
HALKIN GÖZÜ 

HALK iN KULA(;I 

HALKIN DiLi 
Sene 9 - No. 2920 

yazı ifleri telefonu: 10203 PERŞEMBE - 18 EYL'ÜL 1938 

Bu 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

Çemberlayn tayyare ile Almanyaya gitti 
Gerginliğin izalesine doğru 

lngiliz Başvekili Alman devlet reisile bugün 
saat 1 de Berhtesgaden' de görüşecek, mülikat 

Ç•mberl•ıın Çemberlaynin talebi Üzerine tertib edildi Hitln 

ÇEKOSLOYAKYADAKI ~ARISIKLIK 
DAHill . HARB HALiNi ALDI 

P G LONVA 

Ölenlerin sayısı 25 e, yaralananlar t\"" da 75 e ~kt~ Südetler ~e~erden 2 ·~-~~~~~~L~~=0 ~=~~ 
mitralyöz, 40 sandık cebhane aldılar ÇASKERf'iiAiıRLfi( 
15 Çek jandarma ye polisi de öldü. Südetlerin kullandıklan silahların ve el f d 

bombalannm Alman malı olduğu tahakkuk etti ranSa a seferberlik, 
Çeklerle Sudetler arasındaki muzakerelerden haber yok!... iki milyon asker silib __ ......._.."""' 

. H ta muhafızlan ortasında halkın önünden gt.çerken ııe Karlsbadda Südetlerin k1Jngr• 
Südet :Almanlarının şefi en yn akdettikleri binanın önü 

Dünkü sifasl müzakereler Hitler -Çemberlayn mülakatı 
• kil çemberlaynin 'Tiyasetinde Londra 14 (Hususi) - Bu akşam başvekAlet tarafından 

Londra 14 (Hususı) -: B~e k 
1 

i iki buçuk saat sür - ne§fedilen bir tebliğ, haftalard'anberl Avrupa ufuklarını kap
b~~~ toplanan kabin~~ın .~u:~er~o:~ Deware de içtimada lıyan kara bulutlan nisbeten izale etmiş ve gergin sinirleri 

.nuştur. Cenevreden donmuş (Devam1ı 11 inci sayfada) ............ ~~~-~~~: •• ~! .. ~~~ .. ~~!1.~.~! ........... . 

altına çağırılıyor ... 
Londrada /nglllz -Fransız erlliinıharbigelerlnin 
teşriki mesailerine aid meseleler görüşilldil 

Sovget donanması da manevraua çıktı ' 

Çorap fabrikatörleri 
dün toplandılar Çek ordusunun a~r toplanndan biri 

Paris 14 (Hususi) - Sekiz sınıf askerin 1 name, cumhurreisinin tasdıkine ıniraa 
t Dünya-ID8tfiü8tii1d83kisler ~ 
" Alm.anya, acaba, ~angi 

noktada duracak • " 

.---- - • Jf • ___ silah altına alınmasına müteallik emir - etmiftir. (Devamı 3 nca ıayfada.) 
Bir çorab fabrikatörü bütün çorab
ların çürük olmadığını ve ince ka
dın çorablarının inceliği sebebile 

dayanmadığım söylüyor! 

Çorab meselesinıin aylardanberi 
müzmin bir derd halinde gerek efkarı 
umumiye, gerek hükfunet ve gerekse di 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

Donanmamız yakında 
Iskenderuna gidecek 



Z Sayfa SON POSTA 

Herıün 
Resim il Makale ı • Kurnaz görünen abdallar. = 

Bıılıran seyrini 
Takib ediyor 

Yazan: MahJttla Blıı" 
12 eylfıl tarihli Son Postada §U satırlari 

yazmıştık: 
cÇekoslovakya etrafındaki münakaşa, 

henüz en hararetli safhasınc. girmif de
ğildir. Her iki taraf ta kuvvetlerini sah
neye yavaş yavaş atıyorlar: hararet te 
yavq yavaş yükseliyor. Henüz Südetler 
sükWıetlerini muhafaza ediyorlar; hal -
buki mücadelenin en son haddine kadar 
kızıpnış olması için Çekoslovakya mil
liyetleri meselesinin kanlı bir şekil 31-
ması da lazımdır.> 

Biz bu satırları yazdığımız gün, dünya 
bir harb zuhurunun iki günlük bir iı 
halini aldığı kanaatlerine doğru yol al -
mıı bulunuyordu. Bundan beş gün ev -
vellti vaziyet, gerginliğin en son haddi 
olmak üzere tasvir ediliyordu. Halbuki 
beş gün sonra, Hitlerin nutkunu ve onun 
ağzından cyardımıt kelimeleri çıktığının 
ertesi günü, Çekoslovakyada buhran nö
beti bir derece daha arttı. Hararet kırkı 
ancak evvelki akşam, Südet ülti.matom:ı 
ile buldu. Hararetle beraber nabız da 
yükseldi. Hararet bir derece daha yük -
1e.lebillr ve nabız da artar, fakat, kork
DllJ& mahal yoktur, hastanın kalbi kuv

Aç gözlü umumiyet itibarile kendisini çok kurnaz sanır, 
başkaları nesabma bedava yiyip içebileceli, gezip tozabi
leceği kanaatindedir, ilk zamanlarda muvaffak olunca ka
naatı kuvvet1e;ir, hakikatte bu muvaf1akiyet sürmez, kur
uazlık sanılan hareketin de bir abdallıktan başka bir şey 
olmadığı mey~al'a çıkar. 

İnsan tabiatin en mükemmel bir taklidci.,.i olmak'L:ı tanm
mı~t?r. bu hassanın sevki ile yüzde doksan cömerde karşı 
cömerd, h<ıfise karşı da hasis davranır, kend\sını yontmak 
istiyene karşı baş çevirir, ve bir defa aç gözlü tanınmıı olan 
için bu zehabı düzeltmenin :imkinı. yoktur, büt'ln bayab 
böyle ~~-ecektir. 

vetlidir, dayanacaktır! 
Bay Bitlerin nutku ve nutuk içinde 

lmJJam)an bir kaç kelime, bir nevi işa -
retti. Havaya atılan fifeklerle hücum kol
lanna taarruz emri verir gibi, Nürn -
berg kongresinin son gününde Führer 
fU sözleri söyledi: 

c- Eğer Çekoslovakyadaki kardeşle -
timiz zulme dayanamayıp isyan edP.rler
ıe kendilerine yardım edeceğiz!> 

Bu sözler henüz kulaklarda çınlarken 
Çekoslovakya Führerinin ordusu da ha
ıtekete geçti ve kan döktü. Bunu bir ülti
matom takib etti ve bu suretle buhran, 
ıimdiye kadar görmediğimiz en yüksek 
derecesine vbıl olmuş bulundu. Fakat, 
bu henüz en son derece değildir; müna
kqa biraz daha kızışacak, hararet biraz 
daha yükselecek. Evet, daha da yüksek 
hararet derecelerini göreceğiz! 

Bu tarzdaki bir mesele etrafında dö
nen siyasi bir muharebede her iki taraf 
ta en son kuvvetini meydana atıncıya ve 
en ton kozunu oynaymcıya kadar ısrar 
eder. Fakat, ortada harb çıkmasını icab 

'l yaş mdalli 
Yllzgeç kızın 
Muvaf/alllgeti 

r·-................................................... , 
ffergün bir fıkra !ı 

Pis hayvan gene mi 
sensin? 

Bir lngiliz alimi, tatil zamanını bir • 
• köyde geçiriY<Wdu. Her sabah erken

den gazetesini olu-, kıra çıkar, oku.ya 
okuya dola§ırdı. Bir gün gene kırda 
gazetesini okuya okuya dola§ırken 

birine çarptığını hissetti: 
- Ah affedersiniz! 
Dedi. B<l§ını kaldırdığı zaman bir 

ineğe çarpmı§ olduğtlftu anladı. Gene 
gazetesi elinde dolaşmıya başladı. 

Biraz ıonra bir ken daha çarptığım 
hiaıeclince: 

- Pis hayvan, gene mi sensin? Şim
di karnına da bir tekme wn.ırum ha! 

Diye bağırdı. B<ı§tnı kaldırdı, bu se
fe-r kar§ısında dımın; bir inek des}il, 
genç, güzel bir kadmdı. ettirecek bir sebeb bulunmadıkça _ ki bu Resnııni gördüğünüz 7 ;aşındaki kız 

mesele bir harb çıkmasına kafi sebeb de- Plymouth'ta gayet sulan kabılr!k, akın- '·-··--·-.. ·-··-·-·---··-........... ../ 
lildir - netice, hiç olmazsa muvakkat bir tısı fazla ve gayet tehlikeli ve .takribe:ı Habeş imparatorunun 
anl•pmya varır. Hiç değilse, biz, netice- 1700 metre uzunluğunda 0~ bir boğazı "'acı 
n.ln böyle olacali hakkındaki kanaatimizi 40 düikada yüzerek geçmi§tir. ı ı 

tamamen muhafaza ediyoruz. Satılığa çıkarıldı * Danimarkada şort Londranın büyük mücevherat mağaza-

Silah krallarından 
Biri Londrada 
~essiz sadasız IJldiJ 

l;lenlein'in ülümatomunu Prag hüktl- giymek yasak lanndan birisinin vitnninde elmasla iş- İngill2 guetelerinde tıç satırlık bir ilAiı 
meu reddetti; fakat, müzakere kapısını !emeli bir altın taç satılığa çıkarılmıştır. çıktı: ,, 
ve anlapa yolu imUnlarını kapamadı. Belçika hududu yak.mlarında Dan!- Üzerinde kıymetinin 500 İngiliz lirası ol-

.lyl<tl ıs 

Sözün Kısası 

H ortlzyan parçalar 

a. Talu 

M eşrutiyetin ilanı sıralannda, SÜ:• 
gün bulunduğu Bursadan Y enı• 

şehire firar eden, ikinci Abdülhamidiıl 
meşhur hafiyesi, o devrin yaman zorba• 
!arından Fehim Paşa, orada halkın hü • 
cumuna uğrıyarak parçalanmıştı. 

Bunu rahmetli Borazan Tevfiğe söy-. 
!edikleri zaman, Tevfik dövünmeğe bar 
lamış ve: 

- Eyvah! demişti .. keşki yapmasaydı~ 
lar! Şimdi onun her parçası ayrı ayrı 

hortlar da başımıza bela kesilir .. 
Harbi umumi neticelenip te, galiblerleı 

mağlfıblar, müsaleha masasının ba• 
şına geçip oturdukları vakit, ben: 
orada hazır bulunmak ve bu hi• 
kayeyi galibler zümresının sulli 
murahhaslarına anlatmak isterdim. 

Fakat, eminim ki Tcvfiğin o sözlerin• 
deki derin manayı o gün onlardan hi9 
biri takdir edecek haleti ruhiyede değil• 
di. • 

Partinin başlangıcındanberi boyun~a 
yutulmağa alışmış ve en sonunda yeis 
ile önündeki restini çekip nasıba bir bl 
yakaladığını ve ummadığı halde ortalığ~ 
bir hamlede temizleyiverdiğini gören bi.q 
poker oyuncusu gibi, beklemedikleri za~ 
ferden dolayı :r:ilzuma sarhota döne~ 
müttefikler, zabıta raporlarının meşhlltj 
tabiri veçhile saikai sikrile öyle bir beze-". 
yan işlediler ki, seyyiesini çek.mele dün°' 
ya henüz başlıyor. ı 

Nihai zaferi tesadüfe borçlu olan b\lj 
baylar, istikbal denilen meçhulü de ken .. 
dilerine .kolayca ramedeceklerini u~ 

1 

muşlardı. 

Onun içindir ki, gelecek nesilleri baro 
Afetinden ilelebed korumak, Almanyayı 
parçalamağa vabestedir sandılar. Bir ta•' 
raftan, Amerika cumhurreisi Vi.bonun ile 
riye sürdüğü prensipler namına bir taJ 
kım, hayat kabiliyeti mefkud yeni yem; 
milletlere istikJ.Al bağtilarken, diğer ta1 
raftan da muazzam ve mütecania bir küt. 
leyi parçalayıp, bu parçaları o yepyenf.1 
cılız devletçiklerin hükmü altına verdi• 
ler. 1 

İşte Borazan Tevfiğin, Fehim Pqa hak· 
kında tahakkuk etmiyen kerameti bu se-

1 
fer, burada tahakkuk etti. 1 

Zafer sarhoşu, §llllarık, majrur ve enaf 
diplomat taslaklarının, akılları ma ~ 
feriyeti rahat ettirmek maksadile parça., 
ladıklan Almanyanın bugün her parç~ 
ayrı ayrı canlanmış, birleşmif, ayaklan~ 

Dl1f. Versaydanberi henüz bir çeyrek asıa 
geçmeden kiinatı tehdid ediyor. 

Bundan, bizzat Almanyayı ve onun bll!. 
günkü idarecilerini mes'ul tutmak abes-
tir, haksızdır. 

Bu badirenin hakiki mes'ulleri.. Kle • şu satırları yazdıx.. ........ sırada aldığımız nıarka köylerinden Ginnekenden şort giy- dux..• yazılıdıt. Mücevhercı muhtelif ce- cLondra hutanelerinden birinde teda-
ıs~ ıs... mansolar, Vilsonlar, Foşlar .. dır ki, bu• 

haberlere göre, batı! müzakere ya ba§la- mi§ oldukları halde yaya ve bisikletle samette 718 parça elmas taşla ifleruniş vi edilmekte olan yiizbap John Henry gün, mezarlannda, çekmeleri icab eden 
llllfbr, yabud da baflamak üzere bulu _ geçen 35 kadar lf!DÇ kız, polisler tara- bulunan bu tacın Haile Selasiyeye aid ol- Ball uzun bir hastalıktan sonra GIS yaşla- cehennem azabını dü~ndükçe tüylerim 
nuyor. Fakat, Henlein bu defa Karlsbad fından çevrilerek kendilerine uzun etek- duğunu teyid ve fakat eline nasıl geçtı- rmda ölmü§tür.> ürperiyor. • 
ptogramının tahakkukunu istemekle ile- lik giymeleri ihtar olunmuş, y14Dlarmda ğini söylemekten imtina etmektedir. Ga- Bu haber, kimsenin dik.kat nazarını E. Talu . \ 
Ufa edecek dejildir. cŞimdiye kadar tut- paltosu olanlar bunlan llrtlarına geçir- zetecilerin, tacın eski imparatora aid olup 
t .. a..ft ... tavırla artı'- hızım· • s;.,... ksıı_, o- olmadı~ı hakkındaki sorgularına Haile çekmedi. Halbuki ölen Ball, dünyanın en ---· .. --.--......... - ...... - ... .._WA..., a. ..-. -y· meğe mecbur edUmiflerdir, IS e• t • • 
lan emniyet ve itimadımızı kaybettiniz. Selasiyenin vekili ne (evet), ne de (ha- büyük sil&ıı, cephane ve mühimmat tüc- ır genç eyzesın• 
Bil, sizinle uyupnat için evvelce lilzu - Stratosler kızı yır) cevabını vermiştir. Zannedildiğine carlarından biri olan Balldi. Avrupa dev-
mundan fazla yumupk davranmışhk. '1

1 
göre bu taç Habeş imparatorlarına aid !etleri, asker! bilyüklerfnfn pek yalan - bıçakla öldurdu 

Fakat, sizin bu ugarl metalibi bile kabul Meyer isimli Amerikalı bir genç kız üç taçtan birisidir. dan tanıdıkları bu zatın türlü türlü ma-

etmemek için tuttuğunuz dolaşık yoldan halk arasında (Stratosfer kız)ünva _ - - l cera1arla dolu esrarlı bir yaşayışı vardı. İzmir, 14 (H~ust) - Kemalpaşada 
soma, fimdi daha. f~ teminat isteriz, nını almıştır, Genç kız 50 metre uzun- Satılık göz er O kadar ki Yunanlı milyoner Bazll Za - bir aile faciası olmuş, Necmi isminde 
daha fazla hak sahibı olmamız lbıındır!11 luğunda çelik bir direğin tepesinde ak- Ölmek üzere buluna.-ı insanların gözle- harofu gölgede bile bırakırdı. bir genç teyzesini bıçakla altı yerinded, 
dtye ortaya yeni yeni meseleler Atacak. . . .. rini çıkararak ameliyatla bunları körle- ral ak öldürmüştür 

V d t k .. ak tek robası hareketlen, muvazene oyunları t .1. Am Ball Londnda Regent kanalının cl _ ya ıyar . . · . e On an Sonra e rar mun $1~ n·n go""zlerı'ne takan ngı ıı: ve erı"kan • H- · f d b N __ .. _ _ _ . .,... - yaparak halkı heyecandan heyecana _ . useyın sının e ır gencın ecrıu-
rar gurultu, tekrar kabıne toplantılan, dil .. kted" doktorlannın hu muvaffakiyetleri he: varında kohne bır evde otururdu. Bu e- . t . . . k k devam e..,. 

şurme ır. nın eyzesının evıne sı sı .,...., 
lilAh pkırtılan ve tekrar konuşmalar, . tarafta a~ışl~~ma~tadır. ~akat b~ fen vin büyük kapılı muazzam bir medhali mesi ve hazan orada yatması clnayetd 
müzakereler!.. tur. Ne olursa olsun Pr~ hakikat kar - muvaffaki~e~.ının hır ~e fecı c~bhesı bu- vardı. Buradan içeriye her kılıkta insan sebeb olmuştur. Derhal yakalanan Nec-

Bununla beraber, eldeki hamurun şısında boynunu eğecektır. lunduğu gorülmektedir. Amerikan guc- girmişti. Jaket ataylı elçiler ecnebi Ql • mi ifadesinde: cTeyzemi ailenin namu~ 
yumruldana yumruklana bir ,ekil ala - Şu halde, tellp mahal yok, herkes ra- telerinde neşredilen aşağıdaki küçük il!n kelerin nisbeten daha az ~ühiın mü - sunu berbad ettiği için öldürdüm.> de-
calt, hiç olmazsa muvakkat bir tesviye hatça uykusunu uyuyabilir. Gazeteler - böyle bir facianın delilidir: .11 . Çin harbi..,. nazırl·- g'-ll mış' t• 

d k . h · . h . . . b" . ;;...;, 1 nt messı erı, J- uu., u ır. 
şekli bulunacağı şüphesizdir. Bu -kil, e ı eyecan verıcı avadisleri de me- cEn ıyı vazıyette ır ınsan g\U.~ a e kilıı.t ~amı .1..... f b 'k t·· 1 . b =======:::!=====-=='="!' 

ır· İlk teş i:l au an, sı i:llı a rı a or erı u al d üd her iki tarafın da söylenecek sözü kal _ rakli bir vak'anın safhalan diye telakki münakasa ile satılığa konmuştur. pey . çil lınuşlardı. muş bir adamdı. Fakat bu sır ar a m .. 
madığı, her l1rf tarafın da bütün taarruz etmek bizce yapılacak en doğru iştir. 2500 dolardır.• Gözün!l satılığa Çlkaran evm daimi ziyaret eri 0 hi§ bir sıtmaya yakalanmıştı. Harbded 
ve müdafaa vasıtalarını kullanıp bitir _ Muhittin Birgeıı aile sahibi işsiz bir ameledır. Ball harbde cepheye gitmiş, yüzbap ol- sonra epey acılar çekmlşti. Nihayet cr.ır.I 

dikleri zaman bulunacaktır. Bu zaman sillh toplama merakı onda siWı ticareti 

çok yakın veyahud hayli uzak olabilir; 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A! hevesini uyandırmışh. 1921 de Soley t• 
bu cihet, alikadar siyaset kuvvetlerinin minde birisi ile ortak olmuş, sonra ayn~ 
muhtelif kombinezon ve hesablarına bağ- Bu sabah matbaamıza bir zat geldi, elinde bır bina satışı - Görüyorsunuz ki ilin Beyojlunda kel\ınesi ile bqlı- ,_ 
h olan bir -ydir-, fakat, bunlar teferru-at yor. sonra bir sokaıı.ın ismini sövlilvn", bu soka""n ismi ev- mı§, kendi başına ayni firma altmda 5 , r hakkında g:ızeteJerin birinden kesilmiş bir ila.I4 vardı, önü- ıs J J - ısa 
meseleleridir: esasın de~ ....... esine sebeb ve!ce şu idi, sonra bu oldu, fimdi de §Udur, dlyerek tafsilat lfilı ticaretine devam etmişti. 

ıs~&ü müze koydu ve: 
teşkil edemez. veriyor, bundan sarih ne olabilir? Bu dil§ünce ile kalktım, * - Şu ilinda bahsi geçen sokağın nerede olduğunu bili- gittim ve fakat gördüm ki beni alüadar eden havalfde Be-

yor musunuz? diye sordu. Iediyenin sokak bQ§lanna taktırttı.lı sokak isimlerini anla-
Battık, düşdndük, hatınmıza gelmedi. hayır, dedik, o za- tan bütün levhalar kaybolmu§tur ve beni aU.kadar eden so-

Avrupa dünyası milliyet prensibi üze. 

man muhatabmm fU hiUyeyi anlattı: kajm yeni 11.dını bilen de yoktur. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Bali Çin ile silah ticareti yapmış; Ja • 
ponyaya da epeyce mal satmıştır. Çinl ıeııı 
rin paralarına sağlam olduklarını, fakal 
geç ödediklerini, Japonların peşin para 
verdiklerini, Habeşistana epeyce silah teııı 

darik ettiğini, bu yüzden bir nişan da al• 

rine kurulmut bulunuyor. Bu prensiple 
en çok tearuz eden siyast varlık, Çekoe
lovakyanın varlığı olduğuna göre, onun 
bugünkü vaziyetini alWıla müdafaa et -

--~~--~ı ~--~- ~· ' ~ . --..:.:.:=-:.:..-11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ ........ .__...,__~~~~~~~~~~-



15 Eyhll 

Japonyanın Çekoslovak 
meselesinde vaziyeti 

SON POSTA 

Başvekil aybaşında 
Bukreşe gidiyor 

Sayfa 3 

Arablar Filistin için 
üç maddelik bir milli 

misak hazırladılar 
İcra Vekilleri heyeti uzun Nasyonalistler memleketlerinde Yahudilerin hakim 

Almanya SanJetler Birliği ile karıılaıacak olursa bir ioplanh yaptı olmalanna tahammül edemiyecelderini ilin ediyorlar 
Japonya müdahaleyi derpİf edecek Ankara, 14 (Hususi) - icra Vekille- Kudüs 10 (Hususi muhabirimiz yazı -

ri heyeti bugün Celal Bayarm reisli- yor:) - Tedhişçiler tarafından aktedilen 
Tokyo 14 (AA.) - İyi haber alan mah- Ayni mahfellere göre, bu kadar kapalı ğinde uzun süren bir toplantı yapmış- büyük kongreden sonra neşredilen uzun 

fellerde izhar edilen kanaate göre, ha • bir tekilde bey~atta bulun_makla To~ - tır. Başvekil yarın akşam İstanbula ha- ~ir ~eyanname ile Filistin mücahidJeri, 
riciye nezareti tarafından yapılan beya- yo hilldlı:ııeti iki noktayı istihdaf etmış - reket edecektir. Celal Bayar birinciteş- sıyası matlablarını sarih surette tcsbit 
natın manası fUdur: Urr rinin başında Bükreş seyahatine çıka- ettiler. Bunlar §Wllardır: 

Almanya ile garb devleileri arasında ı - Almanya ve İtalyaya karıı cllzım cak ve kendisine Hariciye Vekili Dok- 1 - Yahudilerin FHistine hicret etme-
bir ihtilaf mevzuu bahsolduğu mildd'etçe gelen jesti> yapmak, tor Rüşdü Aras refakat edecektir. lerini kat'i surette meneylemek. 
JaPonya Çekoslovak meselesine karlfDll• .. --- 2 - Yahudilere arazi satılmasını kat'! 

k Fak bu fh •. na• t•cesinde Al J - Ayni zamanda muhtemel muda • 
yaca tır. at uı&L ne ı - Fransa S I" .k surette menetmek. 
manya Sovyetler birliği ile karşılaşacak halenin vakti ve çareleri hakkında ka - e aOJ 3 - Filistinin bugünkü hududları için-
olursa, Japonya müdahaleyi derpif ede- rar vermek te!'best:tl#ini muhafaza et- ) f d de Filistine de Mısır, Irak ve Suriye gibi 
cektir. met. iti a ını tanı 1 bir istiklal vermek. 

Franko 
Kuvvetleri 
• 

ilerliyorlar 

Çinliler 
Geri 
Çekildiler 

Sofya, 14 CA.A.) _ Sofya'dakl Fransız se- Beyanname bu üç esası, Filistin için 
fir!, Ba.şveklll ziyaret ederek mumalleyhln bir Milli Misak haline koymuştur. Bu 
Selfmlk !tllAfı hakkındaki 31 temmuz tarihli misakın bütün maddeleri tahakkuk et • 
notasına Fransa hükümetlnln vermiş oldu- d k 
ğu cevabı tevdi etmiştir. me i çe, mücadeleyi terketmiyecekleri -

Fransa cumhuriyeti hük\ımetl, Nöyyl mu- ne dair, Filistin mücahidleri kongrede ye
ahedesinln askeri, bahri ve havai ahkamının niden yemin etmi§ olduklarını ilan edi
ve 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza yarlar. 

Burgos 14 (A.A.) _ Havas ajansı Londra 14 (Hususi) - Yangtze neh - edilmiş olan Trakya hududlarına müteallik Bu misakın hususiyeti §Uradadır: Fi • 

b"ıldı·r·ıyor' .. Nasyonalistler Ebre üzerin- ri vadisinde Ja.pon kuvvetlerini.ha~li. mukaveleler ahklı.mının tatbikinden feragat !istin nasyonalistleri hiç bir tl t _ etmekte olduğunu beyan etmektedir. . . . . sure e n 
.:ı k. .ddetli ileıi hareketlerine, mü- meşgul eden Çın kıtaları, mevkılerını Bulgar hükümetinln teşekkürlerini beyan gıltere aleyhıne bır vazıyet almış gö _ 
ue 1 şı d"· l k ·ı · k"lrn k ·· ·· 1 Bil.ki him takviye kıt'alarının, tayyarelerin uz~ t~e gayesı e gen çe ı e mec- eden Başvekil, Fransa sefirine Fransa cum- :unmuyor ar. · a ·s beyannamelerinde 

d dımı ile devam et- bunyetınde kalmıştır. hurlyettnin Bulgaristan hakkındaki do:ıtnne Ingiltere ile vefa ve sadakat esası üze _ 
ve topc~un a yar Diğer taraftan Çinliler, Sannehrin temayüllerinin bu yeni tezahürünün Bulga:.- rine kurulmuş bir dostluk yapmak ıste _ 
mektedırler. bazı sedlerini tahrib ederek, Japon as- milleti tua!ından hakklle takdir edlleceğlnl diklerini muhtelif yerlerd k ıı· 

k söyleıniştlr. • . . e ve uvve ı 
Bugün öğleyin Faterella mınta asın- kerlerinin mevzi almış oldukları saha- ıfadelerle tey1d ediyorlar. Onların bü _ Filistinde A rab çeteleri tarafından 

berhava edilen bir tren da piyade kıtaatı bu mıntakadaki düş- yı su altında bıralanışlardır. Askeri hazırlık iün kinleri, bütün iddiaları Yahudi]ere 
man cebhesini muhafaza eden birçok karşıdır. Onlar aleyhinde aldıkları va -
hatıan. sı·perıerı· ve rnk mühim mevzi- Ankara Belediye meclisine ziyet gayet sarih ve tuttukları siyaset te 

Arabın da yaralanmasına sebeb olnıuı
tur. 

, :ır- (Başta rafı 1 inci sayfada) t · k" d 3 fazla aza seçilecek gaye azım 1:1rane ir. Bu siyasetlerinden 
leri zaptetrniştir. Bu suretle iki milyon kişi seferber €:dil- geri dönmiyeceklerini de şimdiye kadar-

~~listinin diğer bazı fehirlerinde de 
hadıseler olmu§tur. İki Yahudi öl ü 
b. k" · m ı ve 
ır ı§ı yaralanmıştır. İleri hareketi, mühim tahkirnatla mü- Ankara, 14 (Husust) _ Ankara §ehri- miş olacaktır. Maahaza, tasdikten çıkan ki faaliyetlerile mükemmelen isbat et _ 

dafaa edilen bir mıntakada yapılmış- nin nüfusu çoğalmıı bulunduğundan bu bu emirname neşredilmemiştir. İhtiyaç miş bulunuyorlar. 
tır. Nasyonalistler birçok esir ve ga

nimet elde etmişlerdir. 

defaki seçimde belediye meclisine üç faz- görüldüğü takdirde derhal tatbik mev - Tedhiş teşkilatının kuvveti hakkında lzmirde maruf bir esrar 
kaçakcısı yakalandı 

la aza intihab edilecektir, kiine konacaktır. şimdiye kadar dillerde masal şeklinde do-

Çorap fabrikatörleri 
(Ba~tamfı 1 inci sayfada) 

ğer alakadarlar tarafından ısrarla ve 
dikkatle takib edildiği malumdur. 

Gene okuyucıilarımızın malfunudur 
ki, çorab denimin uzunca ve hayli de 

merakl! bir tarihçesi vardır. Kadın ço
rablarının ve umumiyetle çorabların 
çürük ve dayanıksız oluşla~·ı, uzunw za
man halkın şikayetini mucıb oldugun-

dan İktısad Vekaleti bu mesele üzerin-

dün toplandılar 

de durmuş. ilk iş olarak çorabların Dünkü. toplantıdan bir intıba 

İngiliz - Fransız askeri manevraları laşan bir takım rivayetler ve hikayeler 
Londra 14 (Hususi) - Bir hafta<lan- vardı. Bunlara ne dereceye kadar inan- İzmir, 14 (Hususi) _ Uzun zaman-

beri İngiliz milli müdafaa nezaretile sıkı mak ~azım geleceğini insan kolayca tayin danberi ta.kib edilen maruf esrar kaçak
temasta bulunan Fransanın kara, deniz edem~yordu. Şimdi bu rivayet ve hika • c~sı Arab lsmail bugün kadın kıyafetine 
ve hava ataşeleri, bugün de harbiye ne- yelerı, son zamanlarda şimdi bir İngiliz gıren araştırma memurları tarafından 
zaretine giderek İngiliz askert makam- gazetecisinin kalemile okumak mümkün yakalanmıştır. 
Inrilc müzakerelerine devam etmişlerdir. oldu. Niuz Kronik! gazetesine mensub -----

Bu müzakereler esnasında İngiliz ve bir gazeteci, mühim bir gazetecilik yap- Tayin ve nakiller 
Fransız erkanıharbiyclcrinin teşriki me - mış ve nasyonalistlerle temasa gelip bun
saisine müteallik teknik meseleler görü- Jnrın. ~n:argahlarına kadar g.itmiştir. 
şülmüş ve bütün teferrüat tesbit edilmiş- Ke~dısını oraya kadar götürürken, yer
tir. lerı tanımaması ve bir takım gizli esrara 
Alınan bütün kararlar Fransız erkanı vakıf olmaması için bir hayli tedbirJer 

harbiyesine bildirilmiştir. a~.ın~~ş ise d: gazeteci bir çok şeyler 
Sovyet donanmasının manevraları gormuş ve mucahidlerin kumandanı ile 

Ankara, 14 (Hususi) - Trabzon, Sam
sun ve Kayseri vakıflar memurlukları 
müdürlüğe tahvil edilmiş, bu müdürlük
lere halen memurları bulunan Zinnur 
Yağan, Kemal Bekit, Naci Atalay tayin 
edilmişlerdir. 

standardize edilmesin~ ş~rt koşmu~-t~. direceğiz. Henüz katı bir şey söylene
Bu tedbirin bozuk kalıtelı çorabları ?ı- mez.~ demiştir. 
. d "lip süpüreceği umulmuş ıse 

Londra 14 (Hususi) - Sovyet donan- de görüşmüştür. İngiliz gazetecisi dağla • 
ması senelik büyük manevralarına baş- rın çetelerle dolu olduğunu, her tarafta 
lıyacaktır. büyük bir disiplin içinde canla başla ça

Bu manevralar Karadeniz Baltık deni- lışan insanlar gördüğünü anlatıyor. Ted
zi ve Büyük Okyanusta yap:lacak ve son hişçiler kumandanı ile yaptığı mülakat -
zamanlarda tensik edilen Sovyet deniz tan da çok memnundur. Kumandan, ken
erkanı için bir deneme fırsatı teşkil ede- disine Arabların İngiltere aleyhinde hiç 
cektir. bir fena fikirleri olmadığı, yalnız mem-

Kandıra müddeiumumiliğine terfıan 
Nezih Kandemir tayin edilmiştir. 
İnebolu kaymakamı Hamdi Sönmez 

T.:a~.~~. Umuınt Müfettişliği evrak mü
durlugune tayin olunmuştur. ) asa an sı c; unun Diğer taraftan çorabların niçin çil-

de matlub netice hasıl o:mamı.,, bk rük oldugwunu bir çorab fabrikatörüne 
·· · d h b şk tedbırler alma yo-uzerıne a a a 8 sorduk. Bize şu cevabı verdi: 
lunda ciddi teşebbüsler yapılmıştı. Ço- . . • . 

.. -k kavemetsiz oluş- ,c- Bır defa tasrıh etmek lazım kı, 
rabların çuru w ve. mu t 

1 
lan umumiyetle bütün çorablarn değil, in

ları, daha ay aga gıymeden yır 1 ma :lk ce kadın çorablarının çürüklüğünden 
ve piyasada sağlatn. çorab kbukl~mham1, ın şikayet ediliyor. Bayanlarımızın rağbe-
v · r d etmış olaca ı, a K • 
azıye ı e~aı;ı . ksilmemiş bilakis ti ince çorabadır. ince çorabların tabi-

çorabdan şıkayetı e ' atile ömürleri azdır. Saniyen ipek ço-
artmışbr. rablar sun'i ipekten yapılır. Sun'i ipek 

Gene hatırlardadır ki, Son Posta (ço- nebati olduğundan, dayanma kabiliye
rab derdini) günün meselesi olarak e- ti daha azdır. Bayanlarımız arkaları 
le almış, alakadarlarla ve bayanlarla dikişli çorabları tercih ediyorlar. Bu 
konuşarak çorabların niçin dayanmadı- dikiş koton m~kinelerile ya?.ılır. Bu 
ğını incelemiş ve bu mevzu etrafında makineye ma~ik olmıya~ ~ue~seseler 
esaslı neşriyat yapmıştı. yuvariak makınede bu dıkışlerı yapa-

. ·t·bara alın- rak piyasaya çıkarmaktadırlar. Bu a-
Bu neşrıyatımız nazarı ı ı d k b·ı· · · · A . b derdinin meliyc ile, çorab ayanma a ı ıyetını 

mış, Iktısad Vekfıletı çora kaybeder Mesele budur 
h lı· t db · 1 rle kar- yan yarıya · ' 

a ıni, yeni bir talom. : ır e oksa çorabcılar çiirük mal çıkarmakta 
şılamak kararını vermıştır. rttifak etmiş değillerdir.• 

. Dün bunun neticesi olara~ ~orab ta: y kında çorab derdinın halledilece
cırleri ve fabrikatörler n;ı:lı san.ayı _ .. a daha esaslı tedbirlerle, çürük, ka
birJiğinde tktısad Vek§1etının bu ışle ~ını .. k".tü malların ortadan kalkarak 
alakadar memurlarile birlikte bir top- lit~~ c:i~ftyetlere mahal kalmıyacağını 
lantı yapmışlardır. ~r ı.d ;debiliriz. 

b
O rW• umı 

Bu toplantıda milli sanayi ır ~gı u- -----------
ınumi katibi Halidin çorablann sagla~~ Çorluda kahvehane bOllUQU 
lığı için neler yapmak lazım geldıgı 
yolundaki projesi konuşulmuş ~e .fa.b
rikatörler bu mesele etrafındakı fıkır
lerini söylemişlerdir. Alınan ~etice İk
tısad Vekaletine bildirilecektır. 

Toplantıdan sonra kendisine çora~
ların sağlamlığını temin için neler du
şündüğünü sorduğumuz salahiyettar 
bir zat: 

«- Birçok şeyler düşünmekteyiz. 
Bugünkti toplantımızda bunları konuş
tuk. Vazi eti İktısad Vekaletine de bil-

çorluda hemen hemen her sokakta, her 
semtte be§ on kahvehane vardır. Bunln.rın 
cokluğu geçen sene nazan dikkati celbetmlş 
ve belediyece birkaç tanesi kapatılmıştır. 
Fakat bazı açıkgözler, bir müddet sonra ka-

.... bveıerin adedince bir kolayını bupanan ..... 
Jup gene !kahve açmışlardır. 

Bu kahvelerin müşterllerlnl hep işsiz a -

1 te•""'' etmektedir. Şehrin ortasında.dam nr .. A.li 

kl kahvelerin önü tıklım tıklım Işslzlerle do-

d Bu yüzden belediye yeniden tedbir 
ıu ur. 
alındı kararıaotırmıştır. 

Lırriliz filoswıun Akdenizde faaliveti leketlerinde Yahudilerin hakim olmaları-
b • na tah ·· l d · · · 

Divanı muhasebat müddeiumumi mua
vini Ekrem Şahenk merkez daireleri mu
hasebe müdürlüğüne, merkez daireleri 
muhasebe müdürlüğünden Turhan Ku
cukkol Bingöl defterdarlığına naklen ta
yin edilmişlerdir. 

Atina, 14 (A.A.) - Mesina civarında- . a~~u e emıyeceklerıni etrı.f le 
k. . d .. t 1 ·1· d t . ·ı ızah etmıştır. 

ı Pılos adasına or ngı ız es royerı ı e 
beş mayn gemisi gelmiştir. İngiliz gazetecisine göre Filistin rtağ • 

Ayni mıntakada bulunan Metonıs'e de lnrını tutm~ş olan is~an, alelade perişan 
Glorious tayyare gemisi ile iki torpido çet:lerd:n .!bar~t değı~, Abelki de tam ma
muhribi gelmiştir. Gene bu civara iki nasıle b~yuk bır teşkilat sahibi milli bir 

Trakyada eski gazoz kapsülleri· 
nin satışı menedildi 

İngiliz torpido filotillasının gelmesi bek- harekettır. Edlrnede lst.lhlll.k edilmiş mantarlı gazoa 
kapsüllerinin bazı kimseler tarafından tek -
rar toplanıp gazoz fabrikalarına satıldı~ı ve 

lenmektedir. 10 Arab daha öldü 
I~ransız donanmasının manevraları 
Paris, 14 (A.A.) - Petit Parizien, l<'ran

sız donanmasının yakında Manş denizin
de manevralara başlıyacağını haber ver
mektedir. 

Bu münasebetle Atlantik filosunun bir 
kısmı Brest'den Şerburg'a gelecektir. Ya
pılacak manevralara ikinci mıntaka filo
larına mensub denizaltı gemileri ve ha
va kuvvetlcrile sahildeki müstahkem 
mevkiler iştirak edecektir. 

Almanyanm bir tavzihi 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman istihbarat 

bürosu, ecnebi memleketlere mahsus o
larak göndermiş olduğu bir telgrafta Al
manyanın kısmı seferberlik yapmış oldu
ğuna dair olan mevhum haberleri csaç
ma> diye tavsif etmektedir. Halihazırda 
yapılmakta olan manevralar, mutlak su
rette normaldir. 

Bu telgraf, bu sene manevraların pek 
dar bir çerçeve dahilinde yapılmış oldu-

' ğunu ve hepsinin ayni zamanda yapıl-
makta bulunduğunu ilave etmektedir. 
Daha şimdiden birçok kıt'alar, hareket 
üslerine dönmüşler ve ınwat kıt'alan da 
celbedilmiş olan cüzütamlarm tahmlcri 
de hitama ermişfü. 

Londra 14 (Hususi) - Filistinin ~imal fabrikaların da bu kapsülleri tekrardan ıs • 
hududunda bugün yeraltı maynı p tl tiınal ettikleri belediyece tesbıt edllm~tır. 
Yarak on Arab .. 1 ~ .. . a 1 

• Belediye derhal bunun önüne geçerek ceza-
' ın o umune ve dığer on ı d A b ., ' ..................................... an ırma6a a~amqtır. ·······················································································•• 
Seyahat notları : 13 

Vapurda at koşusu 
Talih ve kısmet denemek ihtiyacı insanları kutublarda bile olsun geJip 

bulacak. Hayatımızuı iyi ve fena tesad:iflerle dolu oluşu bizi kadere, kıs
mete, talihe bağlıyor. 

Bugün va~urda ikramiyeli bir at yarışı yapıldı. Tamamile bir at yarı§ı, 
h~ de ~anı~lı yarış. Yalnız bir farkı var, koşan, atlıyan hayvanla: cansız. 
Guverte uzerıne numaralı bir uzun çuha yayıldı. İki yerine tıpkı hakiki ya
rı.~ sah~ları!1daki gibi muntazam süpürgeden manialar kondu. Tahtadan alo 
kuheylan, uzerleri de birden altıya kadar numaralı. Yarış sahasının ortasın
da ~ir. masa. Üzerind~ bir tavla. İki başına yolcular arasından seçilen en gü
zel ıki genç kız geçti. Yarış heyeti makamını işgal etti. İstıyenler beşer 
franga istediği numaralı at için birer bilet aldılar ve yarış şöyle başladı. 
Madmazeller karşılıklı zar attıkça gelen sayı hangi ata düşerse o bir merhale 

ileri geçiyor. İkisi de mesela düşeş attılar mı altı numaralı at iki merhale 
birden atlıyor. İlk mania önüne geH nciye kadar vaziyet böylece gitti. Mania
yı geçmek için mutlak zarın çift gdmesi lazım. Mesela hepyek geldi mi bir 
numaralı at maniayı aşıyor. Bütlin vapur halkının iştirak ettiği bu yarış 
ikindi çayına kadar devam etti Bir defasında bir numarayı alınıştım. Benim 
at en geride kaldı. Eh Paris yolunda kaybetmi§ olalım, ne çıkar~ 

B!Arlıan Cahıd 



4 Sayfa SON POSTA . EylCtl t& 

Etimesud radyo iştasyonunun teknik 
tecrübeleri iyi netice verdi 

Hararet derecesi 
dün 16 ya düştü 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde açılacak olan yeni 
istasyon alaturka musikiye de ehemmiyetle yer ayıracak 

Aalkadarlar bu düşüşü 
tabii telakki etmiyorlar 

lllı toplantı bugün 11 de Tophc .. ~e kiJşkilnde 
yapılacak ve ihzari müzakerelere,başlanacak 

Etimes'ud radyo istasyonunun bütün 
hazırlıkları ikmal edilerek, tecrübe neş
riyatına başlanmak üzere, olduğunu yaz
mıştık. 

Nafia Vekaleti mühendisleri ve tek -
nisyenleri huzurunda yapılan teknik tec
rübeler çok müsbet neticeler vermiştir. 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde me
rasimle açılacak olan yeni radyo istas -
yonumuz, her türlü teknik vesaiti ve 
modern tesisatı havi olmak itibarile, dün
yanın başlıca radyo istasyonlarından bi
ri halini alacaktır. Programın mükem -
meliyeti de bu tefevvukunu teminde, 
büyük rol oynıyacaktır. Hemen her saat 
neşriyat yapacak olan Ankara radyosu, 
neşriyatına kusursuz bir programla baş
lıyacaktır. Programın çeşidli olmasına ve 
yeknesak bir şekil göstermemesine bil
hassa dikkat edilecektir. 

Alaturka musikiden hoşlananlara müj
deliyelim ki, Ankara radyosu neşriyatı 
arasında, alaturka musikiye bilhassa e -
hemmiyet verecektir. Bu arada klasik 
musikimiz, eski musikinin şaheserleri ön 
planda yer alacaktır. 

Yeni radyomuz, bu suretle ayni zaman
da güzel bir san'at topluluğu halini ala -
caktır. 

Bir müdahalenin sonu: 
iki kişi yaralandı 

Dün akşam Tophane civarında bir 
yaralama vak'ası olmuş, Üsküdarlı 
Fethi adında birisi tanımadığı ilti kişiyi 
muhtelif yerlerinden ağır surette yara
lamıştır. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Galatada Necati bey caddesi Yonca 
sokak 18 numarada oturan Simento ad
lı bir genç bir kabahatinden dolayı kü
çillt kardeşi Cakiyi döverken yoldan 
geçmekte olan Üsküdarlı Fethi hadise
ye müdahale etmiş ve bu suretle Si
mento ile kavgaya ' başlamıştır. Bu sı
rada ayni mahallede oturmakta olan 
Panayot adlı bir aşcı çırağı kavgayı a
yırmak istemiş, fakat Fethi kavga sı

rasında bıçağını çekerek Simento ve 
Panayot'u muhtelif yerlerinden ehem
miyetli . surette yaralamıştır. Hadiseyi 
müteakib kaçmak isteyen Fethi polis
ler tarafından yakalanmış, yaralılar 
tedavi altına alınmışlardır. Zabıta h~
dise etrafında tahkikata devam etmek
tedir. 

Mil tef errllı : 
Dahiliye Velrili parti vilAyet 

kurağında meıgul oldu 
Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili ve 

Parti genel sekreteri Şükrü Kaya dün 
öğleden evvel Parti vildyet kurağuıa gel
miş, uzun müddet meşgul olmuş ve vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ ile 
görüşmüştür. 

Hafriyat yerlerindeki İ•timlAkler 
Sultanahmedde Arasta sokağında de -

vam eden hafriyatta bazı istimlaklere lü
zum hlıııl olmuş, Profesör Bakster istim
lakin vilayet tarafından yapılmasını ile
ri sürmüştür. Dahiliye Vekaletinden ge
len cevabda istimlAkin hafriyah yapan ta
rafından yapılması iktiza edeceği bildi -
rilmiştir. 

,-·····················-·························-.. ···•..!il• 
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Etimes'ud radyosunun memleketin ve 
şark ve garb milletlerinin zevkle dinliye
cekleri bir istasyon haline gelmesi için, 
hükfunetimiz hiç bir külfetten ka~ın -
maınıştır ve kaçınınıyacaktır. 

Yeni radyp istasyonunun yalnız el!-!k
trik masrafı 8 saatte 400 lira olarak, tes
bit olunmuştur. Halbu.ki, İstanbul rarlyo
sunun 24 saat zarfındaki bütün masrafı 
- her şey dahil - 150-200 lira arasında -
dır. 

Ankara radyosunda bilhassa ehemmi -
yet verilen bir husus da, spiker mesele
sidir. 

Spikerde bir çok şartlar aranmakta -
dır. En az bir kaç lisan bilinesi ve kuv
vetli bir kültüre malik bulunması şart 

tutulmuştur. Bu şartları haiz bir spiker 
henüz bulunamamıştır. Radyo müdüri -
yeti bu meselede çok dikkatli davran • 
maktadır. 
İstanbul radyosunun müstakbel şekli

ne gelince, bu cihet elan meşkuk bulun -
maktadır. Kaldınlacağı, yahud Eti -
mes'uda bağlanacağı hakkında henüz res
mi hiç bir tebliğ gelmemiştir. 

Fakat yeni istasyon faaliyete geçince, 
İstanbul radyosunun vaziyetinde kat'i 
bir değişiklik olacağı muhakkaktır. 

Dairelerde kış mesai 
saati başladı 

Devairde bu sabahtan itibaren kış me
sai saati başlamıştır. Mesai saati dokuz
dan on ikiye kadar il'evam edecek, on 
ikiden on üçe kadar tatil yapıldıktan 

sonra saat 17 ye kadar tekmr çahşıla -
caktır. 

Poliste: 

Karısını yaralıyan bir adam 
yakalandı 

Dün Kadıköyünde bir yaralama vak'ası ol
muştur. Kadıköyünde İsmail Hakkı bey so
kağında 35 numarada oturan ~inoınu 24 ya-
şında Mehmed kızı Resmlye, karakola gele
rek kocası Süleyman özden tarafından ek
mek bıçağlle yaralandığını .söylemiştir. Res
mtye muayene edHmlş, iddiası sabit görülerek 
suçlu Süleyman yakalanmıştır. 

iki amelenin bacağı kırıldı 
Fenerde demir ardiyesinde çalı~an amele

den Nuri Vt Mehmed demirleri istif ederler
ken yığın üzerlerine ka~tır. Nurinin sağ, 
Mehmedin de sol bacakları yaralanmıştır. 

Bir çocuk pencereden düştti 

Şehrimizde bir kaç gün evveline kadar 
bunaltıcı sıcaklar hüküm sürerken hava 
vaziyeti iki gündenberi tamamen değiş-

1 

miş ve suhunet bariz bir surette düş -
müştür. 

Dün hava tamamen kapalı geçmiş ve 
yağmur kısa fasılalarla akşama kadar 
devam etmiştir. Sayfiyelerde pek çok 
kimseler havaların l:(irdenbire bozmas1ı 

yüzünden şehre göç etmeğe başlamış -
lardır. Yeşilköy meteoroloji istasyonun-

dan aldığımız malfunata göre dün yurdun 
Kocaeli, orta Anadolu cenub ve cenub 

doğusu mıntakalarında hava yağışlı geç
miş, rüzgarlar umumiyetle şimaf'. isti -
kametinde orta kuvvette Ege ve Akde -

nizde kuvvetlice esmiştir. Son 24 saat 
zarfında şehrimize yağan yağmurun met-

d 4 ki 
1 

1talyan heyetl §ehrimizde 
re murabbaına bıraktığı su mik arı · - . . . .. 
lo 50 gram olarak ölçülmüştür. Suhunet Şehrınnzde yapılacak olan yem Türk - !erdir. Çünkü Alman kontrol aaıresı naı 

"k k .. t 
42 5 

.. 
1 

d 
23 2 

ve İtalyan ticaret anlaşması müzakerele - tesbitinde İzmir borsa fiatlarile, İzmirli 
en yu se guneş e , , go ge e , . i . 1 h 

d" "k 
16 2 1 ak t b·t d'I · ı· Sü rınde talyayı temsıl edecek talyan e- firmaların Alınanyaya tekliflerini esas 

en uşu ' 0 ar es ı e ı mış ır. - yeti, dün sabah saat 8 de Palastine va - tutarak ortalama bir hesabla bu fiatları 
hunet derecesinin bu mevsimde bu kadar 1 
düşmesi normal sayılma.maktadır. 

purile şehrimize gelmiştir. Marut talyan bulmuştur. İm.irdeki gayri Türk firma • 
iktısadcılarından M. Massinin riyasetinde lar 9 numaraya 14 lira, Türk firmalar 17 
7 kişiden ibaret olan İtalyan heyeti, Ga- lira teklif etmişlerdi. Gayri Türk firma
lata rıhtımında Türkofis İstanbul şubesi larm nasıl bir hesabla böyle tekliflere gi

deniz ticareti müdürlüğüne muhtelif sa- müdürü Cemal Ziya, Türk murahhas he- riştikleri bittabi anlaşılamamıştır. Pi -
yeti Azaları, ticaret odası ve İtalya sefa-

Diğer taraftan Ege ve Karadenizde 
fırtına çıkması ihtimali olduğuna dair 

hillerden telgraflar gelmiştir. Deniz ti - reti erkaru tarafından karşılanmıştır. yasanın inkişafı için Almanların üzüm -
careti müdürlüğü Ege ve Karadenize çı- Heyet Tokatlıyan oteline misafir edilmiş- lerimize daha müsaid bir fiat tesbitine hı
kacak vapurlaın müteyakkız bulunmala- tir. Anlaşma müzakerelerine aid ilk top- tizar edilmektedir. 

rını bildirmiştir. lantı, bugün saat 11 de Tophane köşkün- ~-------------......... 
.............................................................. de yapılacaktır. Bundan evvel heyetimiz Ankara borsası 

~] :~::M:::;~;.:~~!:~:!: Açd~·kopam-ı "fi;;Jan14-9-938 ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ edilen ilk talebler, bir daha gözden geçi-

8 gu•• k•• rilecektir. Ç E K L E B u n u program İtalya ile yapılacak müzakerelerin esas- ---------~-----11 
1 S TAN BUL ları tesbit edilmiş olmakla beraber, İtfll- AçıllJ 

6,06 
Kepa1111 

6,06 
126,465.l 

3, .39876 
6,6600 

28,4960 
67,94211 
fi(),6860 
21,35Ui 

15 Eylül 1938 Perşembe 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: PlAk:la Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telit plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

lS.30: Dans musikisi CPlflk). 19.20: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından, 19.30: 

Şan· İnci ve arkadaşları tarafından, 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat Ayarı: Grenvlç ra
sadhanesinden naklen. Belma ve ıı.rkadaşla

n tarafından Türk mu.slklsl ve halk şarkı -
lan. 20.4ıl: Ajans haberleri, 20,47: Ömer Rı-
rza Dolrul tarafından arabca söylev, 21: Saat 
Ayarı: Orkestra. 21,30: Rlfat ve arkadaşları 
tarafından Türk muslklsl ve halk fQrkılan, 
22,10: Hava raporu, 22,13: Keman konseri: 

yaya ihracat yapan tüccarlarımız dün 
Türkofise davet edilmiş ve ikinci bir de
fa daha İtalyan anlaşması etrafındaki 
mütlea ve dilekleri soruhnuştur. İbra -
catçılar İtalyan kleringinin aleyhimizde 
netice verdiğini söylemişler ve bilhassa 
İtalyadaki üç buçuk milyon liraya yalon 
bloke paraların eritilmesi hususunda e -
hemm.iyetle durulmasını istemişlerdir. 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması müza
kerelerinin kısa bir zamanda iki memle
ketin menfaatlerine uygun bir şekilde im
zalanacağı ümid edilmektedir. 

Almanlarm UzUmlerimize 
verdikleri fiat dUşUk görUldU 

Londra 
Nn-Yol'I 
Parll 
MU&no 
Cennr• 
Anı.iter dua 
Berlln 
Brtlluel 
AUna 
SofJ• 
Pr•ı 
lıfadrtd 
VartoT& 
Budapeftl 
Bo.treı 
Belırrad 
Totobama 
sıotholm 

126,1460 
S,398711 
6,6373 
iB,48 
'7,94~5 

ll0,112 
21,275 

1,11 
1.491)0 
4,.3475 
6.06 

23.7450 
55.12 

o,!1060 
2.8175 

JIS.3775 
Sl.24W 
2S.42li0 

ES BAM 

1,11 
l.49W 
4,3475 
6,06 

ts.7450 
25.12 
0,9050 
2,8175 

36.3776 
Jt,24li0 
113.4200 

İzmir (Hususi) - Üzüm piyasasının 
tam bir inkişaf göstereceği sırada Al - t---------,-A79J1""7""•ı--:Ka~p-•• -.,-....J 

Kızıltoprakta kasab Mehmedln oğlu bir Orhan Borar, piyano re.fakatile. 22.50: Son man ko11.trol dairesinin İzmir Sultaniye Anadolu -. " 80 

buçuk yaşındaki Ergun, annesinin meşgul hab6rler ve ertesi günün programı, 23: Saat üzümlerine tesbit ettiği fiatlar İz.mir bor- peıın 24 60 24 60 
olduğu bir sırada açık duran pencereden a- buı d · · b · t · A. fın. ,. 80 Ya'!leU - -
şağı sarkmış ve müvazeneslni kaybederek ı- sasın a ıyı ır esır yapmamıştır. Şu da- Bomontt • Neıı::tar 6 90 6 90 

kinci kattan aşağı düşmüştür. Ağır yaralı 
kikada bor.sada muamele gören iizüm.lı:ır, Aalan cımen.ıo s 20 s .ıo 

A N K A R A 
açılış fiatından bir kuruş aşağısına sa _ Merkes Bankul ıos W 103 ıso 

olan çocuk, derhal çatırılan sıhhl lmdad o- tılmaktadır. ft Bankuı 10 10 
tomob!lile Nümune hastanesine kaldırılmış- ! Telefon ıı 26 -
tır. 15 EyhU 1938 Perşembe Almanya zmir üzümlerini §U fiatlara ttWıa' "' Delb'· 11 w 11 60 

ÖÖLE NEŞRİYATI: kabul edeceğini alikadar dairelere bil - eıarıı: Delirmem l Oö -
Masa üstündeki parayı çalmıt 
Çarşıkapıda oturan Muzaffer adında blrl

sl, polise müracaatla, çarşıda Kavaflar so
kaRınrla terllkci Mehmefiln dükkanına gtttl
~i sırada masanın üzerine bıraktığı on lira.
sının ayni sokakta 42 numarada kafvecllJk 
eden Ali tarafından çalındığını iddia etmiş
tir. 

Alinin üzeri arandıRı zaman çaldığı para 
bulunmuş ve suçlu adliyeye veillmtştlr. .............................................................. 

Beynelmilel cerrahi kongresi 
Cerrahpaşa hastanesi operatörü doktor 

Fahri Arel, Brükselde toplanacak olan 
beynelmilel cerrahi kongresinde memle
ketimizi temsil etmek üzere dün akşam
ki ekspresle İstanbuldan hareket etmiş
tir. 

Güzide doktorumuz kemik ameliyatla
rına dair kendi tecrübe ve müşahedele -
rini mufassal bir raporla kongreye arze-

14.30: ıcarışık plll.k neşriyatı, H.50: Türk dirmiştir: Fob fiatlar 7 numara 13 lira, Tertoe 6 10 6 10 
muslkJ.91 ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ha- 8 numara 14 lira, 9 numara 15 lira, 10 l s T t K B A z L A B 
berlerl. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

proğram. 

······················•········•······························ 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 
(HEY BELi De) 

Yarın gece (Bebek) de 
Cumartesi 

( A. Hisar ) da 

NURBABA 

numara 17 lira, 11numara20 lira, 12 nu- t---------.---------1 
mara 23 liradır; sif fiatlara 100 kilosunda Açılıı Kapuıı 
yarını lira ilavesi icab etmektedir. Tlh'lı: borcu 1 Pt11D 19 10 19 10 

Filhak1ka Alman kontrol dairesinin : : ~ v:deli 
19 ıo 19 ıo 

tesbit ettiği bu düşük :fiatlara biraz da İz-
mirli ihracat firmaları sebebiyet vermiş-

iPEK Sineması BU AKŞAM 
saat 9 da yeni sinema mevıimine BAŞLIYOR 

ilk progromda muazzam bir AŞK ve HEYECAH ŞAHESERİ 

BUYUK ŞEHiR 
Fransızca sözlü büyük film. Baş rollerde 

SPENÇER TRACY • LOUISE RAINER 
decektir. ---------------

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Filme na.ve olarak : FOKS DÜNYA Havadlslerl gazetesi 

YENi TENZILATLI ffATLAR. H~~us~ koıtu~ 45, Balkon 35 -Burada bir çok mı.ıvaffakiyetlerine, ve 
ezcümle Son Posta sütunlarında tafsflA
tını vermiş olduğumuz çok nazik ve mü
him bir kalb ameliyesine şahid olduğu -
muz Bay Fahri Arele, kongrede de mu -
vaff akiyet dileriz. 

111111111111111111 

ı~~ıı~ı 
Bu akşam 

lzmir Fuarında · 

Süt Kardeşler 

• Bırıncı mevki 25 Kuruş. 
Tenzilatlı talebe ve ucuz matineler: Cumartesi saat 

DiKKAT .• 1 ve 2,80- Pazar 11 ve 1 de Fiatlar Birinci 17,50. 
Balkon 25 - Husust 30 kuruştur. Yeni kanun mucibin· 
ce başka seanslarda kat'iyyea tenziHl.tlı bilet verilemez. 
. 

--- --- - - --- - -- ·-- -



Manisanın halısile meşhur 
bir kazası: Demirci 

Denıirci mektebıizlikten şikiyet etmiyen ~~ ka;~'· 
Hallan çoğu okuma yazma biliyor. Kasa a a e 

yakın halı tezgahı çalışıyor 

SQN POSTA 

Nazilli köylüsü ucuz 
kinin bulamıyor! 

Nazilliden yazılıyor: cTürklye ziraat 
bankasının sattı~ı ve dükkannılara. 
verdiği devlet klnln1 epey zamandır 

Nazillide görülmez olmuştur- Nazilli, 
aıtma mücadele teşkilft.tma dahli bir 
kasabadır. Mücadele kurumunun ça
lışmalarına ve yardımlarma rağmen 
bu banka ldnlnine de şiddetle 1htlyac 
vardır. Halk ucuzca tedarik ettiği bu 
k:lninlere tekrar bolca kavuşmak ar
zusundadır. Ziraat bankasının Nazilli 
şubesine ihtlyac nl.sbetinde devlet ki
nini gönderilmesi balkın sağlığı nok
tasından çok faydalı bir hareket ola· 
caktır. 

Alakadarların dikkat nazarını çeke
riz.• 

Savfa 9 

Kastamonunun 20 evli 
küçücük bir köyü 

Üç dağın eteğinde bulunan bu küçük köy, Kastamo .. 
nunun şifa yeridir. Hıcalarına birçok hastalar koşar, 
iyileşir ve öyle döner. Fakat Ilıcaya i'elenler baraka-

larda ve kamıı kulübelerde yatmağa mecburdur 
Kastamonu (Hususi) - Bayramüren volkanik tarlalar Atagide ılıca madı n 

nahiyesine yarım saat uzaklıkta bu- suyu bulunmaktadır. Çerkeşten man
!Lınan (Akçakese) köyü, 1400 metre sabını alan Melan çayı da köyü iki kıs
yüksekliğinde üç ehramın sıralanışı ma ayırarak Ilgaz'a doğru akmaktadır. 
şeklinde Çatak, Koru, Akbaba isimleri 
verilea dağların eteğinde yirmi evli bir Ilıcsı suyu terkibinde birçok kimye-

vi maddeler bulunmaktadır. Buraya 
yerdir. Köyün etrafındaki Çatak tepe- Kastamonu, Çankırı, Zonguldak ve 
si kızıla çalan, birinci devirde meyda-

diğer yerlerden yaz mevsimlerinde bir na çıkmış ve sönmüş eski bir yanardağ 
mahrutudur. Tepenin altındaki korulu- çok kimseler gelmektedir. Bu su böb· 
ğun Atagide buğday tarlaları arasında rek, mide ve barsak hastalıkları içın 
1500 yıl evvele hüküm süren şarki Ro- çok nafidir. Buraya gelen kimselerden 
malıların harabeleri görülmektedir. Akçe Kesenin köy sandığı için 20 kuru~ 

e· k b l k k Şimdi buğday tarlaları ile dolu bulu- alınmaktadır. 
ır ÇOCU cam az 1 yapar en nan bu sahada çift sürerken sapanlara Halbuki gelen yolcular otel ve ycr-

feci şekilde öldU boş küpler takılmaktadır. Harap olan sizlik yüzünden çok sıkıntı çekmektc-
Gemlik (Hususi) - Dün Engürücük binalara aid bazı tuğlalaır da toprak dirler. Yolculardan alınan paralar la 

köyünde sorgu hakimi Samet tarafından üzeriııe çıkmaktadır. Bu harabeye köy- burada bir otel yaptırılmak suretile 
~ .... w tahkikatı yapılan çok feci bir vak'a ol- lüler «Kilisebaşı» ismini vermişlerdir. yolcuların barakalarda, tahta ve meşe 

~..,.,......:...~,.~~...,,_"_:)!O' _ __ ~' muştur. • Akça Kese köyünün batısında da kale dallarile çatılmış toprak zeminli yer -

D
emi'rcide yeni ya pıtan binalardan biri On iki yaşlarındaki Bekir oğlu Ahmed surları bakiyeleri ve tabya yerleri var- lerde yatmalarının önüne geçilmesi Ja· 

küçük kardeşi ile beraber köyün tabmi- dır. Bu tarihi köyün karşısında çıplak Zimdır. 
~n~m~uı~~~~~~~tifi:~~~fuili~b~~~~~~~m~~~~ki~~~------------------------------

lık ve yeşilliklerle süslenmiş olan .De· ma a ır. . b ted• • 1 . rine incir toplamağa gitmiş ve ağaca çı- [Malkara nı' hay et elektr·ıg"" e kavuştu-, mire· k r'la'"yet hududları içınde Sanayı ve e ıye ış en karak topladığı incirleri, yerdeki küfeye 
1 azası \ ı t vl t ti li 'b' ormanı enginligy i ile tanınmış ır. Kasabada tug a, es ve emsa gı 1 yerleştirdikten sonra evvelce yaptığı gi-

arının z y. 40 1 ri1 D . . k" l . d -
:Su dağlık ormanların işgal ettigı san~yi. i~ e eh. emkırcdı ğiv_e oy

1 
erın e bi gene aklına cambazlık yapmak gel -

bin hektar kadar arazide çamların en- su ıle ışlıyen ll' ço e rmen er var- miştir. Bunun üzerine derhal yerdeki boş 
vaı ile meşelikler göze çarpmaktadır. dır. . . küfelerinden birisinden söküp çıkardığı 
liavas k g .. zeldir. Sehirdeki çalışma- Kasabanın kaplıcaları Manısa ve cı- urgan parçasını tırmandığı incir ağacınm 
lar ka~~~ayı u gittikçe. mamur bi~ hale varında oldukça mühim bir şö?ret ta- dalları arasına gererek bir müddet üze
sokınaktadır. Nüfusu gittikce z'lyade- şır. Mayısta başlıyan ve romatızma te- rinde c.ambazhk marifetleri göstermiş
le~mekte olup elye\'ffi mevcud nüfusu davisine f~yd~ı görünen k~pl~calar be- tir. Bundan sonra bir ucunu dala bağla -
28. 904 tür. lediyeye aıdAdır .. Sı~at ve Ictımai M~- dığı ipin öbilr ucunu ilmikliyerek aşağı-

Deınircililerde kültüre karşı büyük avenet Vekaletıne aıd on yataklı bır ya doğru sarkıtmış ve bu ilmiğe kah ko
bir a laka vardır. Kasabanın okuma ih- dispanser de mevcuddur. lunu, kah bir bacağını geçirerek muhtelif 
tiyacını karşılayacak derecede !.lkm:k- Bu kere belediye taraf:zıdan ve altı vaziyetlerde asılıp türlü hünerler gös -
tebi ınevcuddur. 93 7 yılında koylerın- bin liraya mal olan ve soguk hava de- terdikten sonra, sıra ilmiği boynuna ge
de bir kaç ilk ınekteb yaptırılmıştır. posu, barsakhane ve mebzul su tesisa· çirmeğe gelmiştir. Bu teşebbüsünde de 
Halka yeni yazı öğretilmiş olup halkın tau havi modern bir mezbaha yaptırıl- muvaffak olmak için ilmiği boynuna ge -
çoğu okur yazardır. mıştır. çirip aşağı doğru sallanır sallanmaz ha-

Ziı'ai vaziyet Yeni kaymakam Şefik halka karşı reketsiz kalmıştır. Bu vaziyette iken kar-
kendisini az bir zaman zarfında sevdir- deşinin sesinin çıkmadığını gören küçük 

Arazi ziraale çok c1verişlidir. Başta k miş ve kasabanın muhtac olduğu işleri çocuk bağırıp çağırmalarile etraftaki 
buğday, çavdar, arpa, mısır olma üze- ele alarak bocarmag~a muvaffak ol - k" l"l · ak' h ilin t 1 · d bir çok hububat vetişir Diğer mah - ....., oyu erı v a ma a e op amış ıse e 
re ~ d. · B b"l -ede muştur. Belediye reisi de belediye işle· zavallı Ahın.edin çoktan ölmüş olduğu 
suller patates vesaı:e ır.. u. 0 g _ rini kaymakamla birlikte çok munta- görülerek ihtiyar heyeti tarafından der-
hilhassa afyon, çekırdeksız ~ı~ah re . tazam bir sekilde ilerletmektedir. hal hükfunete haber verilmiştir. 
n~i ~~ilere~~~kyeh~~~~ ~~~~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sar cinsi tütün de yetişmektedir. Arıcı- Balkan tıb kongresi azaları izmirde 
lık mevcud olduğu halde eldeki ince 
şekli fenni değildir. Fenm şekilde an- _ _ _ ~-

cak dört kovan ile elde olunmaktadır. f N M j S 
İyi bir gelir temin eden bu servet 1 

kaynağı üzerinde yeni çalışmalar .":'e 
tecrübeler başlamıştır. Her sene mu -
him mikdarda bal ve balmumu elde e-
dilmektedir. 

Palamut ihracatı da J{ayda değer ıı:ıa
hiyettedir. Meyva pek mebzuldür .. Ih
racat imkanı bulamadığından yerınd.e 
sarfoiunmaktadır. AyYa, erik, elma, kı
raz. armud, iğde kasabanın başlıca 
nıeyva çeşidini teşk il eder. 

İktısad vaziyet 

Çalışkan bir halk kütlesi ile dolu ola~ 
kazanın en ileri işi halıcılıktır .. 500 u 
nıütecaviz tezgahı vardır. Bu ışlerde 
tunumiyetle kadınlar meşgul olur. 

Malkaradmı bir görilnilf ııe belediye reisi Tevfik Er 

Malkara (Hususi) - Malkaralıların 1 duğu gibi bugün de bir elektrik fahri· 
senelerdenberi bekledikleri ışık niha - kasma sahip bulunmaktadır. 
yet kasabaya ulaşmış, Malkara baştan Plan b' k 'ld 1 1 başa elektriğe kavuşmuştur. Bir kaç ~ uygun ır şe 1 e ya~ı an yo : 

··t hh'd' t - 1 kt .k t . t lar ve ınşasına başlanan fennı ve sıhhl 
mu ea ı ın yap ıgı e e rı esısa ı b h h lk f , 
N f V k~ı t' d 1 f mez a a, a tara ından inşa edı.en a ıa e et e ın en ge en en memur- . .. . 
!arının muayene ve muvafakatinden b~.nalarla Malka~a hergun bıraz daha 
sonra harekete geçmiştir. guzelleşme~t~, bıraz daha modern bir 

Elektrik bina ve fabrikasile tesisatı- kasaba halını almaktadır. 
nın belediyeye devir ve teslimi muame- İmar işi hızını kaybetmiyen bir şe -
lesi de ikmal edilmiştir. Belediye reisi kilde devam etmektedir. Bu faaliyetle 
Tevfik Erin çalışması sayesinde bele - Malkara Trakyanın en güzel bir kasa· 
diyemiz bir çok emlak ve akarata ol- bası olacaktır. 

Bir sarhoşun işlediği cinayet 
İznıir (Hususi) - Evvelki gece saat ı 

21 sularında Seferihisarda, hükfunet 
caddesinde müessif bir cinayet olmuş-
tur. Hadise etrafında mahallinden 
aldığım malılrnat şudur: 

- Seferihisarda, bilhassa işret alem-

lerinde tanınmış Abdürrahim isminde 
bir sabıkalı vardır Abdürrahim bundan 

Demirci halıları hemen her tarafta 
1_11a~bul ve merguptur. Halıların en ço-
gu lzmire sevkedilir. on yıl önce Abdullah isminde birini öl-

e b d mum! dürmüş, beş sene yatmış, cezasının ka-
umartesi günleri kasa a a u Azalar fuarda inhisarlar pavyonu önünde 

Paz k 1 K " ı ı k aba arasın- . . 4 lan k1Smını çekmeden afdan istidafe ile 
ar ·uru ur. oy er e as .. 1- . (Hususi) - Balkan Tıb kongre- zinosunda iki ziyafet verılmış ve meslekı h . d km t 1 

da ınüb d 1 l B pazara Gurdes zmır apısane en çı ış ır. 
• a e e yapı ır. u . ' . i tirak eden doktorlar Ege vapurile hasbıhallerde bulunulmuştur. . .. .. Katil Abdürra1ıim jaııdarm,a(ar arasında 

Kula, Boı ludan sen•ar satıcılar gehr. sıne ş 1 . ler ve fuarı zı'yaret et Son zamanlarda fazla ışret yuzunden ada 1 S d • ..1.. .. R . .. • · ~ _ hriınize ge rruş .- · m o an a ıgm o um S f 'h · 
nsabada zı raat bankasının. d~ .bır ·.~u şe. lerdır' . Doktorlar şerefine ögvleyı'n vi- Balkan doktorları Efes ve Bergama ha- hafıza ve şuurunda taşkınlıklar göste- . . .. u, e erı ısar-b - 1 da derın bır teessur yandırmıc;tır 
esı vardır. Banka halkın zıraı ış erıne ~ış belediye tarafından fuar ga- rabelerini de ziyarette bulunmuşlardır. ren Abdürrahim, evvelki gece rakıyı t · · 

Ya rdım etmektedir. Bir ziraat koopera-1 layet, gece fazlaca kaçırmı~ ve Hükumet cadde - Bir kadın p~ereden dUştU 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : sindeki Sadığın bakkal dükkanına git- Gemlik (Hususi) - Demirsubaşı ma . 

ffi~:;r::::;==========::;;====~:::;;~~;::7===ıır======~~=~ijrn~~f::..:;.~.--.~"-Aı=~=:;;=tl miştir. haHesinden Bayram kızı Fatma, evlerinin 

- Hasan Bey sana gıpta 
~derim, doğrusu ... 

. .. Mahalleli arasında se
ni sevmiyen yok. .• 

Komşular m'.:!mnun . 
' esnaf hürmetkar ... 

....... 
Hasan Bey - Esnaf h'..ir-

metkar, çünkü peşin para 
ile alış veri§ ederim, kom
şular memnun, çünkü rad-

T 

yom yokl 

Çatmak, kavga etmek için Sadığın sek iz metre yüksekliğindeki pencerc,;in-
bakkal dükkanına gelen Abdürrahim, den sokağa bakarken birdenbire müv:ı -
bakkalın onu iyi karşılaması üzerine zenesini kaybederek kaldırım üzerine 

geri dönmüş, fakat hiddetini yeneme -
miştir. 

Abdürrahim, şuurunda bir fevkala-
delik hissetmiş olacak ki tekrar Sadığın 
dükkanına dönmüş, tabancasını çıkara-

rak ateş etmeğe başlamıştır. Sadık 
«ah, yandım• diye bağırarak yerlere 
yuvarlanmış ve hayata gözlerini yum
muştur. 

Katil yakalanmıştır. Namuskar bir 

düşmüş ve tehlikeli surette yaralanmış
tır. 

Niksar doktorsuz kaldı 
Niksar (Hususi) - 40.000 nüfuslu 

olan kasabamız hüklımet tabibi Aziz 
Ülkerin tekaüd olmasile doktorsuz kal
mıştır. 

Bu hal daha şimdiden büyük bir sı . 
kıntı doğurmuş bulunmaktadır. Kıı 
bastırıp doktora ihtiyac arttığı takdirde 
Niksarlıların hali daha elim olacaktır. 
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Günün siyaseti 

Aslan ehlileştirilebilir mi? 

Yırtıcı hayvanların şahı addedilen 
aslana bir mürebbi tarafından muhte
lif oyunlar yaptırtıldığını at cambaz
hanelerinde görmüşsünüzdür. Fakat as
lan bu vaziyetlerde korkunun tesiri al
tındadır, verilen emirleri küçük yaşm
danberi çok dayak yediği ve yıldığı için 
kerhen yapmaktadır, hakikatte kedi, 
köpek gibi ehlileşmiş değildir. Bunun
la beraber bir İngilizin iddiasına inanı
lacak olursa karakter sahibi bir adamın 
aslanı ehlileştirmesi mümkündür, nite
kim bu zatın evinde serbest serbest do-
laşan, sofrasında yemek yiyen, hatta 
geceleri odasında yatan bir aslan var
dır. İngiliz aslanı bir haftalık iken al
ınış, südle besliyerek büyütmüştür. 

Şimdi en sadık dostu odur. . 

'' Kazak,, neye derler? 
cKazak> keli

.nesi aslında si· 
lfilılı hafif süvari 
demektir, takat 
bilahare Moskova 
ile Lehistan ara· 
sında kfiln arazi
tie oturan bir kı· 
&ıın halka bu isim 
Verilmiştir. Aslen 
Slavdırlar, yalnız 
damarların· 
da Türk - Tatar 
kanı da vardı. «Kazak> lar eski zaman
larda yarı müstakil bir hayat yaşarlar, 
hazan Moskov, hazan da Leh kralları 
hesabına çalışırlardı, hatta bir aralık 
Türkiyeye geçerek burada tavattun et
meleri de bahis mevzuu olmuştu. Son
ralan tamamen Rus idaresine geçtiler 
ve ~us s~vari kuvvetinin belkerniğini 
teşkil ettiler. Rus ihtilfilini müteakib 
bir aralık Sovyet ordusunda yerleri 
kalmam~tı, fakat bugün gene eskisi gi
bi Rus süvarisinin mühim bir kısmını 
Kazaklar teşkil ederler. 

-·•••••••••••••••••• .. ••••••-••••••••••••••N•••U•••••••-•H-••••••••••••••••••••••-•••-•••••••••ıweeeee•e•-•-•eeeee• 

L SLER 
• 

iki mektub, 
iki ceoab 
Beyoğlunda oturan bir genç kız 

müşkül vaziyette, fikir soruyor. An
la ttıklarıru kısaca hülasa etmek ka
bil: 

21 yaşındadır, mühimce bir iş· 
de çalışmaktadır. İçtimai mevkii iyi
dir. Karşısında bir erkek vardır. Ya
şı 35, tahsili mükemmel, kazancı da 
yüksek. Genç kız bu erkeğe müte
mayil, onun da kendisini sevdiğini 
sanıyor. Fakat aralarında hiçbir ke
lime teati edilmeJIÜ§tir. 

Genç kızın suali iki cebheli: 
1 - Açılmakta ön ayak olayım 

mı? 

2 - Adamın tekliflerini kabul e
derek ara sıra b irlikte gezmeye gi .. 
deyim mi? diyor. 

* Her iki suale de menfi olarak ce-
vab vermekte tereddüd edilemez. 

1 - Bir erkek kendisine aşktan 
bahseden genç kızı evvela kadınlık 
gururundan mahrum addeder, sonra 
da ayni kelimeleri başkasına da söy
!emiye müstaid görür, haksız değil
dir. 

2 - Şimal memleketleri He İngil
tercde ayni muhite mensub bir genç 
kızla bir genç erkeğin gündüzleri 

küçük bir gezinti yapmalan fazla te
k:rrür etmemek şartile tabii görü
lur, ccnub memleketlerinde arala
rında bir flört başlangıcı olduğu şüb
besini uyandırır, bizim gibi içtimai 
hayata yeni atılmış olanlar arasında 
ise «damgalanma• tehlikesi doğurur. 

Genç kız mektubunda: 
- Bu gezinti teklifinden maksad 

istifade etmek değil, sırf konuşmak 
anlaşma ihtimalleri olup olmadı~ 
araştırmaktır, diyor. Hiç şübhesiz, 
zaten ben, başka türlü konuşan er
kek olduğunu görmedim ki .. 

* l~~üveysi girmek isteyen genç .. 
1 Şoyle bir mektub aldım: 

c912 de doğduğuma göre 26 yaşm
cdayım. Orta boyluyum, koyu kum
«ral saçlı ve ela gözlüyüm. Tahsilimi 
c Yugoslavyada yaptım, buraya yeni 
cgeldiğim için kazancım şimdiki bal
ede vasat derecede. Fakat artacağını 
cürnid ediyorum. 
cMaksadıın iyi bir aileye içgüvcy

csi olarak girmektir. Acaba bulabi
clir miyim?> 

Ben içgüveyliği meselesini Büyük 
muharebenin hallettiği zahabınday
dım. Delikanlının adresi bende mah
fuz. Eğer zahabımda aldanmış isem 
kendisine bu sütunlarda cevab veri
rim. Veya ehemmiyeti derecesine 
göre adresine yazarım. 

TEYZE 
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~ 
Yüz güzelliği 

Kadın yüzünü en çok yaşlı 
gösteren nedir? Nasıl 

giderilir? 

1. Parmaklarınızı bol bol kremlersiniz. 
2. Masanızın yüksekliği, dirseklerini7.i 

üstüne koyduğunuz vakit avuçlannızın 
tam çenenizin altına gelmesine müsa1d 
olmalıdır. Bu vaziyette hiçbir tarafınız 
gergin durmamalı, gevşe!t ve rahat ol
malıdır. 

3. İki avucunuzu çenenizin tam orta
sında birleştiriniz. Oradan itibaren ku
laklara kadar bütün çene kemiğıni hafif 
hafif sıvayınız. Bu hareket boyuna yakın 
adalelerin sarkmasına, çene altından çe
ne çıkmasına mani olut ve başlamışsa gi
derir. 

4. Yalnız çene etleri sarkmaz. Yanak
lar da vaktinden çok önce sarkabilirler . 
Bunu önlemek ve düzeltmek için iki elin 
ikinci ve üçüncü parmaklarile bütün ya
nağı burun yanından şakaklara doğru 

yarım daire şeklinde oğmalı. 

Her sabah on dakik.anıza VE' birkaç ay
da bir kutu kreme malolacak bu basit 
tedbir sizi değil genç iken yaşlanmak, 
hattl yaşlandığınız vakit genç göstere
cek en kat'i ilaçtır. 

Hn kadın bilmelidir: 

Pardesu yakası nasıl 
temizlenir? 

Temiz bir bezi sirkeye batırıp bütün 
yakayı silmeli. Sonra da kuru bir bezle 
kurutmalı. 

Çemberlitaş cinayetinde kadm parmağı 
olduğu meydana çıkanldı 

Galibin eniştesini kardeşinin ve karısının teşvikile 
öldürdüğü sabit olarak her iki kadın da tevkif edildiler 

lngilizler mühim miktarda 
incir aldılar 

Urlanın Karakoyun suyu 
üzerinde bir köprü yapıhyor 

İzmir (Hususi) - İncir mıntakalann- Urfa <Hususi) - Urfadan geçen J{a• 
da bir tedkik seyahati yapan İngiliz is- ralfoyun suyu üzerinde bir köprü ku .. 
tihlak kooperatifleri mümessillerinden rulmaktadır. Bu köprünun inşaatı bi
mürekkeb bir heyet, hafta sonunda Lon- tince belediyenin önünden geçen Attı .. 
draya hareket edecektir. İngiliz koope - türk caddesile, Saray önündeki cadde 
rati!çileri, İzmir ınıntakasında dört mil- birleşecektir. Köprü etrafındaki binıı
yon liralık .iş yapmıştır. İngilizler yakın- larm yıktırılmasına başlanılmıştır. 
da mühim bir parti üzüm işi için müza -
kerata girişeceklerdir. FUatlarda yakın- Urfa ve civarında mahsul 
lık vardır. çok iyi 

Ziraat Bankasımn buğdayları 
ofise devredildi 

Urfa (Hususi) - Urfa ve civarında 
bu sene mahsul çok iyidir. Gerek Ur
fada gerekse kazalarında tüccarlar ıa-

Toprak mahsulleri ofisi İatanbul devir rafından mühim mikdarda buğda1 
komitesi dün işini bitirmiş ve Ziraat Ban- mübayaası yapılmaktadır. Ayrıca dl 
kası elindeki buğdaylan tamamen tesbit hükfımet tarafından buğday alıını baŞ .. 
ederek ofise devretmiştir. Devir komite- lamıştır. 
si azalan bugün İzmir vapurile İzmire s· b --.-d------
hareket edeceklerdir. Komite orada da •r~ enz~ epoaunda yangın çıktı 
kı b. ----t..da z· t B k b ~ Dun Beyoglunda bir yangın baf}angıcı ol .. 

sa ır :uuwuı ıraa an asının u5 - muştur. 

day işlerini ofise devrettikten sonra Tarlabaşı caddesinde ıoı numaralı Sadığ• 
Samsuna hareket edecektir. ald benzin deposunda fıçıdan depoya benzlıl 

boşaltılırken yerde duran hortumun ağzırl .. 
Bir Amerikan firması hah alacak dan sızan benzin ateş almıştır. Hemen yeti .. 

şen itfaiye, 250 kUo benzin ve 350 lira k11" 
İzmir (Hususi) - Amerikada büyük metindeki buz dolabı yandıktan sonra yıın .. 

bir müessese İzmirden mühim mikdarda gını aöndürmüştür. Dükklin aigortasızdıf• 
halı almıya talih olmuştur. Fiatlarda he- Tahklk~t yapılmaktadır. 
nüz bir yakınlık elde edilememiştir. 4300 Bır palto hırsızı yakalandı 
kilo tutan bu halı partisi elden çıkınca Tabimde Sazlıderede 23 numarada oturatı 
halı piyasasında büyük bir ferahlık mü- sabıkalı Hakkı, .sebze halinden Mehmed1' 

ah d dil 
~ .n• h 

1 
dir palto.sunu çalıp kaçarken suç üstü yakaıaı:ı· 

ş c e e ece5 .. i'"P es z • mıştır. 

iki ahbab çavuşlar: Komşu rekabeti 

. "', 
• I I 

- -; .. ı' . ,, ' ' 
'' . 
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t= lE o E B n v A T :J Devlet meteoroloji istasyonunda bir saat 

Kul~!!~ n~!}!!!,~~=~iyat Hava vaziyeti nasıl tesbit-ve 
Bilmem, hiç düşünd:1nüz mü? Daima 

ıevilen, meşgul olunan ve bizi sık sık kü
tübhanemize çeken hir edebiyat olduğu 
gibi, kafamızda yalnız hatıra olarak ara
sıra dirilen bir edebiyat ta vardır. Buna, 
kısaca, kulakta kalan edebiyat ismini ve
rebiliriz. Bu edebiyat, mekteb sıraların
da edebiyat muallirrJerinin okuyup o
kuttuğu parçalarla kafamızda birleşir ve 
mektebden sonra seneler geçtikçe bu 
parçalar kafamızın içinde tekrar parça
lanmağa, başı, ortası, sonu kopup dağıl
mağa, çok kere mevzular! bile unutul
mağa başlar. Yalnız bı.:.nların unutulmı

yan, .kalan ve yaşıyan btız: camleleri ve
ya mısralarıdır ki hatırall"ızda bütün öm
rümüzce birer vecize olarak kalırlar. İşte 
kulakta kalan edebiy'ltvı kuvvetli tarafı 
buradadır ve ayni derer.ede zayıf nokta
sı; püf noktası da burada ... 

Kuvvetli tarafı tatlı tarafıdır. Çünkü 
bize gençliğimizi, uzakh kalmış, golgc
lenmiş yıllarımızı hatırlatır. Zayıftır, 

çünkü, resmi edebiyat programlarının 

çerçevesi içinde ekseriya bir zevkten zi
yade bir vazife olara!t öğrenilmiş, bel
lenmiş ve biz, uzun zaman sonra, hayatta 
başka mesleklere atıh11ca unutulmuş git
miştir. Maama!ih, eğer herhangi mt>s
lekte devam ederkeu de edebiyat zevki
ni kaybetmemiş, güzel eserleri okumak
tan geri kalmamışsa~, bunda, pek nadir 
olarak, sınıflardaki edebiyat derslerinden 
ziyade edebiyat mu:ıUimlerinin phsi te
sirleri vardır. Yahud, d':>ğrudan doğruya, 
san'ata ilk gençlik ~ağın'ızdan bağlılık 

göstermişizdir ve o heyecanla eski, yeni 
her türlü edebiyat cereyanlarına karşı 

alakamızı kesmemişfzdir. Ancak bu ala
ka iledir ki, edebi eserleri okuyuşumuz 
artık bizim için bir vazife olmaktan çık
mış, kelimenin en tam ve asil manasile 
derin bir zevk olrnu§tur. İşte bir muhitte 
edebiyatı canlandıraca1', edebi eserlerin 
çoğalmasını, takdir ve alaka görmesini 
temin edecek olan da, bu ikinci neviden 
san'at bağlılığının münevverler arasında 
fazlalaşabilmesidir. Ama bu nasıl olur? 
Hangi imkanlar dahilinde buna tam bir 
muvaffakiyet elverir? Bunu, doğrudan 

doğruya, o muhitteki san'at ve kültür 
hareketlerini, hava, gıda ve su ihtiyacı 
gibi bir ihtiyaç haline getirmedikçe mü
nakaşa etmek b.ile faydasızdır. 

Fakat buna kar§ı, öt'?ki edebiyat, yani 
kulaktan kapma ve mcktebden hatıra 

kalına olanı her zaman revaçtadır. Bunu 
ben de, siz de, filan veya falan kişi de 
ayni suretle hergün kafamızda ve hazan 
da dilimizde devam ettirir dururuz. Çün
kü, yukanda dediğim gibi, çok defa bizi 
en eski yıllarımızın gençlik ve talebelik 
hatıralarına götürürler. Nasıl ki işte ben, 
daha geçen gün, böyle hoş bir hatıranın 
zevkini yaşadım. Hanı Son Posta okuyu-

cularının, son ay zarfında, Amerikadaki 
sinema yıldızlarile mülakat yazılarını o
kudukları İbrahim Safa yok mu? İşte o 
vatandaştan bir mektub aldım. Resmini 
de mektubuna leffetmiş. Bana yirmi se
kiz yıl evvel Galatasa"!'ay lisesindeki ta
lebeliğimizi hatırlatıyor. Meğer yirmi 
dört yıldır Amerikada yerleşmiş ve bir 
daha vatana dönmemiş olan, fakat mektu 
bundaki hararetli sattrJardan derin bir 
daüssıla ile tutuştuğu anlaşılan bu va
tandaş, benim o kadar eski bir zamanda 
sınıf arkadaşım değil mi imiş' Kendisi
ne daha cevab yazmadan, ismini bu ya
zımda sevgi ile anıyorum . İbrahim Safa 
mektubunun ilk sayfasıncJ:ı bana kendı
sini hatırlatmak için şu satırları yazıyor: 
•Şimdi size kendimi hatırlatmak i~in 

28 sene geriye gitmeliyiz. Galatasarayın
da Moskosların, BrendizHerin dev~csinde 
pilav yiyen ve Kont Jiierininin sınıfında 
Le Cid okuyanlar 1Jrasmda 278 lbrahim 
Safa. 

Kont Jüeri maamafih o mektebin en 
iyi Fransız hocası idi. Corrreille"den ez
berlettiği güzel parçaları hıilıi hatır!a

rım. Rodrigue, as-tu du coettr kultLklamn
da bugün bile çınlıyor.» 

Ne hoş hatıra değil mi? Hem 28 yıl ev
velki arkadaşa, uzaktan resmi ve mek
tubu ile kavuşuyorum, hem de kulakta 
kalan edebiyatın bir trajedi sayfasından 
dirilerek sanki Fransız edebiyatı mualli
minin sesi ile benim de kulaklarımda 

çınladığını duyar gibi oluyorum. Ve göz
lerimin önünde o Fransızın çehresi can
lanıyor: kızdığı zaman dikleşen ve cam 
gibi acaib bir parıltı çıkaran iki göz ve 
bu gözlerden birinde, yalnız öyle hid
detli zamanlarında b!lZan bır llhza için 
çıkarıp gene taktığı bir monokl... Sonra 
siyah bir çelebi sakah ... Fakat ne zevkli 
ve edebiyat bilgisi ne derin, ne kuvvetli 
adamdı! Hele sentaks'a verdiği ehemmi
yet!.. Öyle ki, üçüncü sınıfta bize yalnız 
Fransız klAsiklerini okuyup, okutup izah 
etmekle kalmazdı, ayni. zamanda hem on 
yedinci, hem on altıncı asır ediblcrinin 
cümleleri üzerinde sentakCJ tahlillerı yap
tırırdı. Hele bir defasında bana, La Bru
yere'den yaptırdığı otuz bilmem kaç sa
tırlık bir cümlenin tahlilinde, ayak üstü 
kürsünün önünde adeta ecel terleri dök
tüğümü hiç unutamam. İşte kulakta ka
lan edebiyatın bizde bi1hassa böyle hatı
raları canlıdır ve evvelce kuvvetli de
diğim tarafı da ancak bu hususiyetidir. 
Hasılı neticede bu edebiyat, bizim için 
bir dereceye kadar §ahsi bır cbatırah 

kıymeti alıyor ve yıllardan sonra bile 
kalbimizde bir heyecan uyandırabiliyor. 
Fakat bu haz, edebiyatın kendısi değil, 
yalnız ıalçasıdır. Nükte, zarafet ve fıkra 
gibi bir şey ... Eğer bu kadarı kafi ise! 

Halid Fahri Ozansoy 

Belgrad sergisinde Tork pavyonu 

Pavyonun harict manzaran 
Belgrad, 12 (Hu.susn - YugoıılaYya Tica

ret Nezaretının tqebbüslle hazırlanan Bel
grad Beynelmllel sergislndeti Türk paviyo
nu ıo eyltil cumartesi günü sabahı saat onda 
büyük meraslrii.ıe açıldı. 
Belgradın ortasından geçen Sava nehrinin 

tenarındald . büyük arazi sergi için ayrılmış 
ve Türkiye, Çekoslovakya, İtalya, MacarJıı
tan, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Holanda 
ve Yugosla vyanın iştirak ettikleri bu sergi 
cidden pek güzel ve o derece ltlnalı bir 4ekllde 
tanzim edilmiştir. On gün devam edecek olan 
sergi sabahleyin sekizde açılıyor, akşam onda 
kapanıyor. 

Küçük küçült dairelere takslın edllml§ o-

lan Türk pa.viyonu manbuıun ve aıger ıe
blrlerlmlzln en güzel reslmlerile süsıenmıı. 

Küçücük bina, tıklım tıklım dolu. 
Gözlerimin hiç yadırgamadığı binayı ra

hat rahat dolaıtım. Paviyonumuzun tertlb 
ve tanziminde, eşyaların teşhirindekl intizam 
ve mükemmeliyet, dahlll ve harici dekoras
yonun sadeliği herkesin takdlrlerlnl celbet
mektedir. Paviyonda başlıca ihrac malları
mız olan pamuk, fındık, üzüm, incir, hubu
bat, zeytinyatı, ve kömüre büyük yer ayrıl
mıştır. 

Meyva ,balık konservelerimız de gayet iyi 
te4hlr edllmlıtır. 

(Devamı 10 ncu sayjada) 

evvelden nasıl tahmin edilir? 
-

Meteoroloji istasyonu memurları yurdun hava vaziyetine 
aid tahminlerin hazan tahakkuk etmeyişine ne diyorlar? 

Radyo, akşamları cDevlet Meteorolojı ~ak olW'lar. Bu istidlalin çok kuvvetli ol .. 
istasyonundan> diye günün hava vaziye- ması için eski rasadların da bulunması 
tini verir. Gazetelerde göriirs:.inüz; cDün normallerin bunlardan çıkarılması icab 
hava yağışlı geçmiş, rüzga·~ ıimali şarki- eder. Bizim teşkilatımız Cumhuriyetin e-
den şu kadar sür'atle esmiş ve bazı mın- seridir. Eskiden kalma sağlam raporları-
takalara da kar düşmüştür.> mız yoktur. Sonra düşününüz ki hav:I 

Kandilli rasadhanesinden sonra yeni vaziyeti insanı daima aldatabilir. Maam:ı-
bir devlet teşekkülü olarak ortaya çıkan fih ekseriyet itibarile istidlallerde mu• 
meteoroloji istasyonunun tebliğlerini vaffak olunur. Yüzümüz umumiyetle kt.• 
gördükçe, dinledikçe bu genç teşekkülün ra çıkmaz. 
nasıl çalıştığını daima merak ederim. E- Konuşmamız burada bitmişti. Bay Nu-
ğer sizin merakınız da benimkine eş ola- man Kipman: 
cak kadar ileri ise buyurunuz beraberce - Arzu ederseniz, dedi. Size Aletleri"' 
Yeşilköydeki Meteoroloji istasyonuna gi- mizi göstereyim. Şimdi sonaaj ameliyesi 
relim. 1925 de kurulan ve şimdiki Umum de yapacağız, görmüş olursunuz: .. 
Müdür Bay Tevfiğin himmetile bu işi Beraberce evvela istasyonun işgal et• 
yapan zirai bir teşekkülden ve daha çok tiği küçük fakat sevimli, derli toplu bi• 
heyet ilmile iştigal eden Kandilli rasad- nayı dola~tık. Nazik rehberim her alet 
hanesinden 1937 ye gelinciye kadar res·· önünde umumi ve coğrafi malt1matınıa 
mi bir meteoroloji teşkilatımız yoktu. ek olan kozmoğrafya hakkındaki fikir 
Bugün vardır. Başvekalete bağlı bir mii- depomun bir hayli ınahmul olduğunll 
dürü umumilik.le idare edilir. Şimdi Ye- sanarak uzun boylu izahat veriyor. İşte 
şilköy tayyare istasyonundaki kısım<;l:ı Numan Kipman yüksek hava ıonda,ı hava tazyik tahavvülatını kaydeden, 
başmeteoroloJ'ist Bay Numan Kıpmanın dünyadaki bütün sarsıntıları hemen du• yaparken 
karşısındayız ve beraberce genç müdürü yan lletler .. 
dinliyelim: Hangi hava tahavvülleri, cereyanları bt- Telsiz odası. 

- ötedenberi memlekette rasad işle- zi müteessir eder. Bunlar malO.mdur. İki genç telsiz memuru kulaklarile bil"' 
rile meşgul olan teşekküler vardı. Bun- Bir an dinlenmek istr.;.· gibi duran genç tün dünyayı dolaşıyorlar. Günde üç de.o 
lar muhtelif vekaletlere merbuttular. meteorolojist sözüne meşgul bulunduğu fa beynelmilel rasad raporlarını alıyor
Meteorolojiye aid türlü bakımlardan ça- ilmin ehemmiyetini tebarüz ettirmek is- lar. 
lışmalar yapıyorlardı. Mesela: Milli Mü- tiyen başka bir bakımdan devam etti: 8 de, 14 de ve 20 de ..• 
dafaa Vekaletine aid askeri hava rasad - Meteorolojinin kıymeti ve ehem- Sordum: 
teşkilatı, Ziraat Vekaleti meteorolojıi miyeti her tarafta tamamile anlaşılmış- - Bütün memleketlerin rasadlarını 
enstitüsü ve teşkilatı, Nafıa Vekaletinin tır. Mesell zirai sahayı ele alalım: Bir anlamak nasıl mümkün oluyor?. 
su işleri rasad istasyonları gibi kısım kı- ıeker fabrikası kuracağız, bu fabrikanın Cevab verdiler: 
sım teşekküller mevcu:l idi. iyi pancar yetiştiren bir mıntakada ku- - Şifre ile .. beynelmileldir kullanılan 

Meteorolojinin gittikçe aldığı ehemmi- rulması lazımdır. Pancarın ne kadar ya- şifre .. her millet anlar ve de şifre edebilir• 
yet önünde bunlar bir teşkilat kanunile ğışa ihtiyaç gösterdiğini, ne biçim bir - Bütün memleketler hep birden mi 
birleştirildi, kül haline getirildl. Başve- toprak istediğini ve nihayet buna tesir ilin ediyorlar, karışmaz mı?. 
kalet Meteoroloji İşlen Umum Müdür- edecek diğer amilleri tayin ve tesbit e- - Hayır, her memleketm ilan saı:ti 
lüğü ismi verildi. Bugün memlekette bu den bir meteoroloji faaliyetinin ademi tesbit edilmiştir. Saatler malU.mdur. Fi• 
işle meşgul bulunan yalnız bu müdüri- mevcudiyetini kabul edelim. Bu takdir- lanca saatte filanca memleketin rasad 
yettir. Bu teşekkül memlekettekı bütün de evvela muhtelif mıntakalarda deneme ilan saati olduğunu biliriz. 
devlet müessesatının ve hususi müesse- pancar zeriyatı yapmak iktiza edecektir. - Niçin İstanbul için ayrı bir hava ra• 
selerin hatta şahısların rasa:'l işlerine o- Bunun için birçok zaman kaybedilmiş o- poru neşredilmiyor? .. 
lan ihtiyaçlarını tamamen tatmın edecek lacaktır. Halbuki elimizde memleketin - Türkiye için yaptığ.mıı isüdlill 
vaziyettedir. Umum Müdürlük Ankara- iklimini tesbit eden raporlaı· mevcud o- ınıntaka mıntaka yapıyoruz. Egede, 
dadır. Her tarafta, her vilayette, bazı ka- lunca böyle bize vakit kaybettirecek de- Trakyada, Orta Anadolud~ hava vaziye
zalarda, hatta dağ başlarında istasyonla- neme ameliyelerine lüzum kalmıyacak, ti şöyledir diyoruz. 
rı vardır. İstasyonlarda hem askeri, hem doğrudan doğruya bu raporiara istjnaden - Bana İstanbul için böyfo bir isüdl~l 
sivil, hem de iktısadi ve zira~ bakımlar- tesis ameliyesine geçilecektir. yapmak imkansız gibi geliyor?. 
dan rasad yapılır. Bu rasadlar günün mu- Bir diğer misal alalım. Farzedelim ki, - Neden? .. 
ayyen saatlerinde telsizlerle bütün dün- memlekete yeni bir ~ohum getiriyoruz. Şakaya olan tahammülünü ölçtüğülll 
yaya ilan edilir ve bütün dünya devlet- Bunu nerede yaşatabiliriz. Tabiatile t~ genç muhatabıma gülümsiyerek dedıJll 
lerinin rasadları da alınır. Meteoroloji bumun bir sertifikası vardır. Şu ıartlar ki: 
istasyonlarının başlıca vazifesi evvell altında ve şöyle bir toprakta yetişir di- - İstanbul havası malüm. Kadını de .. 
~emleket iklimini tesbit, gerek iktısadi ye.. derhal rasadları tedkik eder, bu ta- nize benzeten şairler olduğu gibı İstan .. 
ve gerek zirat kalkınmalarda, inşaatta, hum için elverişli toprağı bir an içinde bulu da kadına benzetenler de yok de· 
köprülerin, fabrikaların kuruluşunda la- buluruz. ğil. Nasıl olur da fettan bir kadın gibi 
zım olan rasad' malumatını tayin, tayya- Meteoroloji 0 kadar taammüm etmiştir bir dalda durınıyan İstanbul . havasını 
're uçuşları için muktazi keşifleri yapıp ki, en yüksek teknik hareketlerden en tesbit edebilirsiniz. Bu istidlalde daiın• 
ilan etmektir. Meteoroloji, aşağı yukarı küçük teşebbüslere, meselelere kadar her yüzünüz kara çıkmaz mı? .. 
batıra gelmiyecek işlerimizde bile lüzu- şeye şamil bir hal almıştır. Halk ta alış- Bay Numan Kipman güldü: 
mu olan bir meslektir. mış, ehemmiyetini idrak etmiştir. Gezme- - Hakkınız var ama, o fettan kadınifl 
İnanır mısınız herhangi bir adli vak':ı- lerimizi bile gazetelerde (hava bugün da huyunu, suyunu bilmek, ona göre a• 

da bile meteoroloji rol alabilir. Mesela, böyle olacak) şeklindeki rasad raporla- yar etmek mümkündür. B~z de fstidli1 

bir mıntakada vukubulmuş bır hadisede, nna göre tanzim etmiyoc muyuz?. hesablarımızı bu vaziyete göre yapa!lS. 
taraflardan biri, yahud şahid şu vak'ayı, Aklıma Kandilli rasadhanesinin rapor- Şimdi sondaj ameliyesi yapılacak! 
§U gece, şurada görmüştüm şeklinde bir ları gelmişti. Gülümsedim. Tayyarecilik ve"'hava istidlali bakımın• 
iddiada bulunabilir. Bunu da heyeti ha- (Bugün yağmur yağacak) diye verdiği dan yüksek havayı bilmek lazım! Yuka'" 
kime bizden sorabilir. Bunun görülmesi haber üzerine pardesülerimizi giyip, şem- nda nasıl bir rüzgar esiyor, hangi istika"' 
hava vaziyeti itibarile imkan dahiJinde siyelerimizi elimize aldığımız, billkis mettedir ve sür'ati ne kadardır? Bir ta)''" 
midir, mehtab var mıdır, bu mesafeden güneşten pardesünün sırtımıza, şemsiye· yareci bunu muhakkak bilmelidir. Bu a• 
görüş mümkün müdür vesaire şeklinde .. nin kolumuza ağır geldiği, yahui da (bu- meliyeye (sondaj) diyorlar. 

Biz günde üç defa hava kartı çizeriı. gün hava açık geçecek) şeklindeki rapo- Çocukların uçurdukları balonların :ıs .. 
Dünyanın her tarafında rasadlar ayni S:\- runa aldanıp dımdızlak sokağa çıkarak manı kırmızı bir balona müvellidüJJJl• 
atlerde yapılır. Beynelmileldir. Hatta suya düşmüş kedi yavrusuna döndüğü- dolduruldu. Bir adamın güç kucaklıy~ 
memleketler arasındaki saat farkları na- müz bazı ahval gözümün önüne geldi. cağı kadar şişen balon Teodolit denile:\ 
zarı itibara alınarak aynı zamanlara te- Dernek oluyor ki yalmz bizim kafala- Aletin yanına getirildi ve serbest bıril" 

, ııadüf ettirilir. Neüceler telsizlerle dün- rımızın değil, makinelerin, Aletlerin de kıldı. 
yaya ilan edilir. Her memleket kendi tahmin kabiliyetleri hazan azalıyor, ya- Meteorolojist: 
memleketile alAkadar telsizleri alır. Bun- hud kuvvetini kaybediyor, bazan da al- - Balon uçurmak çok keyiflidir! 
lar bir hava kartına doldurulur. Mesela, danıyor. Sordum: Dedi. 
biz Türkiye ile hemhudud olan kısımla- - Peki bu rasad raporlarında aldan- - Hakkınız var dedim. Bilhassa bil 
rın rasadlannı muntazaman alırız. Bu dığınız oluyor mu? .. Bazan tamamen ak- gazeteciler hem çok yapar, hem çok se· 
suretle diğer mıntakalardan bize tesir si bir vaziyet hasıl olmaz mı?.. veriz!. 
etmesi melhuz hava vaziyetlerini siklon, Zeki muhatabım bu sualı niçin sordu- Teodolit yüksek bir sehpa üzerirıd• 
antisiklonları tesbit edet', gazete ve rad- ğumu sezmişti, gülümsedi: mikroskoba benziyen bir alet. Adesesi11"' 

yolarla ilfuı ederiz. - Burada dayandığımız ameliye istid- den baktınız mı uçurulan balonu kayb<>'" 
- Memleketimizde havanın nasıl ola- llldir. Biliyorsunuz, istidlAl nihayet bir luncaya kadar takib edebiliyorsunuz. ~3• 

cağını ne şekilde tayin ediyorsunuz?.. ihtimalden ibarettir. Yüzde yüz kat't de- nında bir de saat asılı. Her dakika b'6 
- Bunun için civar memleketlerin ha- ğildir. Tahmin nisbeti muhtelif memle- şında ve dakikaya yedi saniye kalan ~·· 

va vaziyetini tedkik ediyoruz. Telsizler- ketlerde farklıdır. fstidl~lde Amerikalı- lıyor. Başındaki memur heı· dakika b8" 
le malümat alınmasının sebebi budur. lar iU kadar, Almanlar fU kadar muvaf- · (Devamı 10 ncıı say/ada) 



15 Eylôl 

Tarihi tedkikler : 

lstanbulda ilk itfaiye 
teşkilitı nasıl kuruldu? 

I ~ .--CASUSLUK--, 
~~ L- Tarihinden birkaç yaprak --' 
"Madeleine Carroll,, ile 

"" * .., ki b' 
d müdhic:ı. bir hal almıştı u: 

Iarında yangınlar o erece ~ . . .. .. 
On sekizinci asrın baş kadar olan yerleri sılip supur· 
defa Cibaliden başlamış, jKocamustafa paşa;a 

0 
sırada Fransızdan dönme 

ınüş, binlerce aileyi sokak ortasında bı~~~~ ı. etti Nevşehirli İbrahim Paşa 
küçük Davud ağa adında birisi tulum a ıca . · ti 

"F red Mc. Murray,, 
film çevirecekler 

Büyük harbde Fransız 
ve Belçika casusluğu 

beğendi ve derhal faalıyet geç . 

yazan: Kadir can Kalh 

Madeleine Carrolı 

Avrupada umumi bir harbin patlak 
verişi, uzun zamandır bu ihtilUı tahrik 
edenlerle mücadeleye girişmiş olanlar 
için, beklenmedik bir hldise oldu. Bunun 
içindir ki harb başlangıcı her cebhede 
kendinrta.m bir görüş v~ düşünüı yanlıf
lığı halinde gösterdi Tedbirsizce ıilAh 

altına alınan efradı terhis edememek yü
zünden cebhelere yığmak gibi kayıdsız
lıklar ve hatalar hep birbirini takib ettı. 
Hele istihbarat ve casusluk kısmınaald 
yanlışlıklar daha aylada, yıllarla ev
velindenberi işlenegelm\şti. Bunlardan 
bazılarının tesiri hatta tarihe geçti, 

Bamlıksız öç 

Fransızlar, Alsas Lorenı geri almak i
çin lork yıldır öç besledikleri halde bü
yük harbe beklenmedik bir hücum karşı
sında kalmış gibi girdiler. ÇU.kü: - '1,5 
luk hafif sahra topları istisna edilirse -
hiçbir hazırlık yapmamışlardı. Fransa 

Uzun müddettenberi Nevyork radyo • 
sunda konserler vermekte olan meşhur 
sinema yıldızı Madeleine Carroll Ame • 
rikanm genç san'atkarlarından Fred Mc. 
Murray ile birlikte büyük bir film çevi
recektir. 

Filmin ismi: (Cafe Society) dir. gibi büyük bir devletin bunca zam8;Ildır Matahannin 1916 da Fransızlar taratından 
ckaçınılmaz> saydığı bir harbe, onun bü- alınan bir resmi * tün zaruri icablarına göz yumarak, giri-

lsa Mı' randa Holı'vudda ye'nı şi, ne garib şey değil mi.? Askeri hazırlığı 
bu halde olan Fransanın giz)~ teşkilatı 

. ka bily111cyangınlarına aid bir hatıra: Çırağan bir film Ç8Vİr8C8k da - bütün dikkatini Alman casusluğu ü-
fıtanbulun tanhe nşansarayı yanarken zerinde toplamak yüzünden • Dreyfüs 

Son çevirmiş olduğu (Nina Petrovna-
l evle· husı.ısta üçüncü Ahmede yazdığı bir nın yalanı) filmi ile büyük bir ıöhret ka- gibi, Picquart gibi masumları 

Zelzeleden korkan 1stanbullu a; K • tellıiste, fikrini şöyle anlatıyordu: zanmış olan İtalyan sinema yıldızı lsa hapse, menfaya, mahva s'.irilklüyor-
rini ahşab yapmağa başlamı§la: 1~ b~- ,şehri tstanbulda bazı vakitlerde bi- Miranda bir &enedenberi Hollywoodda du. Bu halile Fransa, cihan harbine adeta 
caman konaklar, muhteşem sar. Y 1 . e kazaillahi taala ihrak zuhur eyledikçe bulunmaktadır. cAlman zaferi. ne yardım etmek üzere 
le kargir değijdi. Bunlann bakiyeki~drın •eskin ve ittası için bu defa icad olunan giriyor gibi idi. 

· ind yahud es en· ,. ~ Pek yakında (Hotel İmperial) admda 
bugün de Boğazıç e. k" ına· tulumba bir iki defa tecrube olunup a- bir film çevirecektir. istihbar~t şefleri, Alınan ordusunun 
beri yanın~ olan bazı kenar oşe zim faydası müşahede olunmağın iba- ancak harekete geçen kısmını hesaba 

1 Sessiz film zamanında (Hotel İmpe -hallelerd'e ras arız; . beb olei' u"u fa- dullahı zarar ve hasaretten sıyanet ve katmışlardı. Hatta cAlınanların ihtiyat 
B tl zelze.1.enın se a rial) bir defa daha çevrilmiş idi. Baş ro-

u sure e . . . bu sefer şehri dahi tahribden savnü bimayete ve- .. 1 .. • kuvvetlerini de cebheye toplıyacakları 
cialarm önüne geçilJnj.şti. Fakat .1 l h l t 1ın vl hm' . 'ktı'zada l·s+ı·- lu maruf sanatkar Pola Negrı yapmıştı. k k1 h b 

. lamıştı: Yangın... sı e o ur a e o ag a ı 1 
• • • . • ihtimalini düşünere yaptı arı esa 

başka. bır felAket baş - .. · b' bir'] mal olunmak üzere bir surete ifrağı em- Geçen sene bu filmin yemden çevrıl • bile hakiki Alman kuvvetinin ancak ya-
Dara~k scltaklcırm ustünde ~r ; e . .. t h 1 19.k'n ocaklardan bi- mesi kararlaştırıldığı vakit baş rol Mar- rısını bulabilmişti.> 

i>püşerek yükselen cumbalı çatı evkü~~· ~ mus ~~e~ ~ ... up ~ , t . f len Ditrih'e teklif edilmişti. Marlen bu 
birbirine bitişik olan koca konaklar - r. ne verı .e azım f"~ .sed san~ ı. ~. ı~~- rolü kendi şöhreti ile mütenasib bulmı • Halbuki 1906 da Alman genel kurmay 
ük bir ate§ parçasile kolay kola.y tutu- ,tinde ademı maharet erm en naşı ır ışe yarak reddeylemişti. başkanlığına, meşhur Graf Schlieffen'in 

çur· kupkuru bazan çıralı olan tahta- yaramayıp memulümüz olan fayda hu- yerine Von Moltke geçtiği vakit, Alman 
§ ' Ih ım kl Bu san'atkhın reddi üzerine rol kuv-Jar cavır cayır yanar; her tarafı saran ve sule gelmiyeceği me uz 0 a a gene ordusuna dokll2 fırka ilave edilmişti. Bu 

,J· b f'l' ı t l b · d d D d vetli sinema san'atkarlarından Margaret anarda~ aibi harlıyaa ateş kısa ir za- ı ası u um ayı ıca e en avu nanı hadiseden büyük harbe kadar geçen sekiz 
Y 

6 ~· 11 1 Sullavan'a teklif edilmiş ve teklif kabul 
manda birçok evleri, bütün bir maha c- kimsenin marifetile verilecek nizam arı sene içinde Fransızların geçmiş hatala-

may dairesi bu kötü haberlere ehemmi
yet veriyor gibi görünmek bile istemedi. 

Ludendorf, (Liej) e giriyor 
Belçika kalelerini kendi talihlerine 

terketmek, bu yolda işlenebilecek hata
ların en büyüğüydü. Liej o halile bile 
-Belç~kaya girdikten sonr~ yayıhp cenu
ba sarkan Fransız - İngiliz kuvvetlerini 
vuracak olan general Von Kluck ve ge
neral Von Bulow idaresindekı Alman 
ordularına karşı koydu. 

Liej, dört deıniryolunun koruyucusu 
vaziyetinde idi.. Almanlarsa harekete 
girişir girişmez bu dem.dyollarını ele ge
çirmek mecburiyetinde idiler. Binaen
aleyh bu hayati noktayı zaptetmek içiı1 

bisikletli ve motörlü kıt'alttrı ve topçusile 
birlikte altı piyade livas!, yıllardır, hare
kete hazır vaziyette tutulmakta idiler. 
Bütün bunlar Belçikalı casuslar tarafın-
dan Brükselde alakadar makamlara bil
dirilmişti. Buna rağmen Liej olduğu gibı 

d 1 d ft olunmuştu. 
. . hatta mahalleleri kasıp kavur~ ~· mufassal ~e meşru bir s.u:et o up. e er- rını düzeltmeleri pek mümkündü. Buna 
yı, .. ünde don göınlekle kendilerı· dar efendi kullarına ılam ettırmekle Henüz ilk sahneler çevrilirken san'at- rağmen Fransa gizli teşkilatı hatasında 1914 de Liej üstüne i!k yürüyen Alman 
~ a~~w:natanlar bahtiyar sayılırdı. He- manzuri hümayunları olmak üzere mer- karın kolu kırılmıştı. Film de yarıda kal- devam etti. Nihayet :ıyıti hataya General kuvvetlerine general Von Emmich ku· 
nı so . gl . . bir .iki kapkaçak ve bir iui rikabı şevket nisabı cihandarileri kı- mıştı. Şimdi İtalyan yıldızı İsa Miranda (Joffre) da düştü. manda ediyordu. En mükemmel surette 

bırakıldL 

le .. elbı~~ erJ.IUırsaveen bu-yük saadet olurdu. lınmıştır.> bu filmi baştan çevirecektir ) 
d k r açır Joffre'un meşhur (plan • 20 ai bu yan- organize edilmiş Alman orduları için bile oşe . . . b .... ı .. ,..,..,0• a yangın- Mektubun bundan sonraki :kısmının * 

On sekizmcı asrın ~~ . . d . lış hesablar üzerine kurulınuştu. Bu plA- haftalara muhtac olan bu ileri hareketi 
l d "dhiş bir hal alınıştı kı bır manası şu ur. s· da'tr b"ır "ıstat'ıst'ık nın hezimete uğramasının ve muharebe Von Emmicb kuvvetleri için bir gün ve ar o erece .mu. b Iaınuı Kocamus- ,Bu işin sizin hükümdarlık zamanı- ln8m&y8 
et f da Cibaliden a§ .,., meydanında değiştfrilmesiniıı bır sebebi saat meselesi idi. Düşman orduları Von e asın 1 rlerı· silip s'.i- nızda yapılan eserlerin en nadir ve gü- Al.manyad'a yapılan en son istatistik- de budur. 
taf ya kadar o an ye Emmichin hücumundan ancak üç hafta .. apa .. şa aile . aç ve çıplak so- zellerinden ve ileride ~ükranla hatırla- lere nazaran ı şubat 1938 tarihinde Al - h binlerce yı B l 'k g li e· O ad (1912) d be sonra arekete geçmiş bulunacaklardı. purınuş, tı. Bu yangmlıırı nacak olanlardan bulunması şöyle dur- manyada açık bulunan sinemaların ade- e çı aya e ne · r :1 en • 
kak ortasında bırakınıft.a ımak suretilcn sun yeniden masrafı da icab ettirmiye- di: 6446 idi. Yerlerin adedi: 2.013.706 !di. ri istihbarat işlerine peıt az tahsisat ay- Bütiln bunlar Schlieffe.n'ın kurduğu 
çeşmelerden evler~ ~ ....... § çalışırlardı. cektir. Maaşlar ocaklılardan artmış olan 1937-1938 sinema mevsiminde sinema - rılıyordu. Binaenaleyh görülen i~ '.!e bu ve Moltke'nin tAdil ettiği şaheser plan 
geçın. en sakalar sonuuuueye k lir' · masrafa uygundu. Brilkseldeki saP·'-i- dahilinde oluyordu Fakat tatbik. • · "Ya balarl dökülen su- para ile ödenece ı muayyen ge nnız a- lara giden halkın sayısı 430,000,000 a ba- illi • ı arız ... 
Tutuşan yerlere k_ır _ b··~ çoğaltmak-· zalmıyacak ve senede bin iki yüz kuruş- liğ olmuştur. yettar mebafil 1914 de Avrupadaki ger- uğradı. Eğer Liej, günün ihtiyacına biraz 
lar çok z~ ateşı bus u ;ahud ateşin la yapılabilecektir.> * ginliğin bir harbe doğru gittiğini görünce olsun uydurulmuş ols3

1 
Belçi.lt'\ büdcesi 

tan başka ışe yaramaz~ tut cmamış o- Üçüncü Ahmed de veziri ve sevgili da- vaziyetin vahametini anladılar. Hiçbir en mübrem zaruretlerin karşısında bir 
önüne raslıy~ ve benlll ~i&ımı ge- madı Nevşehirli İbrahim Paşa gibi ts- Koçuk sinema haberleri bitaraflık muahedesinin, Almanları parçacık genişlemek alastikLyetini göste-
lan evlerden bır kaçını yıkın amanlar- tanbul yangınlarına üzülürdü. Vezirinin Schlieffen planını tatbikten vazgeçire- rebilse idi Alman muvaffakiyeti suya dü. 
lirdi. Fakat bu usul de pek_:Z z gının mektubunu okuduğu zaman büyük bir Tanınmış sahne vazılarmdan Korda miyeceği fiibhesizdi. Ortada bir de Al- şecekti. 
da faydalı olurdu .. Çok . dı;u.a by~lı ka- sevinç duydu. Bu işin herhalda başarıl- (Dört tüy) adında bir film çevirmek iize- manyanın yeni silahlar icad ettiğine dair Schlieffen planına göre Von Emmich 

.. · Allahın ınayetb ne ag .. b .. · S d 't k u" zeredir Filmin da · t Ik l d G · L ' j N sonmesı • masını istiyordu. Hatta u mevzu :.ızerıu- re u ~na gı me · • nvaye ça a anıyor u. erçı ıe • a- idaresindeki altı liva 1914, 14 ağustos gc-
hrdı. . Pa a impa- de kafasını da yormuş, bazı filmler e- hilt manzaralı.µ-ı Pariste hazırlanmıştır. mur, Anvers gibi müstahkem mevkHer cesi bitaraf Belçika de1ıletine tecavüz ct-

Nevşehirli damad tbrahiın ş ra dm' mişti Vezirinden gelen mektubun sol * Fr"ansada bu hafta (Bir kadının göl- vaktile Alınanların (21) lik, Fransızların mek üzere hududa yolhndı. Fakat bu ilk 
k ·~·..+urduktan son · (22) lik t l k ratorluğu sulha av~~ y g L başında bir a~ıklık vardı. Oraya şu satır- gesinde) adında bir film çevrilmeğe baş- op arına arşı czaptolunmaz ka- sürpriz darbesi düşünüldüğü gibi başa· 

halkın da rahatına çal~~ordu. an ~- ları yazdı: !anacaktır. leler, sayılıyorlardı ama Japonlar (Port~ rılamadı. Uzun zamandır bu maksadla 
felaketine karşı gösterdıği ala~ gerçe cTulumba icadı mühim bir eser olup * Ann Miller ile Sally Cilers pek ya- Arthur) da (28) lik top kullanmışlardı. yetiştirilmiş olan Alman hücum kıt'aları 
ten kuvvetliydi. Yangın çıktıgı ~aman duayi hayre bais olacağı emri mukar- kında (Miracle Racket) adında bir fllm Almanların bundan daha yeni bir şeyler bocaladı. Liej kaleleri teslim olmadı. Gc
gece yatağında bile haber :;sa ka~e:r: rerdir. Tulumbacı başı Azapkapısında çevireceklerdir. Sally Cilers uzun sene- icad etmiş olması ihtimali Belçika ordu- ce karanlığında bir karışıklıktır başladı. 
ı:ıaya koşardı. Bu maksa .a d"~e luyor- olınayıp İstanbul yakasında olması sü- lerdenberi film çevirmemiş olduğundan su şeflerinin huzurunu kaçırd:.. Düşman kaleleri arasında sıkışıp kaldık-

anbuldaki sarayında geçır ıgı o J~ hulet görünür. Karşı yakaların ihrakı tez sinema hayatına yeniden dahil olması Bunun üstüne derhal Avusturyaya, larını hisseden kıtaat şaşkınlıktan cyol-
orada kalmadığı zama.1'\larda yangın .c. d folup güçlük yoktur. Eğer tersane için Hollywoodda bir hAdise teşkil etmiştir. Alınanyaya birkaç casus salındı. Bunlar larını kaybettiler. Nerede ise bir felakete 
duğu takdirde bakmak üzere başka hırı· le tarafta bulunmaları münasib görül- Krupp fabrikasının son modellerini, su"ru"kleneceklerdi.> 

o * Ruben Mamulyanın çevireceği yeni 
ni. nöbetçı· bırakırdı. kem deg~ ı'ldir » Skodarun havan toplarını go"rdu"ler ve 

k .. "k Da mu"ş ise gene · fı'Imı'n ı'smı· ( Masaşusette bir cın· ayet) ~-. ! O dö e uçu • ı 1132 d ! ~.u~ mı k ti · ·h k l d · şte tam bu hercümerç ıçinde cenah· sırada, Fransızdan nın Böylece ve bicıet senesi e e s- me e e erıne şu sarı anaat e on-
;'lud ağa adında bir adam tulumba yaptı. t b lda ilk itfaiye teşkilatı kuruldu. * Joan Crawford, Margaret Sullavan, düler; Alınan • Avu:rturya ordusu yeni lardan birinden, ismi ve harikulade kud
İbrahim Paşaya gösterdiler. Paşa b~u~ı ;nnl:. yangınların tamamile önüne ge- Neloyn Duglas, Robert Young, yakmda harbde Japon muhasara toplarının bir reti yakında bütün dünyaya yayılacak 
,tecrübel · d bulundu ve çok sevındı. u . (The Shining hour) adında bir film çc • buçuk nıisli büyüklükte toplar kullana- olan Prusyalı bir zabit ortaya atıldı. As-
.., erm e ı önüne çemedıler. vireceklerdir. k k · ·ı b'" ·· Al l · ..ou sayede İstanbul yan~n ~ının r- Yarım asır evvel Avrupa usul~Ade it- ca tı. er ve sıvı utün man arm mancvı-
ıeçeceğini umuyordu. Çunkü yangınla. f . teşkilatı yapılmış, bu teşkılat or- * Amerikan .sinema prodüktörleri ta- Hatt! casuslardan birinin bu (

42
) lik yatını yükseltti. Bu kahraman zabitin is-

da sakalar ancak kendilerinin sokulabıl- daıye bağlı bulunmuştu. Başlarında da rafından geçen sene ihmal edilmiş olan topların en ufak teferrüahna kadar tam mi Erick Von Ludendorff'tu. Alınan er
dikleri yerlere yani ateşin kena~lardma ~!:i Paşa> adında bir Macar vardı. Bu- san'atkar Georges Bancroft (That Cer • ve sarih bir tarifini getirdiği de söylen- kanıharbiyesinin en parlak zabitlerin
BU atabiliyorlardı. Tulumba vasıtasıle a- c ıçl beraber her mahallenin de tulum- tain Age) adında bir film çevirecektir. mektedir. Yazık ki bütün bunların Bel- dendi. Ancak cfik.irlerinde fazla ısrar ve 
ha ilerilere, suyun ortasına kadar su sık- ~~~ı:rı tulumbacı koğuşları, tulumbacı Partöneri güzel yıldız Deanne Durbin o- çika istihkamJ.armm yenilenmesine hiç inadı görüldüğü için Berhndeki büro iş
ınak mümkün olacaktı. kahveı:ri eksik değildi. Bunlar. yangın lacaktır. bir faydası olmadı. AJAkadar makamlar lerindcn ·muayyen vaktinden bir yıl ön-
Nevşehirli İbrahim Paşa tulumbalar- haberi alınır alınmaz tulumbaları omuz- * Robert Taylor, pek yakında '(Stand bu yeniliğin hem cpelt geçıı kalmış oldu- ce - kıt'aya sevki münasib görülmüştü .• 

dan birçok yaptırdı. Fakat bunları ra~- 1ı arak koşarlardı. Çok zaman yangın up ahd fight) adınd'a btlyük bir film çe • ğunu, hem de cpek pahah> ya rnalolaca- Bu kıt'a şimdi bozguna uğramış, fola-
gele adamlara vererek başı bozuk hır .! d" lıın' diye yağmacılık yaptıkları virecektir. · ğını ileri sürdüler. Eski istihkamlar düş- kete gidiyordu. Harbin daha basında 
h l ··mk" son ure t · W 11 B 'd' R kl · ·ı.ın.. k ~ a de kullanmaktan büyük ve mu un d 1908 den sonra bile stanbulda PartOneri a ace eery ır. en i o- manın yem sı d.111 arşısmda olduğu gibi böyle bir hezimet yalnız bozulan kuvvc-
olduğu kadar fayd'a görülem.iyeceği~ o~or a~ yangını» gibi felaketler olmuş- larak çekilecek olan bu ~ harict bırakıldı. Orduyu idare edenlerin manc- J te değil, bütün Alınan p10.nın~. fena bir 
k~stirmişti. Bunun için tstaı:b~ld~. bır ' sar (Devamı 10 ncu. say/ad.u) manzaralan Kaliforniada çevrilecektir. viyatı bozulmasın diye hatta genel kur- (Devamı 10 ncu. sayfada} 
•ltlaiye te§kilatı> yapmayı düşundu. Bu 
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Mari Valevska 
Na olgonun aşk romanı 

Napolyonu 
Böyle ani şeylerin verdiği cazib zevk

le oemen razı olacaktı. Gümüş ipekli
den elbisesinin üzerine bir şal atabilir 
\'e derhal çıkabilirdi. Borgez'lerin sa
fayında debdebeden sıkılmağa başla
mıştı. Polin'in bütün nezaket ve kalbi
nin iyiliğine rağmen, o iaçma sapan 
sözlerinden, kaprislerinden, mabude 
taklidi pozlarından usanç getirmişti. 

M:ıri her vakitki alışık olduğu sükfuı 
\'e sadeliği, bu her an değişen, dalgalı 
aleme gireliberi büsbütün arıyordu. 

Fakat ev sahibesinin adetlerine hür
met etmek lüzumu aklına geldi: 

- Yok bu saatten sonra olmaz artık. 
Öğle yemeğine geç kalır, prensesi bek
letmiş olurum... dedi. 

- Şu halde, akşam üstü? 
- Peki, akşama olur. Kimseye sözlü 

de~ilim ve memnuniyetle gider, evi ge
zerim. 

- Öyle ise saat dörtte gelip zatiali
lerini almama müsaade buyurursunuz 
değil mi?. 

- Elbette, ama, sanki yalnız da gi-
demez miyim ben? Zaten size lüzu-
mundan fazla vakit kaybettirdim. 

- Vaktimi hizmetinize hasretmek
ten daha iyi bir şekilde geçirmeme im
kan var mı kontes? Zatialinize karşı 
hissetmekte olduğum ubudiyet ve hay
ranlığı göstermek vesilesini veren bu 
fırsatı, ben, nimet addediyorum. 

Jı.fari kızardı: 

- Pek çok teşekkürler ederim. Sizin 
gibi yüksek ve değerli bir şahsiyetin 

1Utüfkar hizmetlerine minnettar olmak 
la beraber ne sebeble hayranlığımza 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

mazhar olduğumu anlıyamıyoruın. 
Cok sade ve tabii bir tarzda söyledi

ği bu söz adamı şaşırttı. Yapmacıklı bir Yeni açılan mektebler ihtiyacı karşıhyor 
iltifat savurmakla, işin içinden çıkını- tır. Gene Nişantaşında bir kız enstitü-
'-·a kalkıştı: (Ba§ tarafı 1 inci sayfamızda) k 
" h art sü açılmak üzere Said paşa kona ları - Güzelliğinizle, o akşam, sarayda caat eden talebe sayısının er sene -

k. .. tl istimlak edilmektedir. bulunan herkesin, gözlerini kamaştır- makta olduğu, bu sene ı muracaa arm 
ah d k Bu sene açılan bu mekteblerin talebe dıg·rınızı bilmivor musunuz madam? adedile de bir kere d a mey ana çı -

.; ihtiyacını karşılıyacağı kuvvetle ümid 
Mari aldanmadığını anlatan bir şe- mış bulunuyor. edilmektedir. Birçok ebeveynin bu hu-

kilde başını sallayınca hemen o kuvvet- Memleketin dört bir tarafında oldu-
sustaki endişelerini bu çok değerli fa

li görüşü ile yanlış yola saptığını sez- ğu gibi İstanbul vilayetinde de müra- aliyet ortadan kaldırmış bulunuyor. 
di. Genç kadının itimadını böyle yavan caatlar her seneye nazaran çok kaba- Liselerin edebiyat şubelerinden çı
komplimanlarla elde edemiyecekti. rıktır. Halkın her tabakasında okuma- kan talebelerin Üniversite ve yüksek 

Kendine has olan oyunlarından biri- ğa karşı gösterilen bu istek ~e. hev~si mekteblerin edebiyat şubelerine ve 
ni k 1llanarak, karşısındakini ş~ırtan karşılamak ve tatmin etmek ıçın Kul- fen şubesinden mezun olanların da ge-
ve celen babacan, açık sözlü bir hal ta- tGr Bakanlıg~ı memleketin her tarafın- ·· .t "k . 

· ne ayni şekilde Universı e ve yu seı< 
kındı. da ihtiyacı karşılıyacak kadar mekteb mekteblerin fen şubelerine alınacağı ve 

- Kontes, dedi, bildiğim bir tek şey açmak veya mevcud mekteblerin teşki- bu suretle talebelerin lisede aldığı ihtı
varsa o da şudur: Sizi gördüğüm daki- 1fltlarını genişletmek gibi faaliyetler saslar üzerinde çalışmasının ve tabii is
kadan itibaren, içimde saygı dolu bir göstermektedir. tirladhrının da inkişafına hizmet edi
al5.ka uyandırdınız. Bu hissimi kabul İstanbul şehri kültür direktörlüğü leceği hakkında gazeteler bir havadis 
buyurursanız beni taltif etmiş olursu- de bu sene talebe ihtiyacını gözönün- nc~retmektedir. Bu hususta yaptığımız 
nuz. Hizmetinize koşmak, bir işin:zi de tut;.ırak tedris kadrosunu genişlet- tahkikat neticesi henüz bu şeklin bu 
görmek, beni daima sevindirecektir ve miş ve yeni mektebler açmış bulunu- sene tatbikı mevzuubahs olmasına im-

. günün birinde de ... mevkiinizi kıska· vor Bu hususta salahiyettar bir ma- kan bulunmadığı ve bu son günlerde 
nanlar veya size düşmanlık besleyenler ka~dan aldığımız malumat şudur: hususi bir komisyonun bu işle meşgul 
olursa. yemin ediyorum ki, bunlar be- _ İstanbulda bu sene üç ortame!<te- olduğu ve bu iş hakkında bir karar 
nim de düşmanlarım olacaklardır... bin teşkilatı genişletilmiştir. Bunlar- almak idn tedkikat yapmakta olduğu 

- Bu lı1tüfkar düşünceleriniz için dan biri Bakırköy diğeri Kasımpaşa ve ınerkezlı°ıdedir. Salahiyettar bir zat bu 
size müteşekkirim efendim. Ayni doc;t- üçüncü Beşiktaş ortamektebidir. Bir hususta şunları söylemiştir: 
ca hislerle ben de size mukabele ede- yeni lise açı~ır. Bu lise Çamlıca - Bu sene maarif şurası toplanacak 
. rim. Yalnız Paris'de o kadar sessiz, pa- kız lisesiciiıt. ftaragümrük, Yenikap:, tır. Maarüe aid mesail orada görüşü
tırdısız bi1 hayat sürmek emelindeyim Zeyrek. Göztepe, Pendik ve Nişantaşın- lecektir. Bu hususta bizim henüz hiç-
ki, ne kıskançlık, ne de dedikodu uyan- da yeniden ortamektebler açılmıştır. bir malumatımız yoktur. 
d1 racağımı hiç zannetmiyorum. Yıldızda ellinci ilkmekteb açılacak- H. H. 

- Gençsiniz madam! İhtiyar denile- -=~ 

cek bir yaşta olduğum için müsaade- D E N • z B A N K 
nizle söylüyorum: Henüz insanların iç 1 
yüzlerini bilmiyorsunuz. İki gündür 
sarayda, her yerde, sade sizin lifınız 
C'diliyor. İmparatoriçe telaşta, şu daki- Akay ışletmesınden : 
kad:ı tasavvurlarınız, şahsiyetiniz •Je 1 Mesai saatlerinin değişmesi dohtyısiyle 15.9. 938 Perşenıbeden itibaren 
a·· <;"p kalkt\°-1nız insaınlar hakkında KöprOden Haydarpaş.aya sanl 16,43 ~~ kalkan vapur 16,45 de kalkncllk 

. u uk 1 .. w - b 1 K ve Anadolu iskelelerıne Köprüden 16,30 da kalkan vapur da 17,30 da 
bırço şey er ogrenmege ça a ıyor. ıc;- -. h k t d kt· ~ 

- 1 k d ··t·· ~ are e e ece ır. ., kançlıgını ne derece ere a ar go ure-

Gümrük Muhafaza 
Sahnalma 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan 

İstanbul 
bileceğini tasavvur edemezsiniz. Bu 
kan•n yalan ve dolab timsalidir. 1faa
mafih ben bu işi yoluna sokacağım. Be
ni hiç sevmez. ben de ona layık olduğu 
mukabeleden hic çekinmem ve çevirdi
ğı entrikalar yüzünden uğranılacak 7.a
rarJarı daima vaktinde imparatora ha-

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincirle, 3 kilit, 2 
parça adi zincirin ve iki admiraltı demirinin 16/9/938 Cuma günü saat 11 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

ber veririm. , 
Madam Valevska. hükümdarın eşin

den bu kadar korkusuz bir şekilde bah
sedebilen bu nazırı merakla dinliyor
du. 

2 - Tahmint tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata eski 
ithalat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. (5950) 

Eylül IS 

Kafdağının arkası 
'(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

ğunu, binaenaleyh suçlu olduğunu bildi
ği için sesini bile çıkaramadan tırıs tırıs 
yürüdü gitti.. 

Ne olursa olsun, yol yorgunluğunu din
lendirmek için, bir kö~.in kahvesine gi
rersiniz. Eli kınalı fakat saçı kesik, arka
sına temiz bir entari giymiş kahvecinin 
karısını -size hizmet eder görünce, hoşa 
gidiyor vesseıam.. Bu gibi şeyleri biz 
şarklılar, ancak Avrupa köylerinde gö
Tilrdük .. Türkiye dahilinde bala raslıya
madığım güzel bir adetle, İranda karşı
laşınca zevkime gitti. Bu gösterdiğim kü
çük bir nümune ... Dostumuz olduğu için 
iftiharla söyliyebilirim ki bazı işleri 

bizden daha iyi kavramış ve tatbik etme
ğe başlamışlardır. Sırası geldikçe bun
ları birer birer sayacağım ..• 

* Yukarıda bahsettiğim parkın olduğu 

yer eskiden kabristanmşı .. şimdi bu gü
zel bahçenin ismi cBagi gülistan> dır. 

Bu bahçeyi tuhaf bir surette sularlar .. 
şehirde, kumpanya suyu, yani bizim ter
kos gibi teşkilat olmadığı için, civardaki 
küçük bir gölden akıttıkları su ile işi 
idare ederler.. içilecek, yıkanacak, sula
yacak su, işte bu suduC' .. sokakların yan
larından, açıkta geçer. Bunu alırlar. Ne 
edeceklerse ederler. Park ve caddeler de 
bununla sulanır .. fakat sulama tarzı çok 

orijinaldir .. hani eskiden bizde, sebilciler 
vardı.. boyunlarından, yanlarına astıkla · 
rı meşin ckırba> !arla ötekine berikine 
su dağıtırlardı .. işte İranda, sokakları bu 
sebilciler, bu kırbalarl.ı sularlar .. acaib 
kovalarla, havuzlardan, yahud yol kena
rındaki arklardan aldıkları suları bu kır
balara doldururlar. M•.ısluksuz, açık olan 
ağız tarafından, elile fıskiy.:? yaparak sa
ğa, sola savura savura işlerini görürle:r. 
Gözünüzün önünde yirmi, yirmi beş ki
şinin, savura savura etrafa serinlik veri
şini seyretmek, sıcak memleketlerde ya
şıyan insanların içine bir ferahlık veri
yor. Akşamları parka, bu çevik adamlsn 
seyir için gitmeğe dadanmıştım. 

Maamafih: Gözüme tuba! görünen 
manzaralar da yok değildi.. meseli par
kın bir köşesindeki üstü kubbeli müzik 
yerinde bir orkestra cko~er> veriyordu. 
Etrafına toplanan halkı!: ar:;.;1:ıoı. ben de 
sıkıştım. Müzik san'atkarları k·.nrer es
nasında başlarındaki şapkaları çıkarma· 

ğa lüzum görmemişler. Viyolonist ayak
ta san'atını gösterirken fötrini arkaya 
doğru itmiş, piyanistin kasketi yüzünü 
göstermiyecek kadar burnunun üstüne 
düşmüş. Biraz sonra, şarkı söylemek içjn 
meydana gelen kadının da başında, geni1 
etraflı, kenarı güller, çiçek!erle süslen
miş hasır bir şapka vardı. 

V asji R. Zobu 

Devlet meteoroloji istasyonunda bir saat 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

şında, yani Silat çalar çalmaz, balonun 
vaziyetine göre ufki ve şakuli zaviyele
ri okuyor. Sondaj bittikten sonra ter -
simini yaptılar. Bu suretl~ rüzgarın muh
telif irtifalarda istikameti ve sür'ati tes
bit edilmiş oldu. Bu raporlar bütün is
tasyonlara telgrafla veriliyor. Tayyare
ciler için daima hazır bulunduruluyor. 

Müdür diyor ki: 
- Y eşilköyden bir Avrupa şehrine 

tayyare uçacağını farzediniz. Biz o şehre 
kadar bütün rasad istaı.;yonlarile muha-

Casusluk tarihinden 
birkaç yaprak 

(Ba§tarafı 9 ncu ~ayfada) 

darbe olacaktı. Ludendorft karanlıkta 
birdenbire meydana çıktı. Yolunu şaşı

ran kıt'aların idaresini Plc aldı. Bunlara 
yakındaki cüzütamları d-ı kattı. Doğru 

yolu buldu. Şehre girdi. Şafak sökerken, 
bir başına, Liej kalesinin teslimini isti
yordu. 

Bu blöf Belçikalı kumandıtnlarda dış 
kalelere şiddetli bir hücumun hazırlnn
mış olduğu zehabını uyandırdı. Kendile
rine hücum edilmemesini bir hile sandı
lar. Bütün garnizon teslim oldu. Şehrin 

bu suretle zaptı Almanlar:ı diğer kıt'a
ları muhasara imkanını verdi. Fakat bu 

kaleler inadla mukabele ettiler ve ancak 
havan toplarile dövüle dövüle, birer bi
rer teslim oldular. 

Büyük bir askeri :nünekJdd chavan 
toplarının, taktik bakımından, cihan har
binin en büyük sürprizi olduğunu> ya-
zar. Bu toplar, hiç şübhe yok ki, Alman 
askeri kudret ve zek.qsım cihana ilan et
miş oldu, ama, bir sürpriz olmadı. Çün
kü sade havan toplarının değil, daha son
ra Parisi döven uzun çaplı topların icadı 
bile casuslar tarafından memleketlerine 
tam vaktinde haber verilmişti. Asıl şa~ı
lacak nokta, itilaf devletleri erkanıhar
biyesinin bu tehlike işaretine karşı gös
terdikleri . uyuşukluk ve ihmaldir. 

T arihl tetkikler 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

tur. Bunların yerleri, aradan çeyrek asır 
geçtiği halde birer harabe halinden ta
mamile kurtulamamıştır . 

On beş sene kadar evvel bt.· taraftan 
itfaiye teşkilatı belediye emrındcl motör
lü bir hale konuldu; bir taraftan da ahşab 
ev yapılması adeti bırakıldı. Tulumbacı
)ar kalktı ve- İstanbul artık sık sık ve ka
ranlık gecelerin sessizliği içinde tüyleri 
ürperterek yükselen: 

- Yan ... gın ... vaaaaar ... 
Seslerinden kurtuldu. Hem hallt uyan

dı hem de çıkan yangınlar hemen ora
cıkta, birkaç dakika "sonra yetişen moto
pomplar vasıtasile, suyu bollaşan terkos 
borularından fıskıran ~elalelerle bastı

rılıyor 

bere eder, hava vaziyetini tesbit ederek 
pilota veririz. Tayyare işlerinde meteo
rolojinin ehemmiyeti çok büY'lktür, on
suz uçulamaz. Tayyare uçtuğu zaman bü
tün bava mes'uliyeti bize aiddir. Son da
kikaya kadar onu daima takib ederiz. 

Bundan sonra Kampel helyografi de
nilen güneşin devam müddetiru göstc· 
ren aleti, sühunet ve rütubet derecelerini 
tesbit eden Metleri görüyoruz. 
İntıbaım şudur: Bu genç teşekkül genç 

elemanlarile cidden güzel çalışmaktadır. 
N1fS?'et Sııfa Coşkun. 

Belgrad sergisinde 
Türk pavyonu 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Sanayilmizln 1nki:Jafını göstermek üzere 
yünlu, pamuklu ve ipekli kumaşlarımızd!lD 
maada kauçuk, cam, kağıd, deri, a1omlnyom 
nümuneler1 de nazarı dikkati celbetmekte
dir. 

İnhisar maddelerinden tütün, sigara, 11· 
kör ve alkollü içkilerle, tuza çok güzel yer ve
rilmiştir. Bilhassa bu köşe takdirle seyredil· 
mektedir. 

Kızılay Cemiyeti san'atevinin el işleri de, 
alaka t-Oplıyan mallarımız meyanındadır. 
Milli san'atimlz olan çinilere ayrılan kısım 
ince bir zevk.le süslenmiştir. 

Paviyonun bir kısmı da lktısadl, sınat, kül· 
türel sahalarda yapılan terakkileri mukaye· 
seli surette gösteren tablo, ve grafiklere tah
sis edllmJştir. 

Resmi küşadın yapıldığı mada Ticaret Na
zın bir nutuk söylemiş ve Türldyenin Belgrad 
fuanna müstakil bir pavlyon inşa ettirerek 
resmen vAk1 J.ştlrak1nden dolayı memnun!· 
yet izhar ve teşekkür etmiştir. 

Türk paviyonunu İktısad Veklilet.1 Türko-
!ls müşavirlerinden MazHim Ataman ile ra
portör ve pa viyon dekoratörü Hakkı Arman 
hazırJamışlardır. ÖMER BESİıll --·-----

Tahtakalede bir yangın çıktı 
Dün akşam saat 18.40 da Tahtakalede Bal· 

kapanı sokağında bir evin bodrum katından 
yangın çık:niış, yetişen itfaiye tarafından, 
etrafa sirayet etmeden söndürülmü§tür . 

Tahk1ka ta başlanmıştır. .............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Birinci 
ikinci 

Telt dtun ıantımı 

aahile 400 kamı 
aahile 250 » 

Oçüncii aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 • 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
Iar aynca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilmlştlr. 

Son Posta'nm ticari ilaruanna 
aid i§ler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıAncılık KollektU Şirketi 
Kahrıunanzade Ban 

An.kara caddeai 
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Dünya matbuatmda akisler 
(BQ.§ tarafı l inci sayfamızda) • . 

ku yazıyor: A vrupada siyasi gergınlık 
günden güne artmaktadır. Öyle ki, 1914 
temmuzu günlerindenberi yeni bir clün
ya harbi tehlikesi, hiç bir vakit bu kadar 

Yakınlaşmamıştı. 

İngiltere hükumetinin siyaseti her gün 
biraz daha aydınlaşıyor. Onun hedefi di
ğer memleketlerin zararına olarak mü -
tecavizle uzlaşmak ve bu bapta ilk gaye~i 
Çekoslovakyayı Hitlerin mctalibatını bı-
18.mukavemet kabul etmeğe icbar eyle -

inektir. 

İngiltere bu suretle Almanya yeni kur
banını da yuttuktan sonra onu hazmet -
ınekle uğraşacak ve uzun bir müddet 
için, İngilterenin iyi bir parça telakkı et
tiği müstemlekelere taarruzdan vazgeçe

cektir. 
Halbuki, A vusturyanın misali ~bu ~a

zariyenin hiç te hakikate uymadıgını ıs -

bat etmiştir. Bu kat'.i anlarda en bü~ük 
mes'uliyet Çekoslovakya hükumetının 
maneviyatını kıran, onu ellerini, kolla -
rını bağlıyan ve mütecavize cesaret ve-

renlere aiddir. Her hadiseye bir takım 
desisekar unsurlar karışıyor. Hatta bazı 
İngiliz siyaset adamları, bizzat kend~le
rinin hazırladıklan cinayetin mes'ulı -
yetini Sovyetler birliğine yüklemeğe ça-

hşıyorlar. 
Sovyetler birliğini Çekoslovakyanın 

maneviyatını kırmakla itham etınek, 
Nürnbcrgde yapılan resmi geçidin tadmı 
kaçıran şiddetli yağmuru veya Japon -
yada çıkan bir tayfunu, ona atfetmek ka-

dar manasızdır. 

İngiltere ve Fransanm ınes'uliyeti 
Sulh için en vahim tehlike!eri taşı. -

yan bu anda, en büyük mes'ulıyet, 1ngıl
tere ve Fransaya aiddir. Bugün müteca
viz belki de daha durdurulabilir ve Av
rupa bir felaketten kurtarılır. Fakat ya
nn ihtimal pek geç kalınmış olacaktır. 

•Almanya hangi noktada duracak?» 
Parls, 14 (A.A.) - Gazeteler, aoğukk:anlılık 

n enerji tavsiyesinde miıttef!ktlrler. 
Lö Jurnal'de Helsei' şöyle yazıyor: 
('Fransa ne İngiltere her ne bahasına o

lursa olsun. sulhu kurtarmak içln ellerinden 
ıeıenl yııpacaklardır. Fakat vazifelerini ifa 
etmeıtt.e;ı feraaat edemezler, çünkü aksi tak
dirde yakında kopması muhtemel korkunç 
fırtınaları kendi üzerlerlne çekml§ olurlar. 

Mücadelesiz bir takım muzafferiyetler :!ll
llleslnin vermiş oldu~u gurur ile sarhoş olan 
Almanya, acaba hangi noktada duracaktır?o 

Avrupa meselesi 

Figaro gazet~inde Vlftdlmir Domıesson, 

dlyor ki: 
cMesele, almış olduğu nlsbetler ve tevll.:l 

ettiği neticeler itibarile, llk nlsbetıerl ve ne
ticeleri hem de pek ziyade aşan bir noktaya 
vasıl olmuştur. Mesele, bundan sonra ıırtık 
bir Avrupa meselesi hallni almıştır. Artık bu 
meselenin bu mahiyeti gözönünde tutularak 
müz:ıtere ve halledilmesi icab eder.» 

Ordr gazetesinde Bür diyor kl: 
cMüdhi§ bir oyun oynanmakta v.e Roman

ya, Yugoslavya, Polonya ve hatta ıtalya, Al
manların .şarka doğru• siyasetlerinin tac~I 
keyfiyetinin tendller!. lç!.n neler hazırı~~~ 
ta oldutunu aoruşturmaktadırlar. B 
Londra ve Par!.s'in halihazırda gevşeklik 
ıöstermemeleri llzımdır ·• 

Almanlar tehlike görüyorlar 
Berl!.n 14 (A.A.) - Alman gazeteleri, Hen-

' Bohemya'da vu-
layn'in ültlmatomunu ve '"t alllk haber
tua gelmiş olan hAdiselere mu e 
lerl büyük başlıklar altında neşretmektedir-
ler. 

Völklşer Beobahter, cişte Ben~:~el~e:~!;: 
diyor v<> vaziyetin son d~rece te . _ 
tunu, çunkü Südetıer ltiıtlesinin lteyfı mı':n 
amelenin tesiri altında nevmidane blr tak 
hareketlere kıyam etmem muhtemel bulun-
du~unu kaydediyor.• 

Berllner Tageblat, .ırki hukuk ~hllkede.• 
demekte ve fakat Çekoslovak hükfımeti ile 
Südetıer arasında serbest miizakereler ı.cra-
11 iç>n Hitıer'in bütün nıes'ullyetl müzakere 
edenlere bırakml§ olduğunu tayıd ve Al
nıanyanın tac;tr altında değll, serbestce ya
pılması ırızım gelen müzakereleri ihlAl etmi
yeceğıni 11Ave eylemektedir. 
Diğer tıı.raftan gazeteler, İngiltereyi Hitle

rtn nutkunu anlamamış olmakla muahaze 
etmektedirler. 

Y.ugoslavyanın vaziyeti 
Belgrad, 14 (A.A.) _ Harici siyaset sütu

l~Sa. Samuprava gazetesi, .Karar. .serlev
fi'c..., altında neırettlll makalede bllhassa 
IÖYle Yazmaktadır: 

dIJtıer. nutkunu söylemiştir. Geçen sene 
•akln ve temkinli olan ses, bu sefer heye
canla titremekte 1dJ. 
Bildet Almanlarının kendi mukadderatıanna 

htttım olmaları meselesi bugünden itibaren 
Lord R:ınslmen heyeUni fiddetıe meşgul e
decektir. 

Prag sene vekayiin merkezi haline gelmiş
tir. llodza hültQmeti, Hltlerln bir tarar ver-

miyece[tlnl blldlğl için sokak_ hAdl.selerlne 
meydan vermemek mak.sadlle uç ayda bir u
mumi toplantıları meneden eski kanunu ba
ıır bulundurmakta idi. Fakat bu tedbirin e
lektrikli \'e hummalı olan vaziyeti vahltnleş
tırmesinden korlrulmaktadır. Kat1 günler 
belki yaklaşıyor. Herkes sinlrlert~e hAkim o
labilecek midir? Herkes hatta ~~ünet lçin: 
de yıışıyan Yugoslavya bile bugun bu su alı 
soruyor.• 

" Linet halkası ,, 
Pariste intişar eden fransızca Jour ga

zetesinin başmuharriri Leon Bailby şun
ları yazmaktadır: 

Ben birçok zamanlar düşündüm ki, bir 
vakitler Avusturyanın üzerıne sinmiş o
lan Jiinet havası şimdi bütün Avrupaya 

musallat olmuştur. 
1919 yılında sulh muahedmamelerini 

yapmış olanlar ikinci bir harb tehlikc~i: 
ni gidermek için ilk. olarak şu tedbırı 
buldular: 
Mağlub Almanyayı parçalıyacak yer-

de pjlfıhlarını elinden almak. 
Başka bir tabirle, yırtıcı tırnakları tör

pülüyorlardı, gılya bu tırnaklar bir daha 
hiç sivrilmez gibi, mecnunane bir hayale 

kapılmışlardı. 

Ayni zamanda da A vustueya - Macaris
tanın parçalanması Orta A vrupada sü
kun tesis edecektir, diye düşünüyorlar
dı, bu sahada da Çekoslovakya ismile 
sun'i bir devlet yaratmaya güveniyorlar
dı. Bu devleti Alman kuvvet ve hırsının 
uyanmasına karşı başlıca mukavemet 
merkezi olarak kullanacaklat'dl. 

* A vusturyaya gelince, kendisine avuç 
içi kadar yerle 7 milyonluk nüfus bıra
kıldıktan sonra parçalanması işi, Avru
panın ikinci katolik devletıni de parça
lamak suretile bu memleketin ölümüne 
ahdeden beynelmilel masonluk tarafın
dan yapılan uzun bir kin mücadelesinin 
son safhasından ibaretti. 

* Fakat büyük müttefikler Avusturyayı 
ölü doğmuş bir çocuk halinP. getirirler
ken hemen her taraftan bazan ikna ile, 
baznn cebren toplanmış 16 milyonluk bir 
nüfus veriyorlardı. 

Eklerör do Nis gazetesinin başmuhar
riri Şarl Buset tarafından yazılmış ga
yet enteresan bir makale gördüm. Bu 
makalede Çekoslovakya Cumhurreisf 
Beneş'i takdis için hakikt bir Çek olan 
Fritz Veil tarafından yazılmı'? eski bir 
kitabın bahsi geçiyor, ve kj!abdan alınan 
fıkralarla muharebed'e:ı evvel Avustur
yaya aid olan 3,5 milyonluk Südet Al
manlarının muharebed .. n sonra da Avus
turyada kalmak için nasıl çalışını' olduk
ları anlatılıyor. 

Kitabı yazan muharrir bu münasebet
le şu cümleyi kullanmıştır: 

cFakat Avusturyanın omuzuna binmiş 
olan lanet onu istihlaf eden devletlere 

intikal etmişti.t 

Sulh müzakereleri esnasında doktor 
Beneş Amerikalılann obstruksion yap
malarına, İtalyanların soğuk davranma
larına rağmen Südetleri de yeni kuraca
ğı devletin içine almak ıçın çalışıyor: 

c- 1919 yılı şubatının 5 incı günü Vil
sonun, Klemansonun, Loyi Corçun, Cr
landonun ve Japon rnurahhasının önfo
rinde bu havaliyi daha ıslah edilmiş bir 
İsviçre haline getirmeyi ~adediyor. 5 
murahhas hararetle onun elini sıkıyrır
lar. Artık Beneş 3,5 milyon Almanı hu
dudu içine almış, mücadeleden galib çık-

mıştır.-. 

* •- Beneş bu bavaliyi İsviçre yapmayı 

videtii.• 
Şübhesiz bu taahhüd tutulmuş olsaydı 

bugün bütün Avrupa, birkaç milyonluk 
insan tabiiyet değiştirmek istediği için, 
kırılmak tehlikesine maruz kalmazdı. 

* 
Ve bu, bizi birkaç gündenberi vücud 

bulmaya başlıyan yeni fikre sevkediyor. 

Bu fikir fUdur 
Çekoslovakya 1919 sulh müzakereleri 

esnasında bizzat teklif ve devleti muh
tar kantonlar halinde yeniden kurmak 
esasını daha evvel kabul ettiği için: 

,Kantonlar federasyon1ı ve bitaraflıkb 
siyasi vahdeb fikrine kızmamalıdır.ı 

* Ben bu sütunlarda, amell fikrinden, 
yüksek aklı seliminden, hürriyete ateşli 
bağlılığından dolayı İsviçr~ milletini bir 

Hitl•r 
Çemberlagn 
Mülakatı 

(Baş tarafı 1 inci ıayfamızda) 

hayli yatıştırmıştır. 
Hiç beklenmiyen bu tebliğ, başvekil 

Çemberlaynin, Hitlere mülaki olmak ve 
A vrupadaki buhranın muslihane bir su
rette halli çarelerini araştırmak üzere, 
yarın sabah tayyare ile Almanyaya gide
ceğini bildirmektedir. 

Çembcrlayn, yarın sabah saat 8,30 da 
Heston tayyare meydanından hareket e
decektir. Başvekilin saat birde Münibe 
varacağı tahmin edilmektedir. Çember -
layn, Münihten trenle Bitlerin sayfiyesi 
olan Berhtesgadene gidecektir. Çember
layne hariciye nezaretinden Villam 
Streng ve hükiimetin sanayi başmüste -
şan Haris Vilson refakat edeceklerdir. 

Çemberlayn'in telgrafı 

Bu mülakat başvekil Çemberlaynın ta
lebi üzerine yapılmaktadır. Çemberlayn 
bugün, Berlindeki İngiliz sefiri Sir Nevıl 
Henderson vasıtasile Hitlere şu telgrafı 
çekmiştir: 

c- Gittikçe artmakta olan kntik va -
ziyet karşısında, bu buhranın muslihane 
bir .surette halli için bir çare bulmak ü
zere sizinle görüşmek istiyorum. Lutf en, 
en kısa bir zamanda, nerede ve ne vakit 
görüşebileceğimizi bana bildiriniz. Seri 
cevabınıza intizaren, şükran hislerimin 
kabulünü rica ederim.• 

Bitler, bu telgrafa derhal cevab ve
rerek, böyle bir görüşmeyi memnuni
yetle kabul edeceğini bildirmiş ve ya
rın için hazır olduğunu ilave eylemiş
tir. Mülakat bugün saat birde vuku 
bulacaktır. 

Fransa haberdar edildi 

Çemberlayn, Hitler ile görüşmek ka
rarım evvelii kabine toplantısında ar
kadaşlarına bildirmiştir. Başvekil, bi
Uihare muhalefet şeflerini ve Fransız 
hükumetini de bu karardan haberdar 

etmiştir. 

Berlinde akisler 
I..ondra, 14 (Hususi) - Berlinden 

bildirildiğine göre Alman hükfuneti na
mına konuşmağa salahiyettar bir zat, 
Çemberlayn'in ziyareti hakkında beya
natta bulunarak demiştir ki: 

c- Bu ziyaretten çok şey bekleriz. 
Almanya, Çemberlayn'in fevkal8de 
mahiyeti haiz bu ziyaretinin bütün 
kıymetini takdir eder. Esasen bu ziya
ret de gösteriyor ki İngiltere vaziyetin 
ciddiyetini müdriktir.> 

Çemberlayn hareket etti 

Londra, 15 (Husust) - Başvekil 
Çemberlayn, beraberinde iki müsteşa
rı olduğu halde Münibe müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Kabine azalarından bazıları, başve
kili Heston tayyare meydanında uğür
lamışlardır. ................................................... __. ... 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
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Her nevi banka muameleleıl 

Kiralık kasalar servisi 

' 

çok defalar takdir etmek hrsatım bul
muştum. lç memlekette komünist tahak
kümüne, dış memlekette bitaraflığa kar
şı nasıl cesaretle uğraştığını hepimiz bi

liriz. 
Şu halde Çekler için memleketi İsviç

re şeklinde kurmanın serbest millet sı
fatile beklemekte haklı olduklan hürmet 
ve takdiri ihlAl edeceğini iddia etmeye 
i~an yok demektir. ~ 

* Bugün bizim sonuncu sulh garantimı-
:z.i teşkil eden bir hal tarzı aleyhine hiçbir 
aklı sellin sahibi itiraz ed\fmez. 

.,., . ., -· -~ 

Dünkü siyasi müzakereler 
(BQ.§tarafı l inci sayfada) 

hazır bulunmuş ve Cenevredeki temas -
lan hakkında izahat vermiştir. 
İçtima esnasında Çembcrlaynin başlı

ca arkadaşlarile yaptığı istişarelerin ne -
ticesinden maada müdafaa nazırlarının 
erk&.nıharbiye reislerile yaptıkları içti -
maların neticeleri tedkik edilmiştir. 

Temaslar 
ÇEinberlayn, kabine içtimaını mütea

kib Amerika sefiri Kenediyi kabul 1::tmiş 
ve vaziyet hakkında kendisile görüşmüş
tür. 
Başvekil bilahare muhalefet liderle -

rini de kabul etmiştir. 

işgal ederek, iki mitralyöz, 40 sandıi 
cephane ve diğer siWıları ele geçit.mi~ 
!erdir. 
Çarpışmalar esnasında 15 Çek jaııdar· 

ma ve polisin öldüğü bildirilmektedir. 
Südetlerin zayiatı daha fazladJır. 

Diğer mıntakalarda da buna benze:c 
kanlı hadiseler olmuş, fakat Çek jaııdar .. 
maları vaziyete hakim kalmışlardır. 

Alman silah ve el bombaları 

Südetlerin, Alınan markasını taşıyan 
mitralyöz, el bombası ve silahlarla mü .. 
cehhez oldukları görülmüştür. 

Resmi vesikalara göre dünkü ve bu .. 
günkü hadiseler esnasında 25 kişi ölmüı 

Diğer taraftan hariciye nazırı Lord Ha-
lifaks ta Fransız sefiri Korben ile bir saat ve 

75 kişi yaralanmıştır. 
görüşmüştür. Geç vakit sükUn tekrar iade edilmiştir. 

Kabinenin yeni toplantısı için tarih Ümid zail olmadı 
tesbit edilmemiştir. Prag 14 (A.A.) - Bu sabah Henlaynin 

Kral Londraya döndü umumi karargahı olan Aslı şehrinde mü· 
Londra 14 (Hususi) - Londraya dön- zakerelerin inkıtaa uğradığı ve Henlay • 

mek üzere yarın Balmoraldan hareket e- nin Praga gideceği hakkında ecnebi 
decek olan kral, bugünden yola çıkmıştır. memleketlerden gelen haberlere rnüste • 

Kral yarın sabah Londrada olacak ve n.~den cephe almanın imkanı olınadılı 
vaziyet hakkında nazırların vereceği iza- soylenmekte idi. 
hatı dinliyecektir. Südetlerle alakadar mahfellerde söy • 

Avustralyamn vaziyeti lendiğine göre Karlsbadda tesbit edilen 
'Londra 14 (Husust) - Avustralya hü- sekiz noktanın Südet partisince kifi bir 

kOmeti, bir harb vukuunda bütün mı - imtiyaz addedildiği hakkındaki haber • 
k!nlarile !ngiltereye müzaheret edeceği- ler hakikate uygun değildir. Bilhassa ka· 
ni ve şimdiye kadar takib edilen siyaseti n~~~ •esaside derpiş edilmemi.J olan ple-
tamamen tasvib ettiğini bildirmiştir. b~~tin kanun haricine çıkmamak isüyen 

Londnıda heyecan ~~detler tarafından taleb edilemıyeceAt 
Londra 14 (A.A.) - Takriben iki bin soylenmektedir. ı 

kişilik bir halk kütlesi bugün Whitrhall Nihayet ayni mahfeller müzakerelere 
civarında toplanmıştır. Bir ihtiyat ted - tekrar başlanması ümidi henüz mevcud 
biri olmak üzere polis halkın başvekalet olduğunu ve bu sabah Çekoslovakyanın 
binasına girmesine mani olmuştur. hemen her tarafında sükunet hüküm sür· 

Komünistlerin mitingi düğünü ilave eylemektedirler. 
Londra, 14 (A.A.) - Dün gece komünist- Prag, 14 (A.A.) - Ashton Gwatkln, sabah .. 

lerden mürekteb bir heyet, Çemberlayn'e bir leyin Ash şehrine gelmlftlr. Mumaileyh bn· 
mesaj tevdJ etmiştir. Bu mesajda parlamen- tün gece yeni merkezlerinde içtima eden en .. 
tonun davet edilmesi taıeb ve HIUerln nut- det llderlerlle görüşerek kendilerini müzake-
lru protesto edllmektedlr. relere devam etmeğe davet etmışUr. 

Trafalgar Stuar'da bir mıtıng yapılmış ve Blllhare Ranslmen heyeti tarafından a,..: 
bunun hitamında bir heyet Çemberlayn'in fağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
nezdlne giderek mumalleyhe Führer'1n Çe- .Heyet Azası bu sabah saat 11.45 de Hen• 
toslovakya, İngiltere ve demokrasiler aley- layn tarafından kabul edilmiştir. 
bindeki lluttunu protesto eden blr mesaj HenlaynÇekoslovak bükilmeti ile müzate-
tevdl etmiştir. relerde bulunmağa memur Südet Alman par. 

tisi resmi heyeti murahhasa.sının son gtın. 
Parlamento toplanıyor mu? lerdckl hAdlseler dolayıslle müzakerelere d&-

Londra. 14 (A.A.) - Başvekilin muhalefet vam etmek için Ifızım olan şnrUar ortadan 
Uderlerile yaptığı mül(lkatıar esnasında, par- kalkmış olduğundan, feshedildiğini ve heyeti 
lamentonun tevkalAde lçtlmaa daveti görü- murahhasaya tevdi olunan vazifenin geri a-
tfilmll§tür. Bu babda reamJ maUlmat yokaa lındıtmı blldJrmlftlr. ' 
da, parlamentonun tol)lanma.ııı muhtemel- Bu müllkatta, bütün Südet meb'ualar '9 
dtr. bı! meyanda Südet heyeti murahhasası 4.1a. 

Fransada sı da hazır bulunuyordu. 
Parla, H (Burum> - Bapekll Daladye bu- Südetlerin tebligvi 

gtın de ı.stll&relerJne denm etnıI.t 'Tt! başta 
Blum olmak her, birçok parti tefierile gô- Prag, 14 (A.A.) - Alman Sudet partlsl, bu 
rll§Dlll§tilr. akşam neşrettiği bir tebltğde Südet Alman-

Hariciye nazın Bone de İngUb n Amerika lar için kendi mukadderatlarına kcnı.merlnlD 
ııeflrlerlnl kabul etmlftir. Bone, 14!9 nkit Mkim olmaları hattını istemektedir. 
Çekoslovak ııeflrlle de gOrtlfmtl§ttlr. İngiliz müşahidinin tayyaresine ateı 

•Sakin olunuz• Prag, H <A.A.) - Südet mıntakası ilf.erln· 
Daladye, dün gece bqveWet daire.sinden den uçan inglllz müşa.hidlerlnden ı:;u.ıton 

çıkarken, vaziyet hakkında malQmat isteyen Pratt'ın blnditi tayyareye tüfekle blrkn; eı 
gazetecilere ıunlan .söylemiıtır: ateı edilmiştir. Müşa.hld tahkikat yapınaııı 

- Sakin olunuz. 'tt.ınldalzllfe kapılacak üzere gıtttği Eger'den avdet etmekte ld1. 
blr ıey 1oktur. Ben yatmıya gidiyorum. Biz Ku~unlardan biri tayyarenin teknesine 1• 
de öyle yapınız. ııabet etmlpe de kimse yaralanmanıı§tır 

'}\\acar bUkfunetlnin kanaati .Südet Almanlann . · 
Londra, 14

1 
(Hu.sust> - Peıteden blldirlldi- a haklannı vwmelı( 

ğlne göre Macar bükfunet mahfellerl, Südet IAzım• 
meslfslnin halli için plebl&ite müracaat edJ- P.'ger - Çekoslovakya - H (A.A.) _ s.boo 
ıeceğl kanaatindedirler. Slldet, Ranalmen heyeti Azasından blnbafl 

Bu tatdlrde, Peşte biik6meti Çekoslova~- Suttan Pratt'ln evinin önfinde toplanarat 
yadaki Macar eltalllyetl lçin de plebt.ıııt ya- binbaşıyı balkona çaiırmı§lar ve alkıf}a~ 
pılmuını laUyecektlr. lardır. 

Amen'ka camhurreisi V~ Binba~ı Sutton Pratt, balkondan halka hl• 
döndü ' tab ederek ezcümle demiştir ki: 

Londra, H <Huausll - Aınerlta cumhur- cSüdet mıntakasında cereyan eden hldl· 
rel&i Ruzvelt. balen bulunduğu Roçester ıeh- ıclerl çok büyük bir alAka lle tedklt etUm. 
rlnden hariciye nazırı Bul lle telefonla uzun Şimdi ~una kanlim ki, Südet Almanlaruuu 
boylu görüştükten .sonra bugün Vaşlngtona haklarını vermek lhımdır.• 
hareket etmiıtır. 

Ruzvelt, tendlı5ln1 uğurlamak tDere toplan- Askere davet 
mıt olan halka demiştir ki: Eger, 14 <A.A.) - Buradaki Almanlar bu• 
•- A"frupada cereyan eden aon derece va- gün Prag hötilmeti tarafından aakerllte ça• 

hlm hldlatler, Vqlngtona dönmekllllml 1- ltrılmıttır. Almanlar bu davete icabet etızıe.. 
cab ettiriyor.» m4lerdlr. 

Boımacla 
Macar arazisi tizerinde 

Budapeşte, H <A.A.) - Cumarte.sl gilnl 
blr Çek tayyare.sinin Macar arazisi üzerin· 
den uçtutu blldirllmekt~ir. Tayyareclnin e
lindeki fotograf makinesini kullandığı da 
mü ahede olunmuştur. 

Londra, ıt (Hwıusl> - Romadaki İncllhı 
mulahatgftzan bugün hariciye nazın Kont 
Clanoyu ziyaret ederek, Avrupadakl siyul 
'Vaziyet hakkında görtl§mnıtnr. ltaıyanm 
Südet meselesindeki hattı harelı:eU dettfme
mlfUr. 

Mussolininin Ransimen'e mektubu Donanmamız yakında 
R<ıına, 14 <A.A.) - cPopolo d'İtalla. gaze-

tesi yarın Mus.sounı·nın Ranstmen'e hitaben ı·skenderuna _nı·decek 
bir açık mektubunu ne§redecekUr. ~ 

Südet nuntakasında çarpışmalar . • 
P.r 

14 
(H . .. İzmır, 14 (Hususı) - Şanlı donan-

. ag ususı) - Dun geceki kanlı mamız Ege denizinde bir ay devam e-
hildıselerden sonra bir sükunet devresi d k .. t k ·~li t b. . .. ece muş ere .... m ve er ıye faali• 
~eçıren Sudet mıntakalarında, bugün öğ- yetine devam etmektedir. Donanmamı
eden sonra tekrar çarpışmalar olmuş - zm şimdiye kadar yaptığı tfiliınlerde etı-

tur. de edilen netice pek mükemmeldir. n .. 
Südet membalarmdan verilen haber- l' 1 h ft l b ım ere a anın sa 11 çarşam a, per-

lere göre Falkenau civarında 2000 Sudet ş 1be ve cuma günlerinde devam edil• 
ile Çek jandarmaları arasınd~ muntazam mc.!kte, filomuz hafta sonlarını İzmir li• 
bir harbi andıran çarpışmalar olmak - manında geçirmektedir. 
tadır. Filomuzun yakında İskenderun limac-

Südetler, burada jandarma karakolunu mm ziyaret edeceği haber alınını ştır. 
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Genç kız ısrar ediy.:>rdu: 
- Kuzum dayıcığım kırk yılda bir 

gezmeye çıkardın. Bari istediğim yert
götür.cişık gazinosu> dururken resim 
sergisinde ne yapayım? 

r- clşık:ı. mı? Ama yaptın Felisite? 
cişık> senin gibi genç kızların hoşlana
cağı bir yer değil ki ... Kiba't fakat dur
gun bir yer ... 

Genç kız dediğinden dönmüyordu. Da
yı ister istemez bir taksi tuttu. 

- Bugün muhakkak bir şeytanlığın 

yar. . . Yoksa boş yere böyle tenha bir o
tel bahçesine gitmekte bu kadar ısrar et
mezdin. Doğru söyle bakalım ne var? 
Yoksa orada bir şeyini mi kaybettin? 

Felisite bu sözlere anca;{ otel bahçesi
ne girip bir masaya yerleştiklerı vakit 
cevab verdi: 

- Ben değil, arkadaşım Madelen bu
rada babasını kaybetti. 

- Babasını mı? Hayı:-dır inşallah, kos
koca baba nasıl kaybolurmuş? 

- İşte ben de onu merak edıyorum 
ya ... Biliyorsun Mad'elen Fransızdır. Bu 
sene benimle beraber İngiliz mektebini 
bitirdi. Mektebde iken yakından tanış

tıkları bir İngiliz ailenin yanınd:ı kalı
yordu. Onların delikanlı o.ğullarile se
vişti. İki tarafın büyükleri buna önce 
çok itiraz ettiler ama nihayet Londrada 
buluşup bu meseleyi neticeye bağlama
ya karar verdiler. Madelcnin annesi yoK:
tur. Babası guya salı günü Londraya ge
lecek, bu otele inecekti. Oğlanın annesi
le babası da başka bir şehirden gelecek
lerdi. Bugün de belki nişan yapılacaktı. 
Madelen bir haftadır bizde. Salı günü 
akşama kadar babasından hiçbir haber 
alamayınca kalktı, buraya gelip sordu. 
Otelden cMister Gerardın sabahleyin o
tele indiğini, fakat hemen sokağa çıktığı
nı> söylemişler. Madelen bir kuğıd ya
zıp bırakmış. Babasından bugüne kadar 
hiçbir cevab alamadı. Bu sabah ta gelip 
sordu. Ayni cevabı vermişler. Böyle hain 
baba olur mu? Kızcağız iş bozulacak di
ye heyecan içinde. İnsan bir satır yazı 
olsun yollamaz mı? Tuhaf• neresi, Mösyq 
Gerard pek sertmiş ama kızına çok düş
künmüş. Öyle iken ... 

- Ne iş görüyormuş bu adam? 

Gurabi efendi, bir viski daha doldur
mağa yanaşan garsonu bileğinden sım 

sıkı yakalamış, 

yılışık yılışık mı -
rıldanıyordu: 

- Nim sun pey
maneyi, saki, ta
mam ettin beni!. 

- Elmas tüccarı imiş galiba .. çok, çok 
zenginmiş .. 

- Ha! Desene şu meşhur Gerard. 
cKardeşler şirketinin sahibi...» Bu şir
ketin Avrupanın daha birçok şehirlerin
de şubeleri vardır. Mesela hakikaten ga
rib ... 
Dayıyı bir düşünce alınıştı. Londranm 

Campion adındaki bu pek kurnaz ve ze
ki hafiyesi yeğeninin anbttıklarında çö
zülmesi icab eden bir muamma sezmiştı. 

- İyi ki beni kurnazhkla buraya ka
dar getirdin Felisite. Bu işde mutlaka bir 
bit yeniği var. Sen burada dur. Bu otelin 
hususi hafiyesi arkadaşımdır. Ben gidip 
onu göreyim. On dakikaya kalmaz döne
rim. 

cOn dakika-. dediği zaman bir buçuk 
saati buldu. Çünkü: Campion sade arka
daşını görmekle kalmam~. onu Mösyö 
Gerardm tuttuğu daireyi açmaya dı:ı 

mecbur etmişti. Gerarıi bu odaya şöyle 
bir uğramış, hiçbir şeye el sürmemiş, iki 
bavulunun konulduğu yeri görmüş, son
ra hemen çıkıp gitmişti. Campion bavul
ları açtırdı. İçlerinden temiz çamaşır ve 
elbiselerden başka hiçbit' şey Ç!kma
dı. Yalnız kağıd sepetinde gri pamuklu
dan kirli bir çift eldiven bulundu. Lon
drada dört gün kalacağı halde yanında 
sekiz kat temiz çamaşır, üç kat elbic:e, 
bir yığın yakalık kravat, hatH bir de iş
lemeli kirli torbacığı getirmeyı unutmı
yan bir adamın bir gün, bir gece tren 
yolculuğundan sonra indiği otelde ban
yo almaması, traş olmaması. hatta değil 
çamaşırını, yakalığını bile değiştirmeme
si garib bir şeydi. Sepette bulunan eldi
venlerin de cinsi pek adiydi. Fakat kibar 
yolcular ekseriyetle bu nevi eldivenleri 
trenlerde elleri kirlenmesin diye giyer, 
sonra, atarlardı. Maamafih zeki polis ha
fiyesi onlarda bir gayri tabiilik bulmuş 
olacak ki alıp cebine koydu. 
Yeğeninin yanına dönünce· 
- Felisite, dedi, gördün mü başın. der

de soktun. Sana şimdi bir iş düşüyor. 
Arkadaşını al. Buraya gel~. Arkadaşımı 
görün. Size bir şey gös~erecek. Buradan 
doğru karakola başkomiserin yanma gi
din. Ben de orada olacağım. 
Dayı yeğen ayrıldıktan bir saat sonra 

komiserin odasında buluştular. Madelen 
de gelmişti. Zavallının beti benzi kül gibi 
idi. Felisite: 

- Dayıcığım, dedi, scylediğin gibi ge
lirken o arkadaşına uğradtk. Bize Mösyö 
Ger ardın otel def terine attığr imzayı gös
terdi. Madelen cBabamın imzası ama eli 
o kadar titremiş ki, ödüm koptu, hasta 
olmasın> diyor. 

Polis hafiyesi: 

- Telaşa mahal yok, dedi, yalnız siz
den babanıza dair bir iki şey öğrenmek 
mecburiyetindeyiz madmazel. İngilizce
yi bir İngiliz gibi konuştuğunuz. için otel
den sizi İngiliz zannetmişler ve tabil 
Mösyö Gerardın kızı old•ığunuza inanma
mışlar. Onun için imzayı evvelce göster
memişler. Siz meydana ç-ıktıktan sonra 
babanızı bulmak hususunaaki işimiz de 
belki biraz kolaylaşmış sayılır. Şimdi ko
miser size bazı sualler soracak, lutfen on
lftra cevab veriniz. 

Komiser cevabları yazdıkça Campfo!l 
omuz başından yazılanları düşünceli dü
şünceli süzüyordu. Bu, Mösyö Gerardın 
kısa bir tarifi idi: 

Yaş: 61. Boy: 1,73. Saç: Kır. Ağırlık: 
Bilmiyor, tıknazca: Göz: Gr~ mavi. Bıyık
sız, yüzük filan takmaz. Hiçbir yerinde 
nişanı yok. 

- Daha başka bir şey sormak lazım mı 
Mister Campion? 

Polis hafiyesi komiserin bu sözüne 
doğrudan doğruya cevab vermedi; genç 
kıza dönerek: 

- Babanızın hiçbir şeye hususi bir me. 
rakı yok mudur madmazel Madelen? 

Diye sordu. 

- Keman çalmayı pek sever efendim. 
Hafiye birdenbire ~aşalamış gibi idi: 
- Keman mı sever. HaJu çalar mı? 
- Evet efendim. Tabii yalnız kendi 

kendini eğlendirmek için ... 
Bunun üstüne Campion: 
- Şu halde yapılacak bir şey daha kni

dı bay komiser, dedi, Jlılfen «Kardeşler 
şirketi» direktörünü de çağıralım. 

Yarım saat sonra biiyük bir heyecan 
içinde karakola gelen ~irket direktörile 
komiser arasında şu muhavere oluyordu: 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Taıu 

İnşaat ilanı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Karabükte yapılacak mühendis ve memur apartımanları ile bunlara aid 
müteferri işler toptan götüru olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 483,147 lira 76 kuruştur. 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümerbank inşaat şubesinden alına

bilir. 

3 - Eksiltme 28 Eylfil 938 Çarşamba günü saat 11 de Ankarada Sümerbank 
Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat tenıinat mikdan 25,075 lira 91 kuruştur. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu ka

bil işlere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektublarmı havi zarflar kapalı olarak ihale güuü saat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde Ankarada Sümerb ank umumi muhaberat şubesi mfıdürlü
ğüne teslim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postad:? va
ki olabilecek gecikmele.: nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. 
c644h 

-

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

- • - İcabında günde 3 kaşe alınabilir. .. • • 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

1 _ Uzunköprü hükfunet konağının 13706 lira 17 kuruşluk bir kısım inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 _ Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi fenni ~attname, bay10dır

lık işleri genel şartnamesi ve keşif evrakı Edirne Nafıa Müdürli.ığünde görüle-

bilir. Mild- 1 .. ~ .. 
3 _ Bu işin ihalesi 30 EylUl Cuma giinü saat 15 de Edirne Nafta ·ur ugu 

odasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1028 liralık teminat vermek ve aşağıdaki ve
saiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine aid Ticaret Odası kağıdı. 

B - İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek için Nafıa. Vekaletin
den veya Edirne Nafı3. Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesik~sı 2490 sayılı ka
nuna göre hazırlanmış teklif mektubları mezkur günde saat 14 de kadar komis
yon başkanı nafıa müdürüne verilmiş olması lazımdır. Postada gecikmiş mek-
tublar kabul edilmez. c6445> 

i Bu esnada, Toriğin gözü raflarıı 
- 49- birindeki boş köşeye ilişti. 

- Oğlanın bavulu yok! diye bağırdı. 
kocrıkarının eşyası da uçmuş! 

-Etme! 

- Etmesi yok: N ah,işte! 

- Trenin içini araştıralım. Belki de 
yatmak için daha rahat bir yere çeki1 
mişlerdir. 

---------------.--------------------------------- - Öyle olsa, bavulları ne deyi aldı-
birden .kalktılar. !at? 

Derken, İfakat 
hanım, oturduğu 
yerde bir iki kere bacak .. bacak . .lan -
hıçkırcbktan son- mı ver. Vay babası
ra, başını yan ta - na, be!Gu .. gurabi -

rafa eğdi. Vücudü iskemleden aşağı nin sııfatına, hiye -
Irnydı, ayakları Avni Zormanm iri ba- tine bakın: Pika 
caklarmın arasına sıkıştı. tağlısı gibi ku .. ku-

Torik bu vaziyeti görünce: kurulmuş .. 
- Koca karı oldu! dedi. Şimdi onu Birdenbire o da 

vagona taşımak için küfeyi nereden sustu. Gözleri kapa
bulmalı? mverdi.. sızdı. To -

Gurabi efendi de saçmalamağa baş- rik viski şişesini 
tamıştı. garsonun elinden 

- Kırk yıllık ehlimi baştan çıkard{n almış, masanın üs -
be oğlan! Aferin sana!. Ben bu cenabe: tüne koymuş, bo -
tin ağzına ömrüm müddetince ilaç için yuna kadehini dol -
bir .vutum konyak koyduramadım. Kırk durup içiyordu. O -
~1ıilık Kani olur mu Yani? İşte bal gibi, nun adeti sarhoş ol
mis gibi oluyor. Mesele, püf tarafını du mu, susmaktı. 

Sendeleye sendele -
Kapının önünde para bekliyen herifi 

ye yerlerin~ dön • 
v h 

1 
savdılar, ayakta duramıyacak bir hal· 

mege azır andılar. d 1 G " . . 
M t d t 1 k d ·ı e o an urabı efendıyı oturttular, To· e r o e en ı e - .k 
.. "nl d' rı le Takvor. katarı boylu boyunca do· 

rını o e ı: 1 v • . t·ı H. b. t 
L " tf h b aşmaga gıt ı er. ıç ır tarafta ne fa· 

- u en esa ı- k t h d A . Z 'zi nı .. .. .. ~a anımın, ne e vnı ormanın ı 
zı gorun, mosyo - yoktu. 

ler. .. 
Uınidi kesip geriye döndliler. Gurabl - Nasıl hesab? 

- İçtiğiniz vis -
kilerin hesabını. 

- Onu, biz vere
cek değiliz. 

- Kimden alaca
ğım? 

- Bizimle bera -
ber bir delikanlı o -

efendi: 

- Ne haber? diye sordu. Torik cevab 
verdi: 

- Mübarek olsun, beybaba! Anne 
hamını kaçırmışlar .. bir şey değil: Man
giz de beraber uçtu! 

- Sahi mi? 

bu imada.· erbabının eline düşmede. Bu Meclisin eyi den Gurabi efendi bir vi•ki daha doldurmığa yana~•D 
delikanlı elhak erbabmış! Tevekkeli a- eyiye olgunlaştığınııy•lışık mırıldanıyordu: 

ırarsonu bile§-indeıı 11mııkı yılı::alıııu~, yılı~ık turuyordu haru? O 
verecek. 

Takvor: 

- He! dedi. Hapı yuttuk! Restöranın 
hisab! da enksemizde amarke kaldı .. kıl yaşta değil, baştadır dememis1er. müşahede eden de - - Nim IUD peymaneyi, nki, tamam ettiD beni ı .. 

Heey, hatun! Havvanın torunu! İşte bir İb likanlı, bir müddettenberidir zihninde) dan, Gurabi efendi mırıldandı: 
lis te sen buldun. Kalk; davran! Bir ka- kurduğu şeyin tatbiki zamanı geldiğine - İla cehennemi zümera!. 
deh de eyalinin elinden iç. İçmez! Öyle bük.metti. İfakat hanımın bileğini tu - - 21 -
ya? .~air boşu boşuna dememiş: «Pir elin tup: Tenha vagon restoranının içinde, 
den bade içmem, zehr olur zira bana!» - Bayan! dedi; rahatsız oldunuz. İs- masanın başında üç arkadaşın üçü de 
Piliç gibi çocuğun sunduğu hakikatte terseniz içeriye, kompartimana kadar sızmıştı. Metr dotel kendilerini bir ilci 
tehir dahi olsa. reddetmezsin ama.. götüreyim de, uzanın, rahat edin.. saat kadar bu vaziyette bıraktL Sonra, 

İfakat hanım hfüa o vaziyette, arada Gnrabi efendi, delikanlının bu tekli- sofra kurmak zamanı gelince, yanları-
bir hıçkırıyor, delikanlının bacakları fini tasvip etti: na gitti ve önce Takvoru uyandırdı. 
kendi ayaklarını hafifce sıkıştırdıkça, - Haydi, git! Zibar. Benden de me- - Artık kompartimanınıza gidin de, 
da'igalanıyordu. ded umma. Zira benim de halim, taka- burasını tanzim edelim mösyö! dedi. 

Gurabi efendi susunca, Takvor baş· tim kalmadı .. bir iki tek daha fışkı mı- - Neden? 
la<lı: dır, ne herzedir? Ondan çakıştırıp, ih- - Sizler burada iken biz işimizi gö-

- Zo1 köpoğlunun .. işi! Viskidir .. ne van ile muhabbet edeceğim.. remeyiz. 
b ... lur? Er yanımdan şafroş olmuşum. Kocakarının davranmıya mecali yok- - Peki! Arkadaşlan da uyandıralım. 
Ba .. bacağım nerde .. dedir? Ayak..la - tu. Avni Zorman, kuvvetli kollarile onu Gurabi efendi daha ayılmamıştı. U-
rım hanR~·...ca.ıuıoe..._ımc~:........~LZorına.n.ı.Jrnlllluc..uıı.nnıı'l-.J:uı:ılDLltaE'-Jol'.Jlll=urıı-J<lirii 

- Kompartiman 

lda mı? 
- Evet. 

- Peki mösyö! 

Herif peşlerinde olduğu halde birbir
lerini takiben kompartimana geldile: .. 
Bomboştu.. şaşırdılar.. hepsinin ağ -

zından ayni sözler çıktı: 

·- Yanlış gelmişiz! 

İçeriye bir göz gezdirdiler. Bavullar 
yerli yerinde duruyordu. Takvor: 

- Burasıdır, zo! dedi Nah, işte be-
nim pardesüm! 

- Peki! Nerede ya bunlar? 

- Tuvalete gitmiş olmasın? 
- Saçmalama, ahpar! Beraber gide-

Oturmuş, ~imdi bu h~dise etrafında 
müta1ea beyan ediyorlardı: 

- Yahu, bizim hatun böyle ters halt 
etmez ama, acaba hangi şeytana uydu? 

- Hangi şeytana uydusu var mı, bey 
baba? Oğlan, hanını evladının dik aıa~ 
sı. Koca karının papellerine göz koydu, 
.;;arhoş etti. kandırdı, bastırdı mantara. 
Bizim sabıka kitabları bunu da yaznr. 
Ne var ki? Biz enailik edip de bu dal~ 
gaya düşmiyecektik. 

- Kardaş! Ne bilirsin? Oğlan, kibari 
l;)ir şey görünoorudu.. Hiç te fikrime 

gelmemiştir ki böyle bir iş eder deyi. 
- Zaten bu belayı başımıza getiren 

de sensin, aslına bakarsan. Herifi viski 
-~~~a-~~~~~--~~~~~~-~~-~~ 
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Yasanı A. R-

Müşkül bir vaziyet 
Nahiye müdürü Süleyman ağa, he

ınen koştu, aralık duran kapıyı kapadı. 
Büyük bir telaş ile: 

- Aman yüzbaşı bey!.. İtin, köpeğin 
olayım. Bağırma. Kulun, kölen olayım. 
Şuraya bir dakika otur. Soracaklarını, 
s~~liyeceklerini hep biliyorum. Yerden 
goge kadar hakkın var. Ayaklarının 
türabı olayım. Beni dinle. Dinledikten 
sonra, bana acıyacaksın. Hiç bir kaba
hatim olmadığını an!lıyacaksın. Otur .. 
hele şuraya otur ... 

Müdür, o kadar istirhamkar bir ta
v~r almıştı ki; Zeki bey oraya otu~u~ 
dınlemek meC'buriyetini hissetrnıştı. 
Müdür, boğulur gibi hırıltılı bir sesle, 
sözüne devam eylemişti. 

- Ben .. mutasarrıf Ziya paşanın en 
küçük oğlunun lalası idim. Her ~. k.~
çük beyi midilli ile gezmiye gotur~r 
getirirdim. Günün birinde kaza ıle 
midilliden düşürdüm. Kafası yarıldı. 
Paşa, beni kovacaktı. Fakat hanımefen
di bana acıdı. cZavallı adam, aç kalma
sın. Bir memuriyete tayin et.> diye 
Paşaya yalvardı. Benim gibi cahil ada
ının elinden ne memuriyet gelir? .. Pa
şa; düşündü, taşındı. cSeni, Durak na
hiyesine müdür göndereyim. Orada 
Tatar ağa vardır .. Seni, idare eder. S:ı
kın sözünden çıkma. Güzel geçin. Eğer 
hakkında şikayet duyarsam, azlederim. 
Aç kalırsın.> dedi. Ve beni müdürlüğe 
tayin ederek buraya gönderdi. .. A. be
nim efendim!.. Şimdi, benim yerimde 
sen olsan, ne yaparsın? .. Yek başıma, 
yek mızrak olsam, bir şey değil. Ba • 
şınıda, tam dokuz can var. Bunlar; ek
mek jster, aş ister. Şayed Tatar ağanm 
emirlerine itaat etmezsem, onun şika
yeti üzerine de şuradan azlolunuverir
sem, benim halim nice olur?. 

Devip, kesti. 
Zeki bey bütün bu sözleri, kalbinde 

derin bir eza duyarak dinlemişti. Derin 
derin içini çekti. 

- Peki azizim .. Allah, yardımcın ol-
sun. Artık sana kabahat bulmuyorum. 
Fakat benim işim ne olacak?. 

Dedi. 
Nahiye müdürü Süleyman ağa, o • 

muzlarını kaldırıp başını bir tarafa 
bükerek kısaca cevab verdi: 

- Beyimi. Ağa ile uyuşmaktan baş-
ka çare yok. 

- Ağa ile nasıl uyuşabil~? .. 
- Geçen günkü senedleri muhurler-

sin. . 
Zeki beyin sinirleri, tekrar gerildı. 

Aklına bölük kumandanı Emin ağan:n 
son sö;leri geldi. Bu pervasız ve c~r'et: 
kar adam, en açık bir lisan ile netıceyı 
Ona söylemiş : . .. .. 

- Yaa .. sen, bu senedleri muhurle ~ 
lniyorsun, öyle mi? .. O halde bu memle
kette yaşıyamazsm. 

Demişti. 
$u halde? ... 
Demek lti' burada yaşamak .. 0 kadar 

büyük fedakArlıklarla buraya kadar ge
len Leylayı saadete kavuşturmak için, 
hu adamlarla hoş geçinmek.. ve o se
lledleri mühürlemek elzemdi. 

* Nah\ye müdürü ile sözü uzatmanın 
hiç bir fayda temin etmiyeceğini anlı
Yan Zeki bey, derhal oradan çıkarak 
konağa gitti ağanın odasına girmek ıs
tedi. Fakat 'ağanın (baş mabeyncilik) 
\1azJfE>sini ifa eden Şeyho, karşısına 
çıkarak: 

~ Yüzbaşı bey. Aşiretlerden bir kaç 
rnısafir geldi. Ağa ile xnühlm bir mese-
le .. ı muzakere ediyorlar. Siz, he e şu o-
daya buYllrun. 

Dedi. Zeki beyi, başka bir odaya 
sevketti. 
ö ZE>ki bey odada yalnız kalır kalma~ 
k fke ile gezinmeye başlıyarak kencıı 

endine: 
l{ - Vay gidi zaptiye çavuşu, vay ... 
h oskoca bir yüılba~ olduğum halde, 
~!fJn huzuruna teşrifatla giriyorum ... 

ı Le lA. en olmamalıydın. 

- Ağa ... Ben, derhat ata binip,Emin ağanın çiftliğine gideceğim. 

Ben bu herife, çok iyi bir ders verir - geldiniz. Şöyle buyurun. Rahat edersi
dim. Hatta bu ders, değil buradakilere, niz ... Kahve mi.. çay mı .. yoksa, soğuk 
~ıldız sarayındakilere bile kafi gelir- bir ayran mı? Emrederseniz, bir nargi-
dı. le doldursunlar .. 

Diye söylendi. 

* 
Diye diller dökmiye başlamıştı. 

Bereket versin ki, ağa hazretlerinin 
müzakeresi uzun sürmemişti. En şerir 
eşkıyalardan oldukları, kıyafetlerinden 

belli olan, tepeden tırnaklarına kadar 
silahlı birkaç kişi, çıkıp gitmişlerdi. 

Bu, öyle bir vaziyet idi ki; havayı 

birden bire değiştirmişti. Zeki beyin 
zihninde tasarladığı sözler, şiddetli bir 
hararete maruz kalmış, kar gibi eriyi
vermışti. 

Zeki bey, Şeyho'nun delaletile ağa
nın odasına girerken, şiddetli bir hele
cana kapılmıştı. Adeta, iradesine ha;
kim olamıyacak kadar müvazenesini 
şaşırmıştı. 

Esasen Tatar ağa, Zeki beyin söz söy

lemesine meydan bırakrrnyordu. Söz

den söze geçerek lakırdıyı uzatıyor .. 
böylece, kopması muhtemel olan bir 

Tatar ağa, Zeki beyi mutadı olan gü
ler yüzlülükle karşılamış: 

fırtınanın ilk şiddetini hafifletecek ka
dar kurnazlık ediyordu. 

- Va.y, efendim .. hoş geldiniz. Safa f Arkası var ) 

1 İstanbul Belediyesi Hanı~ ~ ı 1 
İtfaiyeye şoför ve efrad alınacaktır. Talib olanların şer~iti öğrenmek üzere 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri İtfa! ye Müdüriyetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (B.) (6370) 

Hep.sine 60 lira bedel tahmin edilen Do lmabahçede Gazhane yokuşunda eski 
24-6, 11-5 ve yeni 22-6 ve 13-5 numaralı binaların kiremid ve ahşah enkazı sa
tılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 27/9/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6323) 

TÜRKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

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

Taliblerin ellerindeki vesaikle bırlikte Galatada Perşembepazarı Samur 

sokağında İş Hanındaki Büromuza müracaatları. 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

1 
_ Bürhaniye hükumet kona~ı ikmali inşaatı kapalı aarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. . 
2 _ İşin bedeli keşfi 22500 l:ıradır. 

3 _ Bu işe aid evrak: 
A _ Projeler. 
B _ Fiat bordrosu, mesaha cedveli, keşif hül9.sa cedvefi. 
C _ Fenni ve hususi şartname. 
D _ Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi. 
E _Bayındırlık işleri genel şartnamesi olup bu evrakı hergün Balıkesir 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 
_ Eksiltme 26/Eylul/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15. de Bürhaniye 

.. ~ t konağında kaymakamlıK odasında kurulu Nafıa Komısyonu huzurun
~~k~:~lac~ğından isteklilerin zarfları bundan bir saat evvel mezkılr komisyona 

vermeleri. kk t t · t .. 
5 

_ isteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muva . ad demına ı Burhani-
ye Malsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mık ar a şayanı kabul 

ektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada muvaJ:fakiyetle ba
bank: m d . Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikasını ve 
şardıgına aır · 'h · ·a f k . Odası vesikasını kapalı teklıf mektublarını ı tıva e en zar a oymaları 
Tıcaret , "'k"ml · d · · d t · · · 

fl 2490 numaralı kanunun nu u erı aıresın e anzım ve ımza etmış 
ve zar arı . . .. tl 1A dır 
olarak muayyen gün ve .saatte Eksıltme Komısyon~a murac(;a a)rı a~m . 

6 
_ Postada vukubulacak gecik.meler kabul edıl.mez. 121 

Sayfa 

HİKAYE: Kirli eldivenler 
(Ba§tarafı 12 inci sayfada) 

- Mösyö Gerard size ne ,.akit ve nasıl 
uğradı? Neden §imdiye kadar ortadan 
kayboluşu hakkında bize bir haber ver
mediniz? 

- Bunun mühim sesebleri var: Mösyö 
Gerard! §irketin bütün sermayesinin sa
hibidir. Arzularında milstebid biı' adam
dır. Binaenaleyh biz madunları için onun 
bir dediğini iki etmek imkansızdır. Ken
disi on beş senede, ilk defa buraya geli
yordu. Paristeki merkezimizden bize 
Mösyö Gerardın merasimcfen hoşlanma
dığı, yalnız yaşamayı sevdiği ve hiçbir 
işine kimsenin karışmasına tahammül e
demediği yazıldı, onu burada kaldığı 

müddetçe kendi haline bırakmamız em
redildi. Karşılamaya dahi gitmiyecektik. 
Biz de emri aynen yerine gefodik. İstas
yona bile gitmedik. Gerard salı günü sa
at dördü kırk beş geçe yalnız başına çı
kageldi. Kendisine gösterilecek pek kıy
metli bir yakut serimiz vardı. Gelir gel
mez ilk işi onları sormak oldu. Fransızca 
konuşuyordu ve konu~Ltrken hiçbır şey
le, hatta karşısındakile bile alakadar gö
rünmüyordu. Yakutları alınca yarım .sa
at yalnız kalmak istediğinı söyledi. Oda
mı bıraktım. Başka odaya geçtim. Bir 
saat sonra döndüğüm vakit Mösyö Ge
rard gitmişti. Tuhafı ııeresı, yakutları da 
beraber götürmüştü. Ne diyeyim. Hepsi 
kendi malı. Zaten şirketin bütün sermı:ı
yesi onun. Dört gündür otele dönmediği 
için hepimiz telaştayız. Fakat polise ha
ber versek kızar diye ·susuyorduk. 

- Mösyö Gerardı ilk defa görüyordu
nuz d'eğil mi? Kızının şu tarifine ilave e
decek bir şeyiniz var mı? 

Direktör Madelenin babası hakkında 

verdiği cevabları gözden geçirdikten son-
ra: 

- Hayır, dedi, benim de söyliyecekle
rim bunlardan ibaret kalacak. 

Burada Campion söze kan~tı 
- Size bir şey soracağım, hatırlamaya 

çalışınız ve muhakkak cevab veriniz: 
Mösyö Gerard konuşurken ellerile işa

retler yapıyor muydu? 
Bu sual ötekiler gibi direktörün de tu

hafına gitmişti. Gülümsiyerek: 
- Hayır ... Pek sakin konuşuyordu, de

di, sağ elinde bastonu, eldivenleri vardı. 
Sol eli cebinde idi. 

Bunun üstüne direktöre işine dönebi
leceği söylendi. O gider gitmez polis ha
fiyesi, kararını vermiş bir aciamın kat') 
tavrile yerinden kalktı: 

- Ben gidiyorwn. Bir saate kalmaz 
neticeyi telefonla bildirirım. 

- Ah §U sakat kolum.. o olmasa ali 
mallah dünyada ele geçmem. 

Öbürü baygın ya:tıyordı.<. Campion e.; 

ğilip nabzını dinledi: 
- Zavallı Mösyö GerafÖ, dedi, vaktin· 

de yetişmesek bu kadar gazdan boğulup 
gidecekmiş. Aman çabuk bir doktor. 

* Ertesi gün pazard1. Carnpionl:ı komiser, 
dünkü muvaffakiyetlerinin neş'esi için
de, birlikte kahvaltı ediyorlardı. Polis
hafiye.si: 

- Ne ise, diyordu, hele şükür adamca
ğız kendine gelebildi. Kızcağızın da gö
zünün yaşı durdu. Bütün planı kuran 
aşhanenin sahibi olacak herif... Hem de 
ne pian kurmuş azizim. Gerardın İngiJ
tereye geleceğini nered~n duyduysa duy
muş. Herhalde şirkette b;r adamı olsa 
gerek. Adamcağızın bu şubede tanınma
~:ğını, yalnız seyahat ettiğinı filan iyice 
ogrenmiş. Daha vapur Fransadan kal
karken Garardın kamat'asının bitişiğin
deki kamarayı tutmuş. Ona, deniz tuttuk
ça, yardım etmiş. Bu arada ilaç diye u
yuşturucu şeyler de içirmiş. Vapurdan 
çıkar çıkmaz onu iyi bir otele götürmc.k 
bahanesile, evvelden hazırlattığı otomo
bile bindirmiş. Vapur saat altıda geliyor. 
Yollar o zaman tenhadır. Kimse şübhe
lenmeden rahat rahat aşhaneye geliyor
lar. Zaten Gerard yolda vaktinden evvel 
uyanırsa yeniden uyuması için her şey 
haz~r. Onu aşhanenin tavan arasına hap
s~~yorlar. Sıra şimdi Londra şubesino 
gıd'ip Gerardın görmek istediği yakutla
r~. aşırmaya geliyor. Bunun için de g:i
nunden evvel yüzü, boyu bosu tıpkı Ge· 
rar.dı andıran bir Fransız sabıkalı bulun
muştur. Bura şubesinde nasıl olsa şefi 
yakından tanıyan yok. Vakıa sabıkalının 
bir kolu sakattır ama bunu gizlemesini 
pek iyi bilir. Şirket sahibınin bavulları 
Işık otelinde tutulan odaya gönderilir. 
Sahte Gerard da, şayed şirketten sorar
larsa, otelden (Gerard) ın geldiği haber 
v~ri.~in diye, tutulan odada şöyle bir gö. 
runur. Ondan sonra da doğru şirkete gi
Gier ve bildiğin gibi yakutları alır. Fakat 
herif bu umulmadık defineyi başkalarile 
bölmeye kıyamaz. Kaçma:ıt ister. Aşhane 
sahibile avenesi de enayi mi?.. Derhal 
hileyi sezer, uydurma Gerard: yakal:ı
yınca sahicinin bitişiğindeki odaya tıkar
lar. Yakutların yerini söyletmek için sı· 
kıştırırlar. Biraz daha geciksek atı alan 
çoktan Üsküdarı geçmiş olacaktı. Bere
k.et. t~~ vaktinde yetişti'<. Yakutların ye
rını ogrenmek onlardan evvel bize n~sib 
oldu. 

* Hakikaten bir saat sonra komiserin te
lefonu çaldı: 

- Allo! Ben Campion ... Derhal Wel
keen sokağınd'a 39 numaraya geliniz. üs
tünde kiralık odaları olan kötü bir aşha
ne .. evet, hemen, hemeB. .. 

- Peki ama Campion sen asıl işin can 
alacak noktasını anlıyorsun. Otele uğrı
yan adamın hakiki Gerard olmadığına 
nereden hükmettindi. 

Komiser manalı manalı başını salladı. 
W elkeen sokağı şehrin en kenar ve ber
bad tarafıydı. Sıra sıra köti.i dükkanların 
dizildiği bu sokakta gün geçmezdi ki po
lisi heyecana veren bir fevkaladelik ol
masın. Hele karanlık basınca bu esrarlı 
cinayetler muhitine polis bile adım a• 
maktan çekinirdi. 

- Nereden olacak azizim, o gün otel
de bulduğum bir çüt kirli eldivenden ... 
Baktım, eldivenlerin tıek.i kirli, teki t~
miz .. · Neden? Zaten otele gelen adamın 
traş olm~a~ı, banyo almamas1, çamaşı· 
ru:ıı .değıştırmemesi bana bir şübhe ver· 
mıştı: Acaba bu adam sahiden Mösyö Ge
rard mıydı? Eldivenin tekinin temiz ka
lışı onları giyenin bir elini kullanama
dığını, binaenaleyh bir elinin sakat ol· 
duğunu gösteriyordu. Şuraya, buraya do· * kunan el temiz kalama?:. Halbuki Made-

~ 'len, babasının keman çaldığım söylemi • 
.. Wel~een sokag.~a ~ ~ece ~ka arkaya ti. Tek elli adam keman çalabilir mi? ş 
uç polis otomobılı gırdı. İçındekiler 39 Bundan başka şır· ket d' kt" .. .. .. .. d' Ö ıre orune, gor-
num.aranın onu~ e yere in~ler. nde düğü adamı tarü etmesini söylediğımiz 
komı.serle Campıon, arkada sıviJ polisler vakit Made.lenin cevabl!ırma ilave ede
ellerınde t~ban~alarla ic kapıyı geçtiler. cek şeyi olmadığını söylemişti. Halbuki 
T.am mer~~enı. ~~yorlardı. İri yapıh o yalancı Gerardı görmüştü. Demek sah
bır · kaclı1: onle.rını. al~ ve avazı çıktığı tesi de sahicisi gibi Fransızdı. kır saçlı, 
ka'dar bagırıp ıçerıdekilere c:tehlike> yi mavi gözlü, 1,73 boyunda ve tıknazdı. 
haber verdi. Bunun üstüne yukarı katta Konuşurken bir elinin hep cebinde ol
kaçışma .sesleri oldu. Polisler önce kadı- ması da o elinin sakatlığını teyid edi
nı yakaladılar. Sonra kaçanlardar. aşha- yordu. 
ne fdhibini bin güçlükle ele geçirdiler. Bütün bunları bir mantık ve muhake
Campionla komiser doğru tavan arasmn me silsilesile keşfedince, emniyet m~dür
çıktılar. <?rtahğ·a· t1:111.~ bir koku yayıl- lüğünün sabıkalılar listesinden y,alancı 
mıştı. ;elaşl~ ~lidli Jki odanın kapıları- Gerardın kim olduğunu, kimlerle düşüp 
nı kırcillar. Ikısınde de birer ot minder kalktığını bulmak zor olmadı. 
vardı ve içlerinde elleri, kolları bağlı bi-
;rer erkek yatıyordu. Bu iki erkeğin ikisi 
de şişmanca, ikisi de bir boyda ve kır saç
lı idiler Yalnız birinin kolu tak.ına idi. 
Komiser derhal bu tahta kolluya çözdü
rüp yakalattı. Herü homurdanıyordu: 

1" ARllftCI: N08e:Aloz.DA: 

Seni seviyorum 
Çeviren: lsmet HuUlsi 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli talebe

nin kaydı mektebin açılacağı 3 Birinciteşrin 1938 tarihine kadar devam ede • 
cektir. c:6055:. 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Lise derecesinde tahsil görmüş iyi fransızca bilen 5 memur alınacaktır. Talib'-

lerin şeraiti öğrenmek üzere Bankamıza müracaatları. c6426ı> 



Kapalı zarf usulile eksiltme i1inı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Ankara Tıp Fakültesi m:iştemilatından c752,249,50> yedi yüz elli iki bin iki 
yüz kırk dokuz lira elli kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye kliniği inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme, 19/Eylfıl/93S Pazartesi günü saat on birde Ankarada Sıhhat vı 

İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi komisyonca yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve fenni şartnameler, mukavele projesi, keşif 

ve hususi şartlar cetveli ve on dokuz adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mukabilin
de Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet İşleri 
Dairesi Riyasetinden ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü -
düdüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz otuz dokuz 
lira doksan sekiz kuruştur. 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları da teminat zarfının içine koymak suretile 
ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler Şirket olursa 2490 sayılı kanuniın 3 üncü maddesinin A. ve B. 
fıkrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Nafia Vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye aid ticaret odası vesikası. 
D - 250,000 ıki yüz elli bin liradan aşağı olmamak üzere yaptığı bina işlerini 

iyi başardığına dair vesikalar. 
G - Kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış olması lazım gelen zarflar 

19/EylUl/938 Pazartesi günü saat ona k:ı.dar makbuz mukabilinde Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğine tevdi edilmeli
dir. Posta ile ve taahhütlü olarak gönderilecek zarflar da ayni saatte Vekalette 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten sonra verilmek istenilen zarflar kabul edilıni-
yeceği gibi postada vaki olacak teahhürler nazara alınmaz. c5807,. 

Devlet Demiryollırı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilA11ları 
Muhammen bedeli 55075 !ıra olan muhtelif ateş tuğlaları 24/10/938 Pazartesi 

günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin1sında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isti yenlerin 4003,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta

yin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(6141) 

Muhammen bedeli 37650 lira olan IDlLlı telif akkümülatör, plak ve yedekleri 
31/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2823,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermleri lazımdır. 
Şartnameler 188 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(6280) 

Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Bandırma yolu ile İzmir ve havalisine gidecek yolculara bir kolaylık olmak 

üzere Tophanedeki Denizyolları acentasında açılan gişeınizden demiryolu bileti 
satışına 15.9.938 tarihinden itibaren başlanacaktır. (6400) 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 tt 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 tt 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil. 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

1 
2 
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4 
6 

6 
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Balkan oyunlarında 
neden derece alamadık? 
Atletlerimiz idmanlarının az ve tecrübelerinin noksaO 
olduğunu söylüyorlar, bunları nazarı dikkatealmaklazıııı 

10 Belgrad (Sureti mahsusada gönderdi- kelime var. İdmanlarımız bozuk.. tecril' 
- - - - - - -• • SOLDAN SAÖA: ğimiz arkadaşımızdan) - Dokuzuncu bemiz yok.. 

1 
Bu sözleri yabana atmamak l~zıındıt·· 1 - İki tarafı kesen bıçak-akılsız. Balkan oyunlarının birinci günü yapılan 

2 _ İns~rdıa lld., bazı ihayvJ,ı.nlarc!a müsabakalardan sonra alınan puvan va- Ômer Besi~ 
dört olan uzuv-arzu. ziyeti .son iki müsabakada her ne kadar Lig maçları hakkında bugun 

karar verilecek 
3 - ıı:Slze1onin müfredl-Arab yazısında. bir bir parça ileri gidecekse de umumiyet 

nevi yazı şekli. • itibaıfile bizi tatmin edecek mahiyette 
4. - Eğlence-keder. değildir. Geçen gün İstanbul mıntakası spor b8Ş' 
ı - Çünkü-masallarda a.dı geçen mev - Pazar günü yapılan m~sabakalarda kanı İstanbul valisi Muhiddin Ustünda' 

hum bir şey. gülle, yüksek atlama ve 800 metrede da- ğın riyasetinde toplanan klüp murahbıı.S' 
8 - Merkep-coşan. ha iyi dereceler almağı bekliyorduk. ları lig maçları hakkında bir karar vere' 
9 _ Sağlam-yağın bir kumaşta bıraktığı. · ı d' L' 1 h d ,.ııl· 

Ateş İbrahim rahatsızlıgıw dolayısile memış er ı. ıg maç arı aricin e ~ 
10 - Komşu bir devlet - Abdal. bll 

1'. kendisinden beklenen iqi göremedi. mak kararı vermiş olan klüpler de 
YUKARIDAN AŞAul: ır ıı 
ı - Demirden para. dolabı-akıllJ Yüksek atlamada Pulatm Balkan o - toplantıya iştirak etmişlerdi. Arad~ 8 ~ 
2 _ Aileler - Haber verme. yunlarında talihi olmadığını evvelce yaz- laşamaınazlığı ortadan kaldırmak uze rt 
3 _ Meal-münasib. mıştım. Senelerdenberi ayni derece ile bduhdör: ~lüp kk~~di aralG~ında klb~b:~:de 

. . . . . a a goruşme uzere uneş u :ıı.· 
4 _ Kadıköye vapur işleten idare-kıy - ıkincı olan Pulat rakibıle beraber 1,80 aynca to lanmışlar Takib d ekleri 

metli bir taş. atlanğı halde baraj tabir edilen bir ölçü- hattı har:keti kar~laştırmışl:ru:~ Bll ' 
7 - Çayın küçüğü-bir nevi kama. den dolayı üçüncü kaldı. gu·· n tekrar Halk Partisinde Muhiddin (jt 
8 - Bir ecnebi isim-cEbed»ln zıddı. h 

.. .. Jerfi Belgrada geldiği gündenberi as- tündağın riyasetinde toplanarak son le•' 
9 - ~ağın bir kumaş ustunde bıraktığı- ta .. 1.65 den güç aştı. Receb ve Galibden rarlarını bildireceklerdir. İstanbul JU 

bır içli, 800 t ed b' ' •ıik d W•1 d h • 
ıo - Muhakeme neticesinde verilen tahriri . . me r e ınncı egı ammdı a, a a maçlarının başlaması da bugünkü top 

kaxar-obize süd veren 
biri. 

ıyı derece beklemek hakkımız · lantınm neticesine baıır.ıı bulunmaktadıl'· 
haı:yvanlardan g 

.Memle~ette huyun~, su~nu bildiği ra- Galatasaray yUksek murakabe 
kiblerle, adeta kendı kendine kosan bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Evvelki bulmacanın halledilmi§ §E'kli .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
--····--

Ba gece nöbetci olan eczaneler şunlar-
dır: 

is tan bul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Sarım), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Beyazıdda: (Belkıs>, Samatya
da: (Rıdvan), Eminönünde: (Beşir Ke
mal), Fenerde: CEmilyadi), Şehreminin
de: (Nazım>, Şehzade başında: <Asan, 
Karagümrükte: (Kemal), Küçükpazarda: 
(Yorgi), Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyoğ 1 u cihetindekiler: 
istiklal caddesinde: (Kanzuk), Gala ta

da: (İsmet). Taksimde : (Nlzameddln). 
Kurtuluşta: (Necdet). Yenişehirde: (Pa
runakyanl, Bostanbaşında: (İtimad), Be
şiktaşta: (Nail Halid). 

Boğaziçi. Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ahmedlye), Sarıyerde: 

(Nuri), Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
Hulti.sil, Büyükadada: (Halk), Heybeli
de: (Halk). 

İs. 2 nci İflas Memurluğundan: 
Fındıklıyan Hanında oturmakta ve de

ricilikle meşgul bulunmakta olan Siro
nun iflası 14/9/938 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi şekilde yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan: 

atletler yabancıların bulunduğu- toplu heyetinin toplantısı 
müsabakalarda kıymetlerinin altına he- Galatasaray Spol' Klübü Genel Sekreterli' 
men iniveriyorlar. İlk heyecan geçtiği ğinden: Yüksek mürakabe beytimiz 17 eyl' 
için Balkan bayrağı ile 1500 metrede çok 938 cumartesi günü saat 15 de toplanacağılt 
. . .. dan 1çtimam ehemmiyetine binaen sayın • 
ıyı koşacaklarına şuphe yoktur. zanın klilb loka.llnl behemehal te§rifierl tici 

Kaybed'en her atletin ağzında tek bir olunur. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnlar1 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. --1031 25 Kasımpaşacı:a .B..acıı Mehmedefendi mahallesinin Yeniçeşme sO" 
kağında vaki 550 metre murabbaındaki arsanın tamamı . 

171 00 Hasköyde Hacışabanağa mahallesinin Kalaycıbahçe sokağında 
46 No. lu arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 30 gün müddeti• 
ve pazarlıkla satılıktır. İhalesi 6/10/938 Perşembe günü saat 13 de komisyond" 
yapılacağından talihlerin o/. 7,5 pey paralarile Akarat, Mahlıllat şubesine mür3~ 
caatları. (6395) 

Mamekide Seyyar Jandarma Piyade Alay Satınahnıl 
· kom· syonundan : 

Mikdarı Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

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

250000 37500 00 2812 50 Un 25/9/938 Cuma 9 
60000 21000 00 1575 00 Et ~ > 10 
6500 6175 00 464 00 Sade yaj lt lt ıı 

400000 24000 00 1800 00 Arpa t ,. 14 
250000 10000 00 750 00 Kuru ot t > 15 
200000 7000 00 525 00 Saman t > 16 
700000 7000 00 525 00 Odun t :t 17 
Yukarıda cins ve mikdarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminatlııJ1 

yazılı yedi kalem erzak ve yem seyyar Jandarma alayının bir yıllık ihtiyacJJla 
karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin: 

1 - Kanuni şartları haiz bulunmaları. 
2 - İhale gününden evvel muvakkat teminat paralarını Pertek maliyesill' 

yatararak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 
3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri. 
4 - Muayyen gün ve saatte cMamekh kışlasında alay satın alına komisyonıı· 

na müracaatları ilan olunur. c6088. 

ı - Müfliste alacağı olanların ve is
tihkak iddiası.oda bulunanların alacakla
rını ve istihkaklarını ilandan bir ay f çin-
de 2 nci İflas dairesine gelerek kaydettir- .:!JlllllllJlllllllllllllllll llJ il lllllllllll llllllll il lllllll il lllll lllllll llllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllJI' 
meleri ve delillerini (sened ve defter hü- == T •• k H K ~ 
!asaları ve saire) asıl veya musaddak su- ı ur ava urumu . . 1 
rc~lerin~~~~:ae~=:!:r~.ezatmes'uliyeti = eu··y·u·K Pı.YANGOSU ~ 
müstelzim olmak üzere müflisin borçla- 55 ifj 
rmın ayni müddet içinde kendilerini ve 5§ ~ 
borçlarını bildirmeleri. ~ 6. cı Keşide: 11 I Birinci Teşrin /938 dedir. ~ 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfat!a := ~ 
olursa ols.~n ~lleri~de bulunduranların ~ Büyük ikramiye: 200 000 Liradır ••• ~ 
o mallar uzerındekı hak!arı mahfuz kal- 5 • ~ 

mak şartile bunları ayni ı;nüddet içinde ~ Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ~ 
daire emrine tevdi etmelerı ve etmezler- = . . O O 200 00 · k 'k. ..k. fi 

akb 1 tl · bulun d k = ıkramıyelerle ( 5 . 00 ve • O ) !ıralı ı ı adet mu afat vardır .• • ~ 
se m u mazere erı ma ı ça ce- =: . . . . . .. . • ii 
zai mes'uliyete uğrıyacakları ve rüçhan ;i Dikkat: Bilet alan . he~k.es 7w~ B~rm~ Teşrın / 938 gunü ak ~ 
haklarından mahrum kalacakları. EE. şamına kadar biletını degıftirmıı bulunmalıdır... ~ 

4 - 22/9/938 tarihine müsadif Perşem- ~llllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff 
be günü saat 14 de alacaklıların ilk içti-
maa gelmeleri ve müflis ile müşterek 

borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanma
da bulunmağa hakları olduğu ilaıı olu

(10218) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bir Topografa ihtiyaç vardır. Ehliyeti ne göre 200 liraya kadar aylık veril~ 

cektir. Talihlerin bir hafta içinde Sümer Bank U. M. İnşaat Şubesine müracıı3 

ları ilan olunur. c6442:t 
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• PAS 1 P 
AKTİF 

Kasa: 
Altın: san kilogram 17.15'U37 
BANKNOT 
UFAKLIK 

24.133.30'7,31 
28.040.749,00 

1.242.50'7 ,21 

Ura 
Sermaye: 
l:Jıtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade 

63.4116.583,52 Hususi 
2.'112.234,11 

8.000.000.og 

Lira 
15.000.000,00 

8.'112.JM.ll 

Dahildeki Muhabirler : Tedavtildekf Banknotlar: 

TiirJı: llraaı 
338.435,91 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: 8aft Jı:llogram 9.0M.6H 

12. 738.038,33 

338.435,91 Deruhde edllen evrakı naJı:d.t.Je 
Kanunun ı - 8 lncl maddeleri 
ne tevtıtan bu1ne ıaratından 
.tki tedtyat 

158.748.563,00 

15.05'1.949,00 

Altına t&hvill kabil aeı beat 
dövtzıer 
Dtfer dövizler ve Borçla tllrlnl 
batı1eıerı 

Derabde ed1leD .-.rakı nakdiye 
batıyeal 143.890.8H,00 

10.915.071,64 
Karp!Jlı tamamen altın olarak 

23.667JN,9S lllftteD tecı.aTtlle n.zedllen 19.000.000,00 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edllen evrakı nakdiye 
br§llıtı 

, ReeStont mutabW llô.veten teda. 
vazed. 34.000.000,00 196.890.614,00 

15.728.879,17 

Kanunun 8 _ 8 ıncı maddele
rine tevntan hazine tarafından 
Vlki tedtyat 

158.'ld.563,00 
Türk Lirası Mevduatı : 

143.690.814,00 
Döviz taahhüdatı : 

Senedat Cüzdanı: 
HAZİNE BONOLARI 
'liCARi SENEDAT 

15.057.949,00 

1.100.000,00 
63.761.868,33 

Altına tahv1ll tabll döv1zler 
Diğer dö't'izler ve alaı:o.klı kllrlnl 
baJı:iyelerl 

64.861.868,33 Muhtelif : 

1.117,84 

42.357.091,05 42.358.208,89 
8U74.008,90 

&ham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhde edllen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı Bı!baDl 'H 
<Tahvtllt tti.barl tıymetıe> 

B - Serbest esham ve tahvil.At 

Avanslar: 
Baztneye tısa vad. avaD.!. 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvlllt Qzer1ne 

39.104.188,48 
6.8&U91,14 

8.H2.500,00 
102.758,85 

9.25'7.088,97 

Yekün 

45.968.881,82 

18.322.34'7,82 
U00.000,00 

11.195.832,H 

364.~1.Ml,0'7 3&Uıll.945,07 

J Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Alba üzerine anna % 3 

MEYVA TUZU 
En h of ve t aze meyvalar1n uaarelerlnden latlhaal 

edllmlt tabii bir matva tuzudur. 
Emulwlz bir fen harikuı oldajunda11 tamamen taklid edilemez 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 

B~yoğlu - latanbul 

SATIŞ ILAN I 
lstanbul Dördüncü icra Memurl~undan: . 

1 idaresinden 25003 ikraz numarasil.? borç alı
Rabia tarafından_ V ~ıf ~ara ar e i tek gösterilmiş olup borcun ödenmeme-

nan paraya mukabıl bırmcı cJereced. po t amma ehlivukuf tarafından 2609 
l karar verılen ve am 

sinden dolayı sa:ı ma~ın~ E .. bde Defterdar Mahmudefendi mahallesinde 
lira kıymet takdır. edı~ış olanmai:~ıen vapur iskelesi sokağında eslti 3,3 mü
İskele caddesi eski değırmen, 1ı sağı Mehmed efendi veresesi hanesi, so
kerrer yeni 14, 16, 18, 20 kapı tnumarba hesi Defterdar iskelesi caddesile çevrili iki 
ı b · t arkası bos an, ce · 
u islam ka rıs anı, . , mesaha sı aşağıda yazılıdır: 

dükkan ve iki hanenın evsa .. ve ını· • çı"mento cebhesi camekindır. 
d .. kkan olup zem ' 

14 numaralı mahal u . . katı. Bir koridor üzerinde bir tulumba, bir 
16 kapı numaralı hanımın zemın .' 

ocak mahalli bir hela, arkası baı:çe. 
' f - inde uç oda ve. 

Birinci katı: Bir so 3 uz.er . katı: Bir koridor üzerinde bir mutfak, tulum· 
18 kapı numaralı hanenın zemın 

balı bir kuyu, bir oda, bir h~la. . od bir gusullaaneden ibarettir. 
Birinci katı: Bir sofa ilzerınde cJ::aana, olup zemini Tiryeste taşı önil ahşab ke-
20 kapı numaralı mahal de 

Penklidir. 1 hane kargir, 18 numaralı hane ile 20 
14 kapı numaralı dükkanla 16 numara 1 

nurnaralı dükkan ahşabdır. bbaı olup bundan 46 metre murabbaı 
h 199 metre mura b dilkkA-Mesahası: Umum sa ası tre murabbaı kısım da ahşa un ve 

Jtısıın kargir dükkAn ve haneye 91 ıne 
haneye aiddir. 11 gayrimenkultiri tamamı açık arttır-

Yukarıda hudud, evsaf ve mesa~ası ya~ yan Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
nıaya konmuş olup 27 /10/938 t~ıne :as e ı açık arttırma ile satılacaktır. Art. 
kadar Adliye binasındaki daıremızd . . b lduguv takdirde gayrimenkul en 

. % 75 ını u 
tırma bedeli muhammen kıym~tilı si takdirde en son arttıranm taahhlld~ 
çok arttıranın üzerine ihale edılecek •.. ak .. dd tle temdid edilerek 11/11/938 tan. 
baki kalmak 67.ere arttırma on beş gun mu ı::dar gene dairemizde ikinci açık 
hine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 yad gayrimenkul en çok arttıranın 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırma a 

üzerine ihale edilecektir. . d evvel muhammen kıymetin 
Satış pe~indir. Talihlerin arttırmaya g~rmez en_lll bir bankanın teminat mek-

:w k . ermelerı veya mı % 7,5 u nisbetinde pey 8 çesı v 
tubunu ıbraz etmeleri ıazundır. . . tanzifiye ve dellaliye resimleri 

B. . 1 d' ye aid ten vırıye, . li - ..+ • 
ırıkmiş vergilerle be e ıye :ı dT 20 senelik tavız bede mui.erıye 

\'e Vakıf karesi satı§ bedelinden tenz .. t 
1 ır, 

aiddir. 
126 

maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
2 ,,,a. kanununun ncı ·~:f ,. 

004 numaralı icra ve ~ ala tlılar ile diğer alikadaranın ve 11~ a-. 
bu ~aynmenkul üzerinde ipotekli ca .

1 
faiz ve masrafa dair olan iddiala-

hakkı sahihlerinin bu ha~arını ve b~s: ;un içinde evrakı milsbitelerile bU
rını, bu iünın neşri tarihınden itlbare i iliJe sabit olmadıkça satış bede
dirmeleri icab eder. Aksi halde hakları ta:; cfazla maldmat almak isteyenle
lınin payiaşmasmdan hariç kalacakla~ v~ bi~esi için açık bulundurulacak 
rin 27/9/938 tarihinden itibaren herkesın go~e d yasına müracaaUarı illn olu-
olan arttırma şartnamesile 937/337 numara os 
llUr. (M51) 

Meıhur Alman güzellik mütehassısı 
Profesör Doktor 

E. W I NT ER 
tarafından formillü yapılan 

VENÜS KREMi 

terkib, tesir ve cild güzelliği. bakımın

dan dünyada mevcud kremlerin mu
hakkak ki en iyisidir. Mübalağalı rek
lamlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve 
mukayese kafidir. 

Deposu: Nureddin Evliyazade mües
sesesi. 

__ .. DIŞ T ABIBI \a 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 

No. 26, Kat ı de bergnn Oğleden 
ıonra aaat 14 den SU ye kadar 
hastalan kabul eder. 

·~----~11111!1~~~ HAF ll CtMAL Dr. 
(Lokman He\im) 

..... .,, mite'•-: l"Uar.daD maada 
~n <I • I> Dlvanıoi• numara 1N. n ... 
letonu DiN • U06' 

Son Posta 
Yıvmı. sı.yaaı, Havadis vı Balk ıuekal --Yerebatan. Çataloetme IDkat. • 

I S T AN BVL 

Gazetemizd• çıua )'UI ve 
nslmlerin büttııı hakları 
mahfuz ve gazetemize atddll. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 

Sene Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. 

TORKfYB ı.aoo 760 ~ 
YUNANİSTAN 2840 ızıo 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefind.ir. Adrea 
dellftirmek 25 turuıtur. 

--··--

1 
Ay 
Kr. 

15o 
270 
3()f) 

Gelen eora1' ~fll'İ oerilma. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kunqluk 
Pul ilivesi llzımdır. .· ..................... -...................... .. 

t' Poıta kutun : 741 İstanbUb 1 
1 Telgraf: Son Posta 
\ Telefon : 20203 
....... 1 ····--------····· ~ 1 J 

8a,fa 11 

YEN i 
H AV ALANDIRILMIŞ 

P.UDRA 

' Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra fİDldiye kadar tanı
dığımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
;:Udde mevcudiyeti bile farkedil· 
.nez, şayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgAr ve yağmu
nın bozamıyacağı bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mi\
teesslr ohnaz. İmtiyailı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild'in tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpü~ 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercih ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N Ü M UN EL 1 K · 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliii görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla· 
nır ve yüileri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzünilzün bir 
••rafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pudrayı intibah etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tercd
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

ŞİRKETi HA YRIYEDEN: 
16.9.938 Cuma gününden itibaren: 

1 - Devam saatlerinin değişmesi üzerine köprüden 16,25 de Beykoza kadar 
ilive edilmiş olan sefer liğvedılmiştir. 

2 - Köprüden 16,15 de yapılmakta olan Harem • Salacak sefori saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - 146 numaralı sefer de saat 16,10 da Köprüden hareket edeceği, muhte
rem yolcularımıza ilan olunur. 

SATIŞ I L ANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Mehmed Thsan tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23595 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmi9 olup borcun O. 
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli· 
vukuf tarafından 700 lira kıymet takdir edilmiş olan Edirnekapıds Hacımuhit-

ttn mahallesinde Camtişerif sokağında eski 26 yeni 64 numaralı sağı bürümcük· 
cü Mehmed efendi, arkası kazasker Aziz efendi konak bahçesi, solu Hacı Slıley• 
man a~a hanesi, önü yol ile çevrili evkaftan mazbut Haseki Sultan valdındll!I 
bahçeli bir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: · 

Zemin kat: Zemini çimento bir koridor, bir odunluk, bir kömürlük, taşlıktc 

iki gömülü güp, bir oda, bir asma oda ve bir hela. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde yüklü dolablı iki oda, bir heladan ibarettir. 
Hane ahşab ve harabtır. Bahçede bir kuyusu vardır. 
Mesahatı: Tamamı 123 metre murabbaı olup 57 metre murabbaı bahçe, baki-

yesi bina zeminidir. , 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art

.tırmaya korunuı olup 27 /10/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat H den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde ı>cık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak iizere arttırma on be§ gün müddetle temdid edilerek 11111/933 tarihine rast 
Iıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya ka<Uır gene dariemizde ikinci açık arttırması 
yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 

% 75 ini, bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi 
taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeler! veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve telliliye resimleri v• 

vakıf icar~si satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mü§teriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun l"l6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı_ 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde haklan tapu sici lı e sabit olmadıkça satı§ bedellnl!I 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfımat almak istiyenlerlıl 

'rl/9/938 tarihinden itibaren herkesin gör bilmesi için açık bulundurulacak olaıl 
arttırma prtnamesile 937/333 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

(HIO)' 



90 derece lıalis limon 

1 
Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan kolonyasmm bir damlasmı vücuda getiremez. 

Nesrin Limon çiçekleri Hasanın yavrusudur.- Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin RADYOLIN diş macunu 

kullanmalıdır? ÇÜNKÜ• 

Güzel Yüz 
için ilk tart 

gDnl dİf 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

Mikropları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar ntifuz ederek temizler, parlatır, dit etlerini besler Ye 

butalanmalarına mAni olur. 

sununz 
ÇUnkO. '91lcudunusda 
!O.Zumsuz yaR topla· 
myor. Ve rahataıı 

oluyorsunuz. Munta· 
znman teıiri kolay 
ve tabit olan MAZON 
alınız. Aynı zaman· 

· da varsa 

KABIZLIGI iZALE 
eder, MfDE ve baraakları
nız, karaciterleriniz daha 
muntaı:am işliyecelctir. HA
ZIMSIZLIK ve EKŞILiôt 
gidererek vücudunuzda fe
rahlılı: hiııaedecek iştihanız 
ve •ıhhatiniz düzelecek ve 

daima nefeli ve zinde 
olacalcaını:ı.. 

MEYVAT'UZU 

Sabah, Oğle ve akşam her yemekten sonra kullanınız. f. Zonguldağın en zangln maden-
~--------------•ı ____ .. _____ .,, leri olan Kozluda çarşı içinde 

~·-----------------------~ ~a~!a 1ı~~s~ ll~~~~nl 
Aynı Yaşta ... Aynı Nesil ... )> ACELE sA r•L•KTıR. ~ 
Allahım, şu bayanla aynı yaştayız. 

O, l&.stik top gibi çevik, cıva gibi 
oynak, şen, şatır konuşuyor, bir 
yerde duramıyor? İşte çantası elin· 
de tayyareye binecek, kim bilir ne· 
relere gidecek? Ben ise daima derdli 
ve düşünceli yerJ mden kalkmak, kO· 
şe minderimden ayrılmak istemiyo
rum. Bunun hikmeti nedir? 

Çok basit, çünkO; O bayan ilmt tecrübeleriyle artık büyük annesinin 
an'anesine bağlı değil. Medeniyetin istediği bütün konforu mükemmel 

ADET ZAMA 'nında mikrop yuvası olan bez ve pamuk tam· 

~Mıll!l•~k~u~l anmıyor. Cihan medeniyetinin takdirlerle kabul ettiği 

ve BAGI ·nı 
kullanıyor. Bunun için bUtnn sinir, rahim hastalıklarından uzak kalmıştır. 
Keyfine neş 'esine nihayet yok. 

Bayanlar sıhhat ile, neş'e ile yaşamanın birinci düsturu A Y L 1 K 
T E M İ Z L 1 K lerinizde Femil ve Bağını kullanmaktır. 

~----""'Her eczanede ve bül'ük mağazalarda bulunur. -.---•'• 

Modern---.---------' 
TüRKiYE 30 ncu Sayısı 

Cumartesiye çıkıyor 
111!1-m- Mecmuası _ ...... 

• Bu sayısının üç renkli nefis kapağı Simo

n• Simon'un Plaj resimlerile süslenmiştir. 

Zengin ve dolgun münderecat 

RADIO 
MU esse sesi 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 

Fennt Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Beşiktaş 

Erip apartım~m 
Tel: 44395, ev Suadi. 
ye istasyon yanı ııt 

............................ ·-······························· 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 

PATI iLE TEDAVi E~ll..l..lUJ .... _ ____.aı. __ -a-ı~~~· 

N 
Yen1 çıkan plaklar 

BAYAN İFAKAT 
270239 N · Hicaz neva gazel. Ey taze kadın 

o:· Rast Şarkı • Kaşlarına gözlerine 
BAYAN KÜÇÜK MELAHAT 

270240 N · Kuyuları var derince 
o: . L!z şarkısı - Paraşütle ineyim. 

NEVŞEHİRLl ŞERiF ÇOPUR 

270233 N . · Halk fB.rkısı - Derya kenarına yayılan ceylan 
O. • Halk şarkısı • Genç idim ahbaplar 

BAY AN MÜNEVVER 

7 - Bu dağlar meşe dağlar 
2 0235 No: . Karciar şarkı • Kalk gidelim dağlara 

ODEON SAZ HEY'ETi 

270238 N •. Z~ybek havası • Keman, Kanun, Klarinet, Cnnblıf 
O. Sırto • • • • • 

30 seneden beri emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış oldutu derlll 

tecrübelerinin neticesi olarak bugnu tennln en mntekamil plaıdanm l1D4 
lAya muvaffak olan ODEON plak şirketinin alaturka kısmında okuyan 
güzide san'atkQrlarımızdan bazılannın isimleri: 

Bay•n Safire 
,. Vedia Rıza 

" 
" 
" 

Hamiyet YUcesea 
lfak•t 
KUçUk Mellhat 

Bey MUnlr Nureddl• 
,, H. P•krl 
,, Kemal GUr••• 
., Malat,•I• Fahri 
Refik Bataran 

ROMATİZMA • LUl\IBAGO ve SİYATİX'del 
muztarip olup berayi tedari 

YALOVA ve BURSA 
KAPLICALARINA 

merhemi ile masaj yapıp daha iyi 
ve daha çabuk şifa bulurlar. 

~DO Her eczanede satılır 

Almanyada yapılan ve 

300 defa 

Marka Gramofon plAklan piyasaya çıkmııtır. 
FERYADI HAKKI NUMAN İÇLİSES 

8 O 2 5 ~o:U:e~~llr kuzu ile ıTürküı 
8 O 3 9 Atalım ~-ı ~ü~eıım. ıTürküı 

Toka d Turku.su. 

URFALI OSMAN YANIKSES 

8 02 6 ş~ Urfanın kapısı Donberi. 

BAYAN B. PLATİN 

8 O 2 8 
Ey Felek c:Segah ga:zeb 
Layık mı aşkın bana. 

BAYAN HAMİYET DUYGtn..U 

8 O 2 9 
Ayşem çıkmış yollara. 
Yaz geldi güller açıldJ 

BAYAN NEDİME 

8 O 3 O 
Bu dağlar ulu da~Iar. 
Gülerdim ağlamazdım. 

BAYAN NERMİN 

8027 Duydum kl o:Suzlnak şarklı 8037 Altını bozdurayım. 
Yol verin sevgilime. Senden ayrı dil§düm. 

POL YDOR Gramofon plAklar1nı her rerde ı•rarla lsterlnls. 
Türkiye toptan tıatış deposu : VA HE tJ T Ü C J YAN 
tstanlıul SuJtanhamam Camcıbaşı Han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 

1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
{Posta kutusu 1255 Hormobln Galat latanbul 


