz yoktur. 

- İşte, yazan - İşte ben de onun için eş aramağa 
adam.. YAZAN: Ercümend Ekrem Talu çıktım, kendime. 

- Sen Meşhe • Takvor, bir yabancının yanında lez-
diyi okudun mu? - Forrnidabll For- Artık içerim rahat. yıf edilmiş olmaktan dolayı duyduğu 

- Kaç defa. midabl!. Hep bir'l!kte kaJ.k!.. teessürü belli etmemeğe çalışıyordu. 
.. Bayılıyorum. hem ,Diye diye Toriğin tılar; öndeki vagon- Lakin, Torik bunun farkında oldu; ta-

T.ur riu mond'~nu okudum, hem de öbür üzerine atnldı, elle- ları geçerek resto - mire, zavallının gönlünü almağa teşeb· 
kıtabını: Hanıya, aslan vurmağa gidi- rini boynuna dola _ rana gittiler. Viski- büs etti: 
yor Afrikada. Onun içinde var bir, ba- dı: ler ısmarlandı. İfa - - Darılma be imanım! Darılma be 
lık ~dlı adam .. nasıl diyorlar?. Necmi - Maparol, öpe • kat hanım, ne oldu- tosunum!. Görmüyor musun? Küçük 
IJ'orik galiba .. Formidabl adam o. ceğim! Torik Nec • ğunu bilmeden, ga - beyi güldürelim, kendimizi ona beğen· 

- Ya? mi sizsiniz ha? Non zoz niyetine viskiye direEm diye ne halt ettiğimizi biz de 
- Monşer! Yemin ettim.. o adamı dö Diyö, e non dö sarıldı. Bir bolca bilmiyoruz. Arada eksik artık laf olu-

görürsem, yüz bardak triski ikram ede- Diyö!. Dünyada, ka- yudum alır almaz, yorsa, kusura bakma! 
ceğim .. ama, tabii ki öyle bir kimse fama getirmezdim suratını buruşturdu. Takvor ağız açmadı. Torik kızdı .. 
yoktur. Fiktif bir personaj olmalı .. La: sizle karşılaşaca _ - İyi, buz gibi - Mademki b9yle şakaya, horataya 
kin ne güzel düşünülmüş! Çok sempa- ğım diye. soğuk ama, ta<iı dayanıklı değilsin, seninle selamı sa-
tik. İfakat hanım: «Ey! yok.. sanki içinde bahı keselim daha iyi. Çünkü ben da-

- Demek, Torik Necmiyi sevdin? dedi; meşhur ke • 'tahtakurusu kay • yanamam, arkadaşlarıma sataşırım. 
yüz yüze gelsen, viski keras edecek - 'lamdır: Dağ dağa natmışlar gibi, aca- Bugiitıe gelinceye kadar da senden 
ıin? kavuşmaz, insan in- ip bir lezzeti var bu- başka darılan olmamıştır. Herkes, 

-- Maparol öyle! sana kavuşur. nun .. dedi cümle alem benim içimin ne türlü le-" 
Kö~ede. Takvor da, Gurabi efendi de - Cidden, öyle! Gurabi efendi, za- miz olduğunu bilir. 

kısk ıs gülmeğe başlamışlardı. İlk defa O halde, pardon bay- Mon§er! Yemin ettim .. O adamı görii.r sem yüz bardak viski ikram edeceğim.ten ötekilerden ay- - Ka, ben de bilirim .. ben de seni 
olarak ihtiyar mümeyyiz ağzını açtı: Necmi.. size, müsaade eder misiniz ba·tsin ki. ırı olarak kendine kahve ısmarlamıştı. ilen küs olmam ... 
- Bu, dedi, şair Nedimin hamamiyesi- zı şeyler sorayım.? - Çok voyaj yaptınız mı? Torikle Takvor aldırmayıp, kadehlerini - Öyle ise ne kafa tutup duruyor -

ne döndü .. orada, şairin hamamda ras- _Buyur. Sor bakalım. - Ne dediğini çakmadım ama, her· boşalttılar. sun? 
ladı~ı gencin: - Kültürünüz var mı? halde öyle ters haltetmiş değilim. Bay Avni bu defa da Takvorla soh- - Her şakanın aryı kertesi vardır. 
cNediın namına bir şairi zeınan var imiş, - Benim mi? Yok.. Elhamdiilillah - Seyyahat ettiniz mi başka defa? bete girişti: - Hay kertene turp, aklına şalg::ım 
«Kemendi zülfüme diişşön, ilahi, ol ayyar! .. turp gibiyim. Onu sordum. - Sizin adınızı öğrendim .. fakat ne sıkayjm. 

dediği gibi, bu efendi oğlumuz da - Okumadınız mı, hiç? - Mademki bizim Talil ağabeyin iş yaptığınızı bilmiyorum.. Bay Avni araya girdi: 
bizim Necminin şöhretine vurulmuş da, - Sırasına göre, okurum. Hem de kitablarını okudum diyorsun, nerelere - Bendeniz tücarım .. emlak üzerine - Monşcr, bırakın kavgayı, haydi 
neler adamış?! çok iyi okurum .. cemaziyelevvelinden gittiğim malfunun olmak lazım gelir. iş ederim.. birer viski daha içelim!. Şerefe!,. 

Delikanlı, Gurabi efendiye döndü: başlayıp ta doğacak evladına kadar... Avni Zorman hayretini elan yene· - Kartınız yok mu? - Dur, bakayım; nasıldı o? Ben 
- Affedersiniz, anlamadım. - Formidabll. Kaç dil konuşursu • ıniyordu.. Torik atıldı: Pariste iken öğrenmiş idim: A la votu-
Bu defa Takvor atıldı: nuz? - Haydi restorana gidelim, viski iç- - Kartın alası kendi. Daha kartını ru sante! 
- Meşedinin avantürlerinde adı ge- - Todice bilirim .. sonra, kuş dili, meğe başlıyalım .. dedi. Buyurun bay .. ne yapacaksın? Baksana surata! He - - Vallahi formidabl! Neler bili • 

çen Torik Necmi nam zat tak karşın • kepçe dili.. konuşurum, işte. bay .. nasıldı? venkte kurumuş üvezden farkı yok. yorsunuz, bay Torik? 
dadır! İşte yanbeyan oturoorsun. Vagon - Tuhaf! Ben bu dilleri hiç işitme~ - Gurabl.. Dişler, ortasından yol açılmış mezarlık - Bilirim zahir!. Bey baba! Sen de 
restoı ana gidelim de, viskileri sunar - mişim. - Bay Gurabi; buyurun! Buyurun, gibi. Gözleri dersen. külleme olmuş lafa karışsana! Ne oturuyorsun silin 
la!. - Nereden işiteceksin, enai? Bizim madam, siz de .. çok rica ederim. Mapa- çardak üzümü. Rahmetli Meşhedi ile silk sümsük köşende? 

Delikanlı oturduğu yerden sıçradı. gibi dokuz 16bek lstanbul upjı 4ejtla rol, bugün çok aröyüm. Şanaua bqladl. bi& Mıaırda iken, bize orada lrilmem 
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[ Abdülhamid devrinde bir aşk mac.::.eras~ı : .:..:.31~=~ 
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muhtelif memleketler arasında imza edi- 1 S T A N B U L 
len klering anlaşmalarını broşür halinde ıs _.

11 
U38 Balı 

neşre başlamıştır. Bu broşürler alfıkadar öliL• NEŞRİYATI: 
ihracat tacirlerine parasız olarak dağıtıl- 12.30: PlWa Türk mualklal. 12.50: Hava• 
maktadır. dls.13.05: Pllkla Türk mualkial. 13.30: :uuıı-

Alman şimendiferlerindı teııı p1lk neırıyatı. • 
• AKŞAM NEŞRİYATI. 

tUtUnlırımiza tenzilAt yapddı 18.30: Dana mualklal (Pllk). 19: Konfe-

Yaanı A. R. 

Kıyılamıyan nikib Memleketimizden veya Bulgarlstandan ran11: Şifll Balte'fl namına, Dr. Fehmi A'J· 
Almanyaya idhal olunacala yaprak til _ bert <Göl bıfmsıhlwı). 19.30: Dans mualtı
tü ı · için Alman d -ı-n.. da fi sl (Pllk>. 19.55: Boraa haberleri. 20: Saat l• 

. n en . • e&a&Uo.J.,_m m - yar.: orenvtc; raaadbane.tnden naklen. Bu• 
Imak lAzım. ağanın adamlarıdır . ., Fakat siz, öyle hinı teıızilAt yapılmıpır, an " arkadqlan tarafından Ttırt muait1-

Zeki hey, bu JZbrab içinde dola~ıp bir çare b~u d kika derin bir süktlt ile değilsiniz. Ağaıun arzulanna hizmet ldhalAt Y8 ihracatımız artıyor sl ". ~--fal'kılan. 20.40: Ajana haberleri. 
dururk nih t ---=- 1 b' ae'--•- Gene ır a ' -zı . . ta tın d' . On .. dirdi . 20.f'l. Villa' Rıa Dolru1 taraımdan arabcl ti .. ~ aye .&"tu» çe e ı e .IUM'I •• Gene Faris ~lebi .eo. erını - e e ınız.. u .:ucen ruz. . Türkofis 837 yılı altı ayı zarfındaki .lh- -6JleT. 21 Saat lJUL Orteetra. ıuo: Cemal 

· Buyük bir tehalükle onun üzerine geçtida duvarlarda gezdirdi Ve sonra, - Ağa ıle anwuzda dargıfllık filan racaı ve ldhalatımızla 938 yıh ilk altı ay- Klmll .,. artadetıan ıan.tmdan Tilrk mu-
•Nan Zeki. hey; van tA v~zleri dolu olaı:ak, titrek bir yok ki... lık dlf ticareümiz hakkında mukayeseli slklsl " ballc l&l'kılan. 21.10: Ban nıpm. 

- Aman birader, nerede kaldın. Me- ade • go Faris çelebi, acı a~ı gülümsedi bir istatistik çıkarmıştır. Bu lstatiatile 22:11: Opera " operet parçalan <Pilt>. 21. 
:ktan tatladım. lnpllah imADl bu • 

8~' Size, gayet açık söyliyeyim, Zeki - Ağa, hiç kimseye darılmaz ki... göre, geçen senenin ilk altı ayında 61 :: :::t =~er .,. erteal linin prosraım. 
nın~ dejil mi?... be Tatar ağaya dehalet etmekten yatırıp da kıtır kıtu kestiği adamları memleketten yapılan idhallt 48,000,000, ._ 
DedL ~ çare yok. bile güle güle, seve se~e keser ... Ah, o bu senenin ilk altı ayında ile 'l~,5M,OOO ANKA 
Faris çelebi, minen ve mad= Zek' beyin vücudü, tepeden tırnağa ne siyasidir bilseniz. Türk lirasıdır. R A 

rorgun olduğunu ga.teren bir hals b kadar 
1
titredi - Vay, mel'un kerata ... 'Ben gider bu İhracatımıza gelince, geçen senenin ilk u .,_ ua a.1a 

: Y~taim kenarma oturarak ceva _ Tatar ~jaya dehalet etmek mi? .. herife çatarım. yarısında M,909,000 ve bu aenenin ilk altı öCı.s JIBtllhA'ft: 

erdı: Aman yarabbi! .. Ben bunu nasıl yapa- - Daha fena yaparsınız. aymda 55,313,000 Türk lirasıdU'. l>lf tiea- 1UO: Kanpt p1lt Dell'l7atı. H,IO: PllkJa 
- Maalesef, 7.eki bey. bilirim, Faris ~ebi? .. şerefim, haysi· - Ne yapacağız?. retimizin bu suretle yıldan yıla artmakta :!"ı!:r..1lllklll" balk tartılan. ıa.ıs: .AJ• 
- Mukaef mif. 1'1PB'· topu topu yetim, gururum buna nasıl müsaade _ Hiç başka çare yok, beyim. Bu olduju memnunivetle görülmektedir. •qm ~A'ft· 
- Azizbnt .. JCenbem•wla, ~..ı-?. B" m.::.-1..'1- .a-Aiı... 1 - llikl 1 1 • iL.. 1CUC&- _ WUA'™ ""'"&... adam a, guze e an aşma ısınız. p1lk 

... ~ var. , - Vallahi bilmem, beyim. Ben, baş- Güzellikle anlaşmak.. bu, nasıl ola • Ankara bors8SI m= ::: ~~~:= --=~ 
- et. 8 ayn ka çare göremiyorum. bilirdi? .. Tatar ağa ile anlqabilmek IO: eaaı lJan " Arabca nlfl'l1at, ao.ıı: 

b - Bunlardan tlçOne de yn _ E, dehalet etmezsem ne olur?. ;çin. nahiye müdürünün derecesine ka- Türk lllultlll ve halk tarlalaa <Mutaıa 
ıış \'lll'dum. _ Siz de .. hanım da, çok .. r~ha~ız dar inmek .. bu zabtiye çavuşunun arzu- Acıbl· kapa1111 fiatlan 12 .9. 9S8 Çatlar.,., Müııenen Senar>, 21: Keman IO-
- Evet E li şunu soyliyeyım t k ıo: Prof. Necdet Atat piyanoda, Prof. oeorı 
- Hi b nikAh Ja1mıY8 yanaşmı • olursunuz... vve lan na hizmet ve emirlerine itaa~ e m~ Marko'flts, 11.15: Bttldyo aalon orteatruı, 22: 

1o 1 ç iri, ki, sizi bir arada y~tmazlar. elzemdi. Halbuki buna da Zeki beyın Ç • K L B 8 AJarıı haberleri" haTP. raporu. 22.15: Ya. 
:_a~ Zeki bey isyan edıyordu. . ahlak, fazileti müsaid değildi. nnkl procram. 

- İzi=-~~e istiyorlar. cZabitlere - Yahu, ~!8~cfur:~ ~:i ~:~ıi~ Faris çelebi, ellerini uğuşturarak ~- LoDdra A~~' Ka:;,"' 
izinnamestz nikAh kıyaJDAyız.• diyor- haklan var. t d tl rile çengı·- yağa kalkmıştı. Mahcub ve müteessır Rn-Tcn U6 1211 U6 7171 
J gayri meşru suret e. os a , 1 · 
ar. . h tta köçeklerile bir arada ya- bir tavır a: - Parlıl S.41IO S.41IO 

- Ha~ Allah.. aoma?.. lerıle, a -Eh beyim. Bana musaade. Sabah- lılD&Do 6,'6GO 6,Hııo 
J' yorlar ' s· . b' . . OlnetN 11,6111 • '11 

- Somuı, böyle. " şı _ ~t.. onlar yaşarlar. Çünkü on- tanberi dükkinı açmadım. ızın ır ıp- Amlterdall 18.17871 es ı7&il 
- Fakat azizim. Ben, yuzbaşıytm. 

1 
bu şekilde yaşamalan, ağanın nize yarayamadım. ) 11er11n ııo,11 IO 11 

Ala ğım ,.... gm. Usulen lizım o- ann .. - ( A,.lca.n tHl'f BrDlll ıı,Sl& ıı.ss 
lan ca au., zen ----s..ıı"' İcab eder- mahlmatı tahtındadır. Çunku, onlar, AUDa ı,ııı ı.ııı 

senedi derhal~· aor,a J.110371 uos11 

Be, alaya da yazarım. vermedi M" te- b• h 1 Pnı C,3076 ' 9076 

es:~ :1:!ı.~ tava~da, udu- Eğer yeni ır arp o ursa ... = ~.:~ ~~26 
\Tarlarda gezdirdi w IDDl'8, sanki söt- Budaı>etW ~4.tlfi76 24 ım1ı; 

* ıs :syıtı, yabancı memleketlerle ttllttht 
m8nuebeUerl idame umum 8oTJet (Vob) 
Cemlyetue 8. 8. c ... RadJo Kmıiteal. llol
toftdan Komlntenı radJo lltuyonu ll• 
(dalga tuıtl 174f), TtlrtfJe 1c;tn tertıb edilen 
bit ra"1o komerl nefl'edecetlerdlr. KoDMr. 
T6rttye aauıe 21 de bafhJacattır. 

Kamerin Prornmı tadar: 
1 - lnel kısma: 
Glfyer'ln cŞah Senem. operasuıdan par • 

c;alar. - Alerba)'CaD U,.trola artlatlerl tara• 
nndan. 

z - lael kısmı: lerinin tşJti]mesinden korkuyormuş Bbret o,90876 o, ~876 
gibi, sesini hafifleterek konuşmaya de - (Bqtarafı ı inci sa)'fada) Mütearrızın harb sanayiini~ verimli Belırad 2.85'Jfi 2,ıt326 Piyano havalan Bıiitsel beynelmilel mi• 

Vam etti•. l' ... &..a.. ... 08 '"'··m olması için hazırlayacak oldugu kadro- !!>~ sr, 6626 sı 6621 zlk konkurunda blrlndllk kazanan plJ&Did 
i? - "911H UM.I •• .- 111 ıiz tahmtn ediniz. - St.48111 Sl,40UI Bmtl Ollell taraımdıen. - .... '* let ~ m ·• Bit _.. sONcek bir taarruz harbüıe Yalnız bir aç misal arzedelim: 13,14 UM 

- ":"." imamla izinname miz\ıı- aid mühimmatın iind- içtiı 25 milyon Bir tank imal eylemek için: 46 amele • a B A M 
- Bızım ~ ördüİer mi, ton ~lik lizım olacaktır. .Bu mil~ Bir tayyare iJD&l eylemek içlıi: 60 a- .., ...._., 

name aramaz~ar. rayı g. . ' _ zarfında yalnız tayyarelere karşı mu- mele J.izuxw:iır. ADadel9 • ,. • 
bir ni1IAh istune dokuz mkih bıle ;u dafaa için 300.000 ton miihimmat ıizun HO'Asa Pllln 
1~~. aziJim ... Para mes~lesi. hiç olacaktır.. siWılarm imali için 2 mil- Bu bilAnÇQdaki ~ann hepsi çok :-C.::u ,._ ':: ı 11 , ,. 
bir şey değil. Memleketinizin adetı ne Muhtelif .. bin ton çeliğe ihtiyac bu- derın tedkikatm netı~mde hesah edil- Allan tlmaDto a • ı ID 
ise on mislini verelim. yon se~iz yuz hesab edilmelidir. miştJr: Bunlan İngiliz, Ahnan, Fraruıız, ..._ PealrNI :, • 1;: IJ 

• Dinle, beyim. işte söz oraya ge- lunacagı ayrıca ühimm&t ve jstjhkimlar Amerikan askeri mütehassıslan hazır- ~· ı • -
- · · · de ' .. le sö le- Bu rakamım i Uje tllve e- lamışlardır. Meşhur Fransız askeri htabat Dllllo u IO u • 

lecek. Kendilenne, ben oy Y • için icap eden dem r ve ~ emir .. kkidi Edmond Delage bu rakam- tan ~ ı 111 -
diın Fakat, izinmmeyi bahane edi· t a1nız bir sene içm d ve mune 
Yor~;. cYüz altın venenlz bu işi yapa· ~= ol!nk 40 milyon tona ibtiyac lan son zamanlarda sık sık kullanmış- ........... _____ ~_-•_ıo __ • __ ıo _ __. 
-.. di ı .. - "7- ,~. tır. 8 T K & A S L A a 
-yız• yor.uu. · hissedilece•ı.u· • Bu rakamlann ifade eyledikleri 1t------;....,...-------1 

- Hayret... bi bir şey 9 - Benzı• ilzam... mina nedir?. . Atılet ı.,.., 
- Bunda, hayftt ~ ç 1 . Mat" başına 75 beygir ve günde 6 Mana şudur: Bir memleketm smst ~ '*:-~ ":'9 

Yok. yüzbqı bey ... Ben~ mese enın ikor "rtiyüşü besab edecek olursak kudreti harbin en başlıca Amilldir. Bir • • ı _... 
•çıkçasım aöyllyeyim mı?.. ~atı yuiçinde benzin sarfiyatı 30-40 seneJik taarruz harbi ister mevaddı 

...... TAKViM 
EYLOL ..._ 
ıs Arül-

UM 1Sl7 - -A.-. 
..... _ 

ltıaat 
sı ,., .. 

uı 

SAIJ 
CiONIS Receb JMau ... o . 

.ı. "'· i JI 18 s 17 
il 11 ' ., 

Otle lki.u ~ y ... 
s. D. s. D. s. D. s. D. 

1. ıt ıo ıs ., 11 il 19 • z. i .. t ıa ıa - 1 " . - ı-nni7. de ona bır sene d ından ı 
- Evet aztzım • ıtJJ ... J - il to u bulur. Tayyare ve onan· iptidaiye ister asker bakım o -

16re hareket edelim. m yon ih~yaclah listelerine giren sun en kudretli Avrupa devletini bir _____________ İlııllı ____________ _ 

"'•- b da bu -•L.a.ı.. kıydıramaz- manın bil .Lu'Wldirl r cakt •çK s 
- ~ ura w-ua 7.iıı bu mikdara da ~· e .. sene içinde yıprata ır... ı . ·z SAZ 

llnız. befstitraden söyliyelim ki: Ya!nız İngı- Şu halde harb ~ız ~dır'? .. ~a- J 1 1 •••••• 
- Niçin?... • sok· iiz donanması senede: 12 mılyon ton yJr imkinsız değildır ... Dünyada nıce • • • • 
- Bu ı,e, -ı:atar aga parmağını be ·n sarfeder. Ticaret filosu da 15-20 çrlgır/Jıklar yapıtmaktacbr.... Bayan MUALLA n arkadaflan BUYUK KONSER 

nıuş ta, onun ıçin. . .mı Unutmıyalım ki son harbı umumi - tarafından 
Zeki bey, pşırdı. Birdenb~ ?°na- mılyon ton • IA· nin bilAnçosu müdhiştif: Her Salı akşamı lstanbul Cataıotıu Eski Doyunu umumiye 

kaldı ... Ve sonra, sersenıiemış bır ta· 1 O - insan tu:ım... 10 milyon telefat, 19 milyon ~ralı, binası yanında Çifte Saraylar bahçeatnde. 
vırla mınldandı: Bir sene sürecek olan .bır taan:ız 10 milyon maıru, 9 milyon yetım 5 DIKKATı Kapı Cumhuriyet matbauı karf1811ldachr. 

4111 
_ _.., 

- Tatar ağa mı?.. harbi için cebhede 6 mılyon asker~ miiyon dul kadın. 
- Benim anla~ iiyle... bulunması IAzımdır. Bunlar sırf iş go- Harbi umumide herb eden devletler, 
- Neden anladın.... ek adamlardır... hll!'b için· 10 trilyon frank sarfeyle -
- Bilirsiniz ki; deiil bu k~~ada, recH~sab şu suretle yapıJmıştır: mişlerdir: .. (franğın o vakitki rayici 

bütün bu .nahiyenin hududlan. ıçın~ Bir top içınt 25 asker. üzerinden). 
Tatar ağanın haberi olmadan bir sine B" tayyare topu için: 20 askeı ------k-.-fl • 
bile~ jamıldatamaL B:~ tank to~U .i~: 10 asker. Eski Türk dete tı arı 

- Evet. ayle. . ·ıralyoz ıçın: 7 asker. 
- Nahi;e mildfiriinün üzerine ne B~r mı ektör veya ses makinesi için: (Bq taf'flfı 1 itici •!ifada) 

Vazife idi ti, dün gece iki defa bana Bır proj - Kendisinde yazıh olan numaralarla, 
haber göndeııil.. beni, uzun uzun istic- 5 a~er ... "k tank için: 35 asker. elde ettijfmiz Mısır tahvillerinin i1ze. 
'Vabdnn geçirdi'? Jnç şfipbe etm~yin ki, :~~ ::~k tank için: 1 S asker ilh... rindeki numaraları karşılqtırmak için! 
ilahiye müdürünün bu bareketı, Tatar E h :S silihlar olan tayyareler ve - Netice? . 
ağa tarafından emredilmiştir. n a . . senede hiç olmazsa 100 - Müsbetü! (A. R.) deki numaralarla, 

Z k t.._ b- bütün sersemlemişti ... tanklar ıçın Iacaktır tahvillerin numarala"• ayni idi! 
e i uey, us 1 lta k bin asker lazım o · ·yeı dip 

Faris çelebi sesini biraz daha a ça ra .. takbel harbde tayyare ve tank- Herif, bunları ne emnı e 
devam etti:' .. rdMus ·at: Yüzde üçyüzü kolay kolay bir yere bırakabilmt§. ne ~e kaz 

_ E- ta ağa tarafından böyle la azayı gibi enselenmemek içb: ceketinin ee -
bir em~:r,ı~S:ydı, nahiye müdürü bulacak:· maada: Memleket dahilini binde taşımıştı. Tahvilleri, aldığı kasa-
l>öyle bir tahkibb aklından bile ge - Bund karşı müdafaa eylemek dan, kundurası içinde yaptığı k8:58ya 
Çirmezdi. !a.yyaı:lere 2 500.000 kişiye ihti- nakletmişU! ~iz de, daha emniyetli bfr 

_ halde? ıçın hıç olmazsa · yerde bulunsunlar, diye mahkemeye nak-
Şşu hald anl .. -ı ... tt.. ]d· bu ic:i yac vardır. 1in ]ettik' Fakat yalnız tahvilleri delil: Pa-- u e.. ~-1-· ' -s b ayiine ge ce... · • 

Tatar ağa karıftmyor. H.ar san müddet içinde: Cebhede ti.atayı, üç arıs..daşını ve odacı Muhu-
Bır sene . d 12 · renil! ,e . 

lıan. Tarifemiz 
ııı. ll'1m l&Dtlmt 

Biriıtcl ..ıtile 400 ...... 
llılnel ..,.. .. • o,,.... """"• - • ,,,,.,,.._. ..,.,. ,. . 
lcealail.ı. • • 
Son ,.Jrile • • 

11uanen btr milddn arfuıda 
flz11CA mlkdanla l1b J8ı»W'lcat. 
lar aJl'IA temllltlı tarifemizden 
tltifade edeceklerdir. Tam, Janm 
" çeyrek aayfa ilAnJar için &111 
bir tarife derplf edilmlftlr. 

Son POlta'ııın tlcad llhlanna 
alcl ifler· tçln pı adrel9 mAraaat 
edilmelidir: 

..... s.lllklH ..... 
~ ... 

..... ... hl 

Patlhfcwmulen: 
J'atınanın alacalmdan dolayı hacze • 

dilen ve Yaver -116aeyinle YanikolJu 
Mehmedin mil§tereken mutuamf olduk
ları ve Unbpanı adında deniz ticaret 
mildtırlüiünfln 138'7 No. sunda kayıtlı 
201 No. mavnanın birinci arttırmlll 
20/9/938 tarihine müsaclif lalı ainil ve 
kıymetini bulmadıiı takcijı'de ildnci art
tırması 21/9/938 Çarpmba libıtl saat ıı 
ilA 12 ye kadar Fatihte icra clairesbıde 
açık arttırması icra edllecelinden talfti
lerin mahalli mezkOrda memuruna mil • 
racaatlan ilAn lunur. (1148) 

•a• TiYATROSU 
Nml~w .......... 

Bu Üf8m 

t)akGdar Beflerotıunda 

insan kanı 
- E, ne yapacağız?. , bulunan bir askere bedel gen e ış- LW• ~ 
- Vallahi, bilmem -~• 'D··-· bu.l.ımı~~ı~~~clı=r~ . ........ ......::.__.....t..:.i~!.:..L~~~:.._:_.:.:.=:..::.:::.....=.:..:~~:.....:.....-..::..____!._.:.__ _ _.:._ _ _.:._~~~~~--~~~~~~---------



.11'• •• ••••••--••••••••••n•••••••••••-••••••••••••••••••••••••••-••••••••••uu .. •••••••••••••••••••••••••••••• ''lıııı. 

f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 1 
j.,..Em ___ .,. i darağacı altında biten memuriyet hayab : 92 j ~----• 

L oe·vıef""k"iiPISi'rtda .. -e·i"ii'"Yıı 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

lngiltere vis konsolosunu kasidsiz olarak yumruklıyan jandarma mahkum olmuştu. 
Fakat vis konsolos, kendisini gümriikten muayene etmeden geçirmeyen memuruı-. da 

cezalandırılmasını istiyordu. Halbuki memur vazifesini yapmış bulunmakta idi 

Yarın saat on birde Efremidi efendi disenin hakiki mütesebbibi olan mösyö !şlerini kime tevdi ettiğitH bildirmek
ile birlikte hükfunet konağına geliniz. Misirinin cezalandırılması icab ede- sizin, İzmire gitmişti. 
Reis efendiyi de oraya davet ederek ceğini• dermeyan etmiştim. İzmirden döner dönmez de ziyaretini 
barıştıralım. Mösyö Misiri İngilterenin vis kon- !ade etmiştim. 

Mösyö Suhur derhal muvafakat etti solosluğundan ve Mesajeri Maritimin Keyfi,-eti, vilayet vasıtasile Harici· 
ve hararetli bir hürmetkarlıkla ellini a.centalığından başka Fransız postala - ye Vekfiletine cevaben arzettiın ve şu 
sıkarak gitti. rının da Dedeağaç müdürü olduğunu sözleri ilave ettim: 

Neticeyi ve saat onda nezdimde bu- dı:- iddia etmişti. cİngilterenin vis konsolos sıfatını da 
lunmasını sabahleyin Hayri efendiye Sefir ve konsoloslar namına güm - h . 1 b t M · . ku . . . .. . atz o an u za esaıen vapur m-
bıldırdım. ruklerden geçecek şeylerm muayene- ta M'" .. J M" .. 

• w • • • • panyasının acen sı osyo an ısın-
Aylardanben maruz kaldıgı tazyık- dcl"I ıstısnası, bu husustaki nızamname d' k' h h 1. d .. rük 

1 d b.. 1 l k uh l'f b" 'b' b ld kl h ır ı er a ı, geçen e gum me-er eiı oy e memu e pe m a ı ır mucı ınce, unların ne o u arı a- 1 ı·· . fık . mur annın usu une, ruzama muva 
surette kurtulmasından pek memnun neden anlaşılacak taraflar (kahlar) b' t kl"f· .. . . k 1 d b~ h . . . . . . ır e ı ı uzenne ıs e e e ce n are-
olan Hayn efendı: dahılmde nakillerıne ve sandık, çanta kAt .. "k k k 1 ·ıe 

N 1 1 b lki nl ·b· h . h . d k a a ve gumru apıcı ve o cusu ı 
- e o ur, ne o maz, e o ar gı ı mu tevıyatının arıc en eş- b w bo w •• d 1 k lkışm il 

b d 1 d. A ı·ı · lirl ,l f. .. kün" im 1 . . d ogaz gaza muca e eye a as e 
en en evve nez ıa ı erıne ge er ue ı mum o ıyan ar ıçın e d · t'dlfil d'l b"l' 

b 1 kl 1 · ·b· ı ın· d 1 ah b e ıs ı e ı e ı ır. en on arın aya arına ge mış gı ı o u- m re at ar ve muvazz , e -
Ecnebi ve mahalli memurların bir-rum mülahazasile acele ettim, diyerek yannsmeler verilmiş olmasına müte- . . . . . . 

saat dokuzda odamdan içeri girdi. vakkıf idi. Maamafih, gümrük memur- bırlen~e karş~ ifa. etm~len ıktiza ede~ 

SPOıt 
Avrupa şampiyonu olan 
atletlerin hususiyetleri 

Muayyen saatte Mösyö Suhurla ter- ları beyannamenin hakikaten uygun - merasım mer 1 talımat ile muayyen o 
- d g ldil ' 1 gw .. h d 1 g duğu için, mumaileyhin resrn.l ziyareti Avrupa atletizm şampiyonasında 100 metre neticelenirken 

cuman a e er. u una şup e e er erse ene açar ve b .. 
1 

.. dd il h" . ı r1ol 
Mösyö Suhura: muayene edebilirlerdi. Çünkü kapitü- oy e uzun ~~ et e te ır etmesı~- Geçen hafta Pariste yapılan Avrupa 1 kınlar yapDlJ,§larsa da, dnre ı - O a.ıeJ'hle 
- Efremidi efendinin mahkemede Iasyonların gümrüğe aid müsaadesi aı;ı do!ayı şıkayete ben haklı ik~n su-

1 
atleUzm şampiyonasında birinci gelen bltmlflk. 

1
ttri. d ntn 

7 1 
d ,...,.A~ da. pıı, 

k b . dal kUt ettım. Bu onun mecbur oldugu res tl tl . h . 1 .. kıs ne evre ne aA..LA.17oO)m _.u 
şap asını çıkarmamış olması ır - eşyanın muayeneden masun olmasma • . . ' . .. h a .e enn ususıyet erım aca vere - mortler, salt iç Derveen'den aldı!ıl btr pv 
gınlık eseri olduğuna bence kanaat ha- değil, gümrük' resminden istisnasına mı .bır zıya.r~tı on d~~uz ~un atır_a lim: beraberlik golünü atm14tır. Bu golden ııorıtf 
sıl oldu, dedim. Aylarca süren bu mal mahsustu. gctırmemes.:nın de k~ı d~lfileti veçhi- 100 ve 200 metrelerde blrlncl Holandalı Holanda.lılar birbiri arkasına hücumlar Y'~ 
antandunun şu andan itibaren nihayet cKonsülatoya postaya a·dd'r> d' e le ~u teahhur, mumaıleyhın usule, me- Osendarp 22 ya.şında, 1,76 boyunda, 80 kg. mışlarsa da gol çıkaramamışlardır. Juveıı, 
bulm · U: Efremidi efendi reis efen- b~".l ko 1 ' t 1 ~ ~ w ı~ rasime vukufsuzluğundan neş'et etmiş ağırlığında, memur, rökorl~ı 10 3/10 ve tüs'ün oyunu çok beğenilmiştir. Sa.hanın~ 
'.:I: ·1 ası .~ç f h ıs· 1 vil~ nst? osa'·. acebn a a.rıkn 1 le :adgaç a bir kusur sayarak bunda bir mana bir 21 1/10. . iyi oyuncusu Holandalı Dumortier olıtll 
uı ı e musa a a e ın er. VP o.ye ın ıger azı ıs e e erın e, a- k d 

1
.. . ... '.. _ 400 metre birlncl Inglliz Brown 23 ya - çektiği şütlerle çok alkı§lanmıştır. MaÇ ' 

Mösyö Suhur: lelhusus Tekirdağında yalnız gümrük ma ~ aramayı uzumsuz goruşum şında, boy 1,80, kilo 72, tarih muallimi, röko- berabere bitmiştir. 
- Hayri efendi, afif ve adil bir ha- resmine tabi kıymetli ticaret mataları dendır. ru 46 7/10. -----

kimdir. Onu yerli ve ecnebi herkes se- değil her nevi .memnu şe 1 hattA ·- Mumaileyhin şu teşrifat merasimine soo metrede birinci - Almanyalı Harblg, Ege Jı•gJerı• 
.. . ~ ' . Y e~.. .a. s~ bild w yaş 25, boy ı m. 76, kilo 68, beledlye me -

ver ve hurmet eder, mukabelesmde bu- l .. h ve cebhane bile idhal ehıklen ışı- bu der~de vukufsuzluğu ~eya .. ~ .. igi muru, rökoru 1,50 6110. 

tundu. tiliyordu. halde bır kasaba halkının gozlerı onun- 1500 metrede birinci - İnglliz Wooderson, müsabakaları 
Ve bu suretle, tarziye verecek iken Hatta evvelce de hikaye edildiği J de !~de olu~aı:ı bir ziyareti i~ara ta - 24 :aşında, boy 1,67, kg. 58, rökoru 3 d. 49 s. 

alınış olan, bu memnuniyetle, bir sala- vechile, bu tarzda yapılmak istenilen saddı etı:nesının ne olmak lazım gele- oOOO metrede birinci - Ftnlandi~alı - Ma
bet heykeli gibi dimdik ayakta duran bir kaçakçılığı bizzat ben meydana çı- 1 ceğinin ~giltere s~f~ret~~ce takd~r .ve ~~~o;~ r:ş:~:· 8~~1~:73, kg. 68, buro kA.tibl, 
Hayri efendinin elini sıktı, Mösyö Su- karmış, 25 rovolver ve birkac yüz fise~ bundan boyle bu gıbı munasebetsızlık- 10 000 t d biri eı _ F1nl dl 1 saı-, · d"l w. • •• "d ed . . me re e n an ya ı 
huru da tercüman takib etti. ği iki ay evvel derdest ettirmiştim. ten mene 1 ecegmı umı enm.• minen - 35 ya.şında, boy 1,81, kg. 68, mülft. -

Düştüğü müşkül mevkiden. kendisi- Mösyö Misirinin jandarma tarafın - (Arkası var) zım, rökoru 30 d. 5 s. 6/ 10. . 
ni, hiç beklemediği bir şekilde kurtaran dan dövülmesi meselesinde İn afltere .............................................................. ııo manialı ya~ birinctsi - Inglllz Fin -

· li k'l" Arif f t" · . ti h l"f b' n .. ~ lay - 31 yaşında, boy 1,82, kllo 77, tayyare 
~u netıceyi va ve ı ı paşaya y~z- ~e .are mm ~ zara mu a ı ır su.k.ııt zabiti (pilot) rökoru 14 lflO. 
dun. Derhal telgrafla şu cevabı verdi: ıltızam etmesı, darbın, acentalık edılır- 400 manialı yarış blrlncls1 _Fransız Joye _ 

cZatıalilerinin hasafetkA.rane him- ken vukubdlrnas(tldan dolayı olmasa 24 yaşında, boy 1,81, kg. 77, spor monitörü, 
metlerine ve Mösyö Suhurun da itilli- gerekti. rökor.u 53 saniye. 
perverli.ifuıe teşekkürler ederim efen- Bir İngiliz konsolosu her ne olursa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 3000 metre manialı yarı, birincisi - İsveç-

. . . . İ . . ll La.rsson - 25 y~ında, boy 1,82, kg. 70, me-
dim.> olsun csıfatı galıbesı> mn ngılız kon- ı mur rökoru 9 d. ıo 5/ 10. -

-54-
solosluğu sayılacağında şüphe yoktu. 2 Yüksek atlamada birinci - İsveçli Lund-

Bu umulmaz sükutun sebebini o za- qulst - 26 yaşında, boy 1,86, kg. 78, memur, 
man anlıyamamıştım, bilahare de an • S rökoru 1,98. 

BİR KONSOLOSUN DÖVÜLMESi _ lıvamadım. 4 Uzun atlamada birlnei - Alman Le1ehum -

GARm. um· ZIY. ARET MESELPc:<f .B d b hAdi . d d l .. .. 6 27 yaşında, boy 1,79, kg. 73, polis memuru, 
.~ u ar a sesın en o ayı mosyo rökoru 7,73. 

Misirinin verdiği takrire kadar Dede- 6 Sırıkla yüksek atlama birlncısı _ Alman 
Mesajeri Maritim vapur kumpanya- ğaçta bir Fransız postanesi bulunduğu 7 s.~tter - 24 ya_,ında, boy 1,76, kg. 71, tüccar, 

sının acentası ve İngilterenin vis kon- da hükfunetce ve bencede malUın de- 8 roko.ru 4 m. 05. 
sc]osu mösyö Jak Misiri, vapurdan ğ:ldi üç adım blrlncisi - Finlandiyalı Raja • 

· · . . ,. . A 9 sori - 28 yaşıda, 1,74 boy, q. 68, senar sa -
acenta sandalı içinde çıkardığı sandık, Bu meseleyı de ılaveten vılayete tıcı. rökoru 15 m. 32. 
torba ve çantayı gümrük dairesine bildirdim. Keyfiyetin usule, ahide mu- ıo Gülle atmada birinci - Est.onyalı Kreek -
uğratmamak yani muayeneden kaçır- gayir olduğunu da arzettim. SOLDAN SAÖA: 25 yaşında, boy 1,91, kg. 102, memur, rökoru 
mak ister.Buna iskelede bulunan güm- Fakat yazık ki Edirnede de kimbilir 1 - Mevsim meyvalarından blrl-dahl. 16 mD!s. ko5. tm birin •~· Al 

8 
hr 

··k f k t t A t 1 d b · 1m h""l....'\. 2 - Kira - hatırlamak. a a c..,,1 - man c ocder -ru memuru muva a a e mez. cen a ne zaman ar an en açı ış ve U.l\.u- 3 _ Fenalık. 26 yaşında, boy 1,84, kg. 87, devlet memuru, 
eşyasını zorla geçirmeğe tasaddi, me- metce de ftlen tanınmış bir Fıiansız 4 _Bir iş yapmak kudreti . rökoru 53 m. 10. 
mur da mümanaat eder. Oradaki ian- postanesi vardı. Hatta bizim postane 5 _ Vilayet - kwıurun~ bağlişfamak _ Cirit atma birincisi - Finlandiyalı Jarrl-
darma neferi müdahaleye mecbur o - hergün gµrubdan bir saat önce kapa- bütün. hen - SO y~ında, boy 1,86, kg. 87, ustabaşı, 
lur. .tıldığı haİde Fransız postası trenlerin 6 - Gayret - rabıt edatı. rökoÇeruk177 mtm. 23b.. . isi Alm 

d · d • · . . 7 - Ailesi - eşekle at arası hayvan. ç a a ırınc - an Hein - 30 
~u . esna a Jan armanın yumrugu gelış, gidış saatlerıne kadar yani ak- 8 _ Vesaire vesaire. yaşında, boy 1,82, kg. 98, marangoz, rökoru 

kasıdsız olarak konsolos, acentanın gö- şamdan çok sonra da mektub kabul e- 9 _ Mefulünlleyh edatı • evvelce alınan 58 m. 77. 

züne tesadüf ederek gözlüğünü kırar. derdi. Gecenin herhangi bir saatinde ekin vergisi. Dekatlon şampiyonu _ İsveçli Bexell _ 28 

Şikayet üzerine mesele mahkemeye !stasyona gönderdikleri posta arabaları ~cı - Yemekle birlikte yenilen - bir nota. yaşında, boy 1,88, kg. 86, memur, rökoru 
verilerek jandarma on beş gün hapis ce- da bizim jandarma süvarilerinin mu- YUKARIDAN AŞA(H: 7240 puvan. 
zasına mahkUın olduktan ve cezasını hafazası altında giderlerdi! 1 - Beyoğlu elhetinde bir semt-bir ev Mnrat.on şampiyonu - Flnlandlyalı Mui-

çektikten sonra hariciye nezaretinin vi- Fransız postasına verilen mektublar balkı. nonen - 31 yaşında, boy 1,66, kg. 59, çl!tçi, 
2 - Kraliçe - uzun boyunlu, uzun bacak- Yürüyüş birincisi - İngll1z Wehitlock - 33 

laye~ten tebliğ olunan bir telgrafında: açılmadan, kaybolmadan mürseliileyh- ıı kuş .. yaşında, boy 1,73, kg. 63, memur. 
« Mösyö Misiriyi darbeden jandarma ]erine vardıkları için bizim postalar- '3 - Fena bulacak - beraber. Yukarıdaki listeye göre dünyanın meşhur 

mahkum olmuş ise de bu hadiseye se- dan çok ziyade rağbete, itimada maz- 4 - Mudanyaya işliyen geınilerimizden atletlerinin hiç biri vücudce bir harikuUde-
beb olan gümrük memurunun ~ezasız har oluyordu. blrl-bir göz rengi. li~e malik de~lldlrler. Onların yaptıkları de-

5 - Atılgan-haksıza verilmiyen. 1 ~ h i ükemm ı ı 1 
ka1nıı~ oldugu· Fransız sefaretinden şi- Mösyö Misiri, Fransız postası müdü- rece er. şup es z m e ç.a ışma arının ~ 6 - Hoş - karlı mevsim. neticesidir. 
ka.yet edildiğinden hakikati halin bil- rü s1!atile ve Fransız sefareti nüfuzu 7 - Ayının yuvası - faydalı. 
dirilmesi> isteniyordu. ile günırük memuruna da az çok bir 8 - Vade - bir nota. 

Bu telgrafct cevaben: ceza yediremediğini görünce, Dedea- 9 - Dahi - bir içki. 
10 - na.veli - kedinin yediği. 

c Bir fiilde fail ile mütesebbib bir- ğaca muvasalatımda resmi ziyaretini i-
1 2 3 4 5 6 7 8 leştikleri takdirde hüküm faile izafe ade etmediğim yolunda bir mesele çı- 9 t'O 1 

i olunmak kavaidi hukuka mtikteza- kardı. İngilterenin nüfuzundan istifa
sındandır. Hem fail, hem mütesebbib deye kalkıştL Hariciye nezareti, bu se
cezalandınlamaz. Fevkalade olarak bu faretin ifadesinden bahsederek mahalli 
meselede mutlaka mütesebbibin de ce- memurlarla konsoloslar arasında icra 
za görmesi lazımsa o halde sandığın, olunacak teşrifat merasimine dair olan 
torbanın, çantanın muayenesini talep talimata uygun muamelede bulunul
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Harbe girip çıkan Japon atretleri 
Japonyada yapılan bir atletizm müsaba -

kasında, Meiji stadyomunda çın cephesin -
den henüz dönen Murakoso 5000 metreyi 
14 d. 55 s. de almıştır. 

Ayni gün, 110 metre manialı yarışda 

15 2/10 yapan Murakomi müsabakalardan 
sonra askeri üniformasını giyerek Çlnde 
harbe gitmiştir. 

Hollanda ile Yuventus berabere 
kaldllar 

İzmir 12 - Ege ligleri müsabak.alarııııı' 
sonuncusu bugün Alsancak stadyorn\}11' 
da İzmirin Doğanspor ile Aydınspor tB ~ 
kımları arasında yapıldı. Çok heyecaJl 
geçen bu müsabaka 0-0 beraberlikle ııe' 
ticelenmiştir. Şampiyonu tesbjt için J11~i 
tekrar edilecektir. Bundan evvelki kal'' 
şılaşmalarda Aydın takımı Manisa ıs ' 
kımıru İzmirde 4-2, Muğla Denizlıyi M' 
dında 5-1, Doğanspor da Denizhyi pe; 
nizlide 6-0, Aydın Muğlayı Aydında 4-
Doğanspor Muğlayı Muğlada 4-1, AY~ 
Denizliyi Aydında 4-0, Doğanspor Mal11

' 

sayı Manisada 3-0, Muğla Manisayı b ~ 
mirde 5-1, Denizli Manisayı İzm.irde g. 
yenmi§lerdi. ,.. 

E:iii~~;···;i·ekt·~·i·k···;i~k;ti.~i~· .. ;;11~ 
' 

ahnması hazırhkları 
Edirne (Hususi) - Edirne elektrik şif 

ketinin hükumetce satın alınması uıet' 
hazırlıklara başlamıştır. 

- M Bu hazırlıklara esas olmak üzere 
bazı tedkikler yapılmaktadır. Şirket ıır 
sablarının tedkiki için de şirketin ıııer 
kezi olan Bursaya bir memur gönderil' 
miştir. Hesab tedkikatı bitince bu hustl51 

dair hazırlanacak rapor Nafıa Vekaleti' 
ne gönderilecektir. ,., 
··································--············-·········· 

Nöbetci eczaneler 
--···--Bu rece nöbetcl olan eczaneler 11118 ' 

lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdard•: 

(Esad), Beyazıdda: (A.sador), Bamatyf- " 
da: (Erofllos}, Eminönünde: (Salih ?le" 
catı>. Eyübde: CArtl Beşir), Fenerae: 
<Hüsameddin), Şehremininde: (Nazuıı.1 • 
Şehzade başında: Ci Halil), Karagtltn ' 
rükte: (Suad), Küçük:pazarda: (HikJXl6 

Cemil). Bakırköyünde: (Hilll). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklll caddesinde: CDella.suda>, o• : 

ıatada: <Hüseyin Hüsnü), Taıcsıuıd6• 
(Llmonciyanl, Pangaltıda: (Nargileci ' 
yan), Beşlktaşta: (Ati Rıza}. , 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: , 
tisküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerd"' 

(Asaf), Kadıköyünde: <Sıhhat, Rıf•.t>• 
Büyükadada: (Halk), Hejbellde: (ltallt)• 

'--------------------------= ... ~ ························································ 
Ertuğnıl Sadi Tek Tiyatrosu 

ile vazifesini ifa eden gümrük memu- masını tavsiye etti. 
runun değil, şu talep ile memuru hak- Halbuki Dedeağaca geldiğim zaman, 
lı görmediği takdirde onun mafevkine Mösyö Misiriden maada konsolosların 
yahud iskelede hazır bulunan polis ko- hepsi iki, üç gün içinde beni ziyaret et
miserine müracaat etmesi lüzumu aşi- mişlerdi. Yalnız bu zat, tam on dokuz 
kur 1ken mezk:Ur sandık vesatreyi ceb- gün sonra bana gelmiş ve ertesi günü, 
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T E • y 1 • R K A • li T -ı v • K Holanda m1lll takımile karşılaşmak üzere Bu gece 
Amsterdam'a giden İtalyanın Jüventüs takı- Taksim -
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rr.ı Olimpiyad stadyomunda 26.000 seyirci ö- ( Albntepe ) de 
nünde ilk maçını yapmıştır. N u RBABA 

İlk on beş dakika içinde çok çabuk oyna-
yan İtalyanlar sol açık Basidoni vasıtaslle . erd' 

......an1-1ıu:nua]<>.rıh,. ı....._..~"'--...L--_;,~--..MJiYlll~-'V.l.llll[l.L,;ı_ı=.:..--. 
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SON POSTA 

ı-UJ~.TORLÜ.~(LA t,<hT T t;N. 
ı.<O!:<.UYACAk'.PA[:<ANDI R • 

I 1 , __ ' 

fAiZlk~l 
U~Q AYIN 

• 

_ .. _ 
Gelen eoralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşlulc 
Pul ilAvesi lhımdır. 

- .... --. ........................................ ) 
t · Posta kutuıu : 741 İstanbw 
; Telgraf : Son Posta 

• Tele1°" : 20203 
'-. ..... --....... .-..---....... ~··· 

Bayla ıs 

• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Pa§abahçe fabrikası için 2000 kilo toz şeker açık eksiltme usu .. 

ille satın alınacaktır. ... _ 
ll - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruş hesabile 510 lira ve muvu-

kat teminatı 38.25 liradır. 
m - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da Kabataı

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

r alarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri mn olunur. c.6067> 

,.,,,,.,. 
Cinsi Mikdan Muhammen B. 

Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 

Sigara makine 
kolası 15.000 Kilo 20,70 3105.-
Sigara paket 
kolası 13,550 • 20,70 2804.85 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

232.87 

210.36 

Eksiltmenin 
saati 

10 

10,30 

I - 5/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigara makine ve 
13550 kilo sigara paket kolasının eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün tt..'1· 
did edilmiştir. 

II L- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine ra stlıyan Pazartesi günü hizalarında ya

zılı saatlerde Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun4 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. c6105ı. 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 

Aylık kirası 

Semt!. Mahallesi Sokağı No. Cinsi L. K. 

Kadıköy Osmanağa Piriçavuş 10 Arsa 4 00 senevi 
Kadıköy Osman ağa Piri çavuş 10/1 Arsa 4 00 senevi 
Üsküdar Rum Mehmed 

paşa Balaban 46 Ev 6 00 aylık 
Boğaziçi Kandilli Bahçe 5 Ev 3 50 aylık 

Üsküdar Pazarbaşı Taşçı Mahmud 7 Ev 5 00 aylık 

Üsküdar Muradreis Silahdar bah -
çesi 91 Odunluk 8 40 senevi 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmelt 
üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 23/9/938 Cuma günü saat ikidedir, 
İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (6336) 

T0RKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Fabrikamız OtomaUk Şişe makinelerinde 150 kuruş yevmiye 
ile çalıştırılmak üzere 5 sanayi mektebi mezununa ihtiyacımız vardır. Gös
terilecek kabiliyet ve liyakate göre yevmiyeler arttırılacaktır. 

Taliblerin ellerindeki vesaik.le bırlikte Galatada Perşembepazarı Samur 
sokağında İş Hanındaki Büromuza müracaatları. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 86.+500-93+600 üncü kilometreleri ara

sında ve kapalı zarf usulile ihalesi yapılac~ tamirata talip çıkmadığından bir ay 
zarfında ihale edilmek üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 13277 lira 89 kuruş muvakkat teminatı 996 liradır. 

3 - Buna aid keşifname, keşif hülıisası fiat bordrosu, metraj cetvelleri ve mal-
'• reme grafikleri, hususi ve fennt ıartnameler, eksiltme şartnamesi ve mukavele 

örneğinden ibarettir. İsteyenler bu evrakı Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde 
' veya nafia müdü.rlüğünd~ görebilirler. 

4 - Thale encümenin mutad toplantı gunleri olan pazartesi, perşembe ve cu
martesi günleri saat 10 da yapılacağından isteklilerin on bin liralık iş yaptığına 
dair nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasile birlikte mutad toplantı gün• 
lerinde vilayet makamında müteşekkil encümen daimiye müracaatları illn 
olunur. c.6060> 

Karacabey Harası Direktörlüğünden : 
Müessese için 7180 litre benzin, 12600 litre gazyağı, 4500 litre vakum açık elC

siltme ile alınacaktır. Eksiltme 28/9/938 tarihine müsadif Çarşamba gllnü saat 
on beşte Hara merkezinde yapılacaktır Benzinin beher litresi 17 kuruş, gazın 

beher litresi 15 kuruş 50 santim, vakumun beher litresi cl7ı. kuruştur. MuvakKd 
teminat 296 liradır. 

İsteklilerin mezkılr aün ve saatte Hara merkezinde müteşekkil komisyona ve 
prtnamesini görmek istiyenlerin Hara muhasebesine ve İstanbul Yeteriner Dl· 
rektörlilliln• milracaatlan nan olunur. c6350 ıt 



Mey Vest nasll slgar.a içer? • Robert Taylor bumunu kantbn· 
yor· Hollvutta bir Türk dellkanltsı • Karol Lombard.horluyor. 

~: 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollaTdaki hutalıldanıa mikrop
larını köklladea temizlemek için ( HKLMOBLÖ) kullanlDIL 

Böbreklerin çal11mak kudretini artbnr, kadm, erkek idrar zorluldan· 
DJ.; eaki ve yeni Beı.oğulduğuna, meune iltihabı, bel ajruuu. ak ak 
idrar bozmak, Ye bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vek'1etiııin ruh.satını haizdir. Her eczanede balaııur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarımzı temizliyerek mavileştirir. 

GRiP • NEZLE • KIRIKLIK 
NEVRALJi • BAS· DiŞ 

ve bütün AGRILARI ofNDIRlR 

lstiklil Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - llk; Orta ve Ll1e kısımlarına yatıh veya yatuu kıs Te erkek talebe kaydına başlanmı!fbr. 
2 - lstfyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adru : Şehzadebqı Polia karakolu arkuı: Telefon: 22534 

Kız, erkek - Gecel, GUnael 
•• Yuca Ulkü Liseleri 

Kayıd muamelesine baflanmııbr. l.teyenlere lzahname pnderilir. 
(Çarp kapı, Tiyatro Caddesi • Telefon: 20019) 

. BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlt - yağsız 

ve-acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği taıdik edilmit 11hhJ &Dzellik kremle
ridir. Gece için yağla • gündüz için yağıız Ye halil acı badem 

çqidleri vardır. Huauai vazo ve tllblerde Ablır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu· l.tanbul 

TüRKiYE 
Kızılay Cemiyetinden: 

Cemiyetimls.ee .tada yazılı beş kalem eşya satın ahnaeattar. Talib • 

terin bizalai'ımla )'a2.lh tarihlere kadar İstanbulda :Y~tane dva • 
nnda Kızılay hamlidaki Satış Depo&u Direktörlüğüne kapah zarfla tek • 
liflerini yapmaları ve fazla izahat olmak ve ~ ile nömuneleri 
görmek üzere mezldir Direktörlüie müracaat etmeleri lilzumu ilin 
olunur. 

Miktan 

5000 m2 Podöıllet 15.9.938 Saat 11 • kadar 
4000 m2 Parlak kaylflık deri 1.5.9.938 ,, 11 • ,, 
9000 m2 Parlak zırh deriai 15.9.938 • 11 • • 17500 m Çadır bezi 15.9.938 • 15 • • 

400 kL Urpn 15.9.938 
" 16 ya .. 

Cild unsuru olan 

BİOCEL'in 
tesiri şayanı hayret 
Olduğunu beyan 

MareUla 

divor: 

Bir kaç gün zarfında yüzümdeki kü· 
çük buruşukluklarım ve yizgilerim 
kaybolmağa başladıtım gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 Ya§ daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka· 
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahlan da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucu 
bir gençlik parlakhfı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuptacat ve beyazlata· 
caktır. 

··································-···· .. ·-·-···········-
Son P•ta Matbeua . ..............................• 

Ne,rlyat Müdüril: &.ıtna Rilf9 EfMI 

MAFSAL AGRILARI 

Çok müdhiş anlar ıeçirtir. Fakat bir 
tek ka§e GRİPİN almakle, bütün tül· 
detine rağmen romatizma aimmı çaa 

bucak sindinnek bbilclir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılan 

GRİPİN kaşeleri en muannid ağrılan 
kısa zamanda geçırir. 

G 1P1 N 
Hızır gibi imdadınıza yeti§ir, ağrılan· 
nızı, acılarınızı defeder. İcabında gün· 
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklidlerinden sakınınız. Ve GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse fid
detle reddediniz. 

iyi bir hazım, ahhat 
ve neşe demektir. 
MiDi! ve hazmımz 
muntazaman MA· 
ZON almakla dl
zeltil;r. MiDi! Ye 
BARSAKLARI 

boıalbr, HAZIM
SiZLIK ve EKfl· 
Llcll giderir, Yllcu
da ferahlık Yerir. 
Alma.. gayet lltif, 

ıteairi tabii, kolay, 
zaranu ve kat'Jdir. 

MEYVATUZV 

DENiZBANK _...___ 
Denizyolları Mudanya Postaları : 

15 Eylfılden itibaren Mudanya hattında sonbahar tarifesinin tatbikini 

başlanacaktır. Postalar her gün İstanbuldan saat 16 da kalkacaktır. 
Dönüşte Gemlikli postalar Gemlikten saat 6 da ve Mudanyalı po.uJer 

Mudanyadan saat 8,30 da kalacaktır. 
Pazar günleri !stanbuldan 8,30 da ayrıca bir posta kalkacaktır. 
Bu posta ayni gün saat 17 de Mudanyadan kalkıp 20,05 de İstanbula dl • 

necektir. 

,.----~ Kışı Beklemeyiniz ı • 
KURK MANTOLARINIZI 

her yerden dHha ucuz, daha itinalı ve ayni zamanda uzun nde ile 
vereıJye pmdlden alabilirsiniz . 

ARJANTE TiLKi KURK TiCARETHANESi 
İstanbul, Mabmudpqa caddesi No. 137 Tel: 225.>4 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
' l•teraenl• ? 

Dlayaam her tarafında MTe ._. 
kullanılan. Ye cildi brqtan .. ra 

pamuk eibi yumuşatan 

POKER 
hraş bıçaklannı kaDammz. 

Bayan Mütercim Daktilo Aranıyor ~-
Türkçe ve İngilizcesi kuvvetli ve bu lisanları birbirine dilzgün o1arak 

tercüme etmeğe muktedir bir Türk bayanına ihtiyaç vardır. 
Stenoğrafi bilinmeli ve bu evsafı haiz olmıyanların beyhude yere .mır.. 

caat etmemeleri pyanı arzudur. 
Tophane'de Ford Motör Co: Export Fabrikası. 

lıtanbul Em:ıi1et Sandıjı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu BHl Bay Ali varislerine ilin yolilı teblil 
Bay Ali: Fethiye Kltibmualahattbı mah. Toprak sokak eski 3 mi, yeni 1 No. il 

bir evin tamamı (en yeni mahalle Bamammuhittin, en yeni aokat Zülflflfl) 
Birinci derecede ipÇ>tek ı&tererek 2/3/932 tarihinde 12996 heaab numar..0-

Sandığımızdan aldığı (300) lira borcu 11/LS/938 tarihine kadar &ieJiıediliıiclell 
faiz, kwnisyon ve masarift ile beraber borç (380) lira (49) kurup vannıftll'. B1' 
sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra tak\bi baflanmak G.-. 
tanziın olunan ihbarname bor9lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgiJuP• 
gönderilmiş ise de .borçlu Bay Ali yukarıda yazılı sandığa merhun hanede öldi • 
ğü anlaşılmış ve teblil yapılamamıftır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi vefa& 
halinde tebliğatın ilin 111.retile yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Bay AU mttasÇl'" 

ları işbu ilin tarihlııden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla 
rnurislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ıayan bir itirazlan var iS8 
bildirmeleri lazımdır. Mfrasçtlar ipoteği kurtarmazlar veyahud b&§lıyan takJ"bl 
usul dairesinde durdurınazlana ipotekli gayri menkul mezkQr kanuna gfire S.0-
dıkça satılacaktır. Bu cihetler alfiadarlarca bilinip ona göre hareket eciibnek 
ve har birine ayn ayn ihbarname tebli~ makamına kalın olmak Uzere uJfi1.& 
~olunur. (~ 


