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Hatay 
Erkinlik 
Teminatı 

Türk-Fransız aalaşnıasının 
iınza edildiği lise biaasına 

bir hatıra levhası asıldı 
Şam 12 - (Hususi muhabırimiz Y~z:

?0r:) Hatay hükumetilliin teşekkülü 
üzerine Suriye ile Hatay devletleri ar8;_ -
Stnda küçük bir diplomasi hadisesi . c~r~
Yan etıniştir:"Hatay cumhurjyeti reısl~ğı· 
rıe tayin edilen T. Sökmen, Jwm§U Surıye 
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Ne konuştular? 

Yazan: Mültth Bir ... 

D ünyanın iki büyük devl€t adamıJ 

başbaşa verip uzun uzun gör.iş

tüler. Acaba ne konuştular? Acaba, ko
nuşmalarının hududu nerelere kadar git
ti? Anlaştılar mı? Anlaşac:ıJtlar mı? An
laşmalarının hududları nereye kadar ge
nişliyebilir Şu dakikada, bütün dünya
run merak ettiği şey budur; hiç şüphesiz, 
bu merak uzun müddet devam etmiye -
cek ve bir iki gün zarfında bir çok feY 
öğreneceğiz. Hepsini öğrenecek miyiz? 
Zannetmiyoru~. Fakat, blr çok şeyler öğ
renmekte gecikmiyeceğimiz muhakkak -
tır. 

Onlar konuşurlarken kapılan sımsıkı 

kapadılar. Bunun için, merakımızı bu -
günden izale edebilmek için öıı ünıüz -
deki açık <hıran tek bir kapı var: Fara
ziye ve tahmin kapısı. 

Bu kapıdan girmeğe çalışalım. 

* Bir kere konuşulan şeylerin hududunu 
tayin etmek lazım. Zannediyonu: ki bu 
budud dar değildir ve sade Südet me
selesinin muhtariyet ve istiklil hudud • 
lan ile mahdU'd görünmüyor. Bunun a
lameUeri: 

1 - Henlein Almanyaya iltihak-tan 
bahsediyor ve KarM>ad programını orta
dan kaldırmış bulunuyor. 

Resim il Makale ı 

Tedkik ettiğin bir meselede hakikate varmak istersen o 
mesele üzerinde ne kadar görüş zaviyesi varsa hepsini top
la. fakat bu takdfrde vakit kaybedeceğin, şaşıracağın, te -
reddüde uğrıyacağm için gayeni elden kaçıracağını da 
hatırdan çıkarma. 

• Kumda igne bulunmaz .. --

Önümüze çıkan meseleyi en doğru şekilde halledebil • 
mekliğimiz için yegane çare bu meseleyi pürüzlerlııden 

ayıklıyarak en basit şekline getirmektir. Kumluk bir sa
haya düşmüş olan bir iğnenin bulunmıyacağını hatırla ve 
ona göre davran. 

Banyoda 
Kendi kendine 
Ydlanan lı.IJpelı 

r· ..... --···---·--.... ··----·· ... ~, Eski ıampigon 
Karpantlge bolısdan 
Hala 11azgecmedi 

! Hergun bir fıkra ~ 
fi Ayıplıyacaklardı ~ 

Eylw 17 

Sözün Kısası 
-···.,_, 

Şunu da yazıver! 

e. Talu 
fE:5) el.ki gün geçmez, şöyle bi' 
lg) müracaat karşısında kalırız: 

- Azizim! Ben Denizal:xlal mahallesi11' 
de oturuyorum. Bizim semtte iki tane Y,,. 
ramaz çocuk var. Sabahtan akşama k~ 
dar sokakta kavga ederler .. haddin vıırsd 
öğle uykusuna yat. Ne olursun? Şunu bit 
biçimine getir de, o güzel kaleminle yazl 

Ertesi gün bir başkası gelir: 
- Bizim üstümüzdeki kiracı geçen sa• 

bah kansını dövdü .. şunu bir biçirrtlI16 
getir de yazıver .. tam, sana göre rnev:ıu! 

Bu defa diğer biri sokakta rasJar, c:lu!'• 
durur: 

- Aman! İyi ki rasgeldim. Sana ınil• 
kem.mel -bir mevzu vereceğim. DemiJl• 
den, tramvayda geliyordum. Kadıncağı• 
zın biri yere on para düşürdü. Kondük• 
töre: cEğil de alıver!• dedi. KondüktÖ_l'. 
de: cNerede bulayım? Bu kalabalıkta a .. 
rayamam! • cevabını verdi.. şu adanılJl 
kabalığını sen gayet iyi tebarüz ettiril' .. 
sin. Şöyle, mizah kılıklı .. artık ben san~ 

öğretecek denınm a? Sen bilirsin. Ya• 
zıver! 

İki gün sonra, mahallebici dükkanında 
bir başkası: 

- Mirim! Hani ya o eski, üç köşe ma• 
hallebi kaşıklan vardı .. artık kullanıl• 

, maz oldu. Halbuki onların ihyası hen1 
'. milli bir san'atı yeniden canlandırır, hen:I 2 - İngiliz başvekili de Londraya dö

nerken orada Fransız başvekiline ran -
devu veriyor ve hükfunet azasını içtimaa 
çağırıyor. . 

3 - Etraftan sızan haberler arasında, 
bu mülakattan sonra umumi bir Avru
pa anlaşmasına doğru yollar açılması ih
timallerinden bahsediliyor. 

Fena piyesler yazan bir muharrir, 
piyui oynandığı gece bir dostuna lo
ca davetiyesi göndermi§ti. Dostu ti • 
ycıtroya gelmemiş, loca bo§ kalmıştı. 

Muharrir enen gün, dostunun e- • 
mne gitti: 

, de Türk orijinalitelerinden birinin orta .. 
dan lraybolmamasına hizmet eder. Şuntı 
sen, ~azetede biçimine getir de, yaz! 

- Dün gece tiyatroya gelmedin, lo
can boş kaldı? 

- Sebebi ru: Gelseydim ayıplana • 
caktım. 

-Neye, locada bedava oturuyorsun 
4iye mi? 

- Hayır, piyesi alkı§lasaydım. halk, 
• bir ~ey anlamıyor, diye beni ayıp1ıya

cakt11. Eğer alk1şlamuaydım sen, ne 
kaba adam, kendisine loca verdim, 
öyle olduğu halde piyesimi alkı§lamı-

Henlein'in iltihaktan bahsetmesi boş 

bir şey değildir. Bu yeni iddia pazarlık 
maksadile ortaya atılmış olabileceği gibi 
Südet meselesini toptan halletmeğe ma
tuf bir Alman siyasetinin de eseri olabi
lir. İngiliz başvekili salahbetsiz insan 
değildir. Eğer Hitler tekliflerinin hudu
du geniş olmasaydı İngiliz başvekili da
ha orada iken ken'disile anlaşır ve Lon
dradaki içtimalara lüzum görmezdi. U -
mumi bir Avrupa anlaşması yollarının 

açılması ihtimalleri de gösterir ki konuş
ma hududu genŞir; Ç"lnkü dar bir hudud 
içinde Hitler dargın rolünü elden bırak
maz. 

yor diye beni ayıplıyacaktın .. lyisi mi 5 .Boksör Karpantiye, türlü tilrlü iş -
hiç gelmemeyi daha. mii.nasib buldum. i ~ere girmesine rağmen sporu, hele bok 

\, ...... -.-.......... --........ ._-.......... - ... -' su asla unutınuş değildir. İşlettiği fab-

Şu halde bu üç a.Wnete bak.arak ko • 
Dll§IIla hududunun geniş olduğuna hük
medebiliriz. 

* , 
Bu hududun sade Südetlerin muhtari-

yet veya istiklfil.i, Alrnanyaya ilhakları 

nı.evzuu ile mukayyed olmadığma da e
Ininiz. Amiral Horti Almanyaya beyhu

Bu köpeğin diınyanın en akıllı hay
vanı olduğu iddia edilmekte ve zeki
sına bir misal olmak üzere, banyoya 
girerek kendi kendisini yıkaması gös
terilmektedir. 

Garib bir yarış 

Yüzmeyi 
Kolaylaştıran 
Yeni bir alet 

de gitmiş ve eli boş dönmüş değildir. :M'a- Londrada, iehrin en kalabalık ve sey
car matbuatının son zamanlardaki dilleri rüseferi güç olan noktasından, Sandey 
gösterir ki Sfrdetlerle birlikte Macarlar Ekspres gazetesinin bulunduğu yere ka
da bahis mevzuu olacaktır. Zaten Çekos- dar olan sahada ayni evsafta, fakat biri Mevsimi görünürde ge~ olmakla 
lovakyanm bütün ekalliyetleri Südet.ler- hızlı, diğeri yavaş giden iki taksi otomo- beraber, ayaklara takılan bu yelkenlerle 
le birleşmiş bulunuyorlar. Onlar da ayni bili, bir atlet, bir de bisikletli arasında daha ~'atli. yü.zülebileceği iddia ed~ -
haklan istiyo lar nlarl b" likt ··- müsabaka yapıl.mı...., ... Maksad, bu kala- mektedir .. Şımdı Londra ve Amerika r ve o a ır e mu 'il.... - h 1 d ·· b"l bilm" 
cadele ediyorlar. Vuruşmalar sade Südet balık sahada hangisinin daha evvel yuzme avu.z arın a, yuzme .1 en . ı-
mıntakalannda değil, Macar mıntakala _ nı.ev'ud yere geleceğini tesbittir. Netice- yen ayaklarına bunlardan geçunıektedır. 
nnda da cereyan ediyor. Şu halde iki de bisikletli bu müsabakayı 6 dakika 35 
büyük devlet adamı aralarında hiç ol _ saniyede, atlet 7 dakika 40 saniyede, ağır 
mazsa Macarları da konuşmuşlardır. giden taksi 9 dakika 34 saniyede, hızlı 

Macarlar da konuşulursa dığerleri bir giden taksi de 10 dakikada katetmişler
tarafa da bırakılabilir mi? Hayır, Slo - dir. 

Amerika çıplaklarının 
kongresi 

rikanın husust bir köşesinde bir an -
trenm.an salonu yaptırmıştır. Orada ha -
U kendi kendisine boks talimleri yap
makta, bazan da heveslilere ders ver -
mektedir. 

17 yaşındaki kızı da babası gibi 
sporcudur, ve golfe meraklıdır. Lon -
drada yapılan genç kızlar turnuvasın
da mağlup olmasına rağmen neş'esini 
kaybetmiş değildir: Resimde baba, kı-
zı yanyana görüyorsunuz. 

lngilterede senede 1000 
kız kayboluyor 

İngilterede senede bin kadar kız 
kaybolmaktadır. Skotland Yard, kay -
bolma vak'alannın seneden seneye art 
masından dolayı haklı bir endişeye 
düşmüştür. 

Bu kızlardan birkaç yüzü, her se -
ne varyete artisti ünvanile İngiltere • 
den kaçırılmaktadır. Bu kızların had -

· Hemen o akşam misafir 'elen bir ba• 
yan: 

- Esnaf acaib oldu. Geçen gün biziıı 
torun keten helvası istedi. Ziyadesi nıi• 

deşini bozar diye, heriften yirmi p:ıralıli 
satın almak istedim, vermedi. Şmıu bit 
biçimine getirip yazıversen, efendi oğ· 
lum, sevaba girersin! 

Allah ukal9.ya zeval vermesin! Hele 
bana karşı gösterdikleri alaka ve tevec• 
cühün minnettarıyım. Kimi ~ciz kalemi .. 
me güzel vasfını layık görüyor, ki.mi de 
- anlaşılan hergün yazı yazan bir mu• 
harririn mevzu bulmaktaki müşkülatın:C 
takdir ederek - benim yerime bu külfeti 
ihtiyar ediyor. Bunların hepsi de güzel, 
hepsi de iyi amma, şayed ben onların ar .. 
zularını yerine getirecek olsam, o vakit 
te, eminim, gidip başka bir meslekdaşımJ. 
bulacaklar ve ona: 
- Mirim! Gazeteler amma cia saçma sa .. 

pan şeylerle dolmağa başladı. Hele şıı, 

filancanın yazısı, okunur gibi değil. Ne 
olursun? Bir biçimine getirip te yazsan.:J 

diyeceklerdir. 

E. Talu 

~-························································'\ 

f Büyük müsabaka J 
'-. .... [ Yalmz çocuklar için ] ..... -

© 

vaklar da haklarını isterler ve Lehler 
de boş durmazlar: Biri yer, biri bakar, 1 kadın otomobilde dogurdu 

dı zatında, cenubi Amerika ve A vru -
Amerikan çıplaklar cemiyetinin son padaki beyaz kadın ticareti yapanla -

kongresi ,bu sene Danimarka.da, Ko - nn oyuncağı olduğuna µıtimal veril -
penhagen'de toplanmış. Çıplak aza, mektedir • 

kıyamet ondan kopar! 
tste, bu tahlil neticesinde ilk hanılede 

JronuŞ'!lan mevzuun hududunu tayin e
debiliriz: Berchtesgaden'de mevzu Südet 
meselesi değildir; bütün Çekoslovakya 
meselesi diplomasi masasının üzerine ko
nulmuş bulunuyor. Halledilecek te bu 
meseledir! 

* Anlaşma bu hadde kadar gidebilir ınJ? 
Gidebilirse bu, ne gibi şartlara bağlıdrr? 
Bir de bu suallere cevab verelim: 
Anlaşma bu hadde kadar gidebilir; e

ğer İngiltere isterse! O zaman bütün Çe
koslovakyanın varlığı bahsi ortaya ko -
nacak ve Versailles (Versay) muahede
si de, Almanyarun garb hududları ve ko

lonileri müstesna, ortadan kami1P.n kalk
mış bulunacaktır. Ancak, bu kadar geniş 
anlaşmanın tamamen tahakkuk edebil
nı.esi zamana muhtaçtır ve bu zaman 
zarfında da Südet vaziyeti bugiinkü ha
linde kalamaz. O zaman muvakkat bir 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

Viyananın Meidling mıntakası ci - eli ı · t kırd t k rdaya vu"cudl r· ş erı a aya a ı , e 1 Kızlardan bir çoğu, ailelerile kavga 
vannda 18 yaşında bir kadın birden • k, ~ k1a 
bire doğum ağrıların~ tutulmuş ve e- zangır zangır titreyere onuşaca - ederek kaçıp gitmektedirler. Bazıları-

Bu sütunda her gün muntazaman 
çıkacak birden on seklıe kadar numa· 
rah resimleri kesip saklayınız. Müsa· 
baka faydah, eğlenceli, ve kolaydıl\ 
Hal şeklini son resim çıktığı gün ilan 
edeceğiz. 

vine gitmek için bir otomobile bin _ nnı konuşmuşlar. Hatibler dünya ka- nın da aşkda sukutu hayale uğramak
miştir. Kadın yolda giderken otomo _ d.ınlannın böyle çırılçıplak, sere serpe tan mütevellid bir hayal kırıklığı ile 
bil içinde bir kız çocuk dünyaya getir- gezmelerini davalarının lehinde bir başka şehirlere gidip çalıştıklan talı • 

~rr=ı i::si:ti:r·:;;::;::;;;;::::;;:;::;:;;;;;:::;;;::;:;;:;:::::::::;::ih:=iı~· c~c~e~t ;;io~l~ar~a~k=s~e~lfun:=::ıam::;::;ı;;ş::;la;;r;;;d::;ır;;.:;:::;::~;;mı;;;·::n:=o::lurun==akta=:dır:;;;::.;;;:::=;;::::====="'==: ........... ,. .. A ... K .. V".i"M .......... . 
1 S T E R 1 N A N M A! 1 STER 1 NAN, 

Sanayi Birliğinde bütün çorap fabrikatörlerinin iştiraki 
ile yapılmış oJan toplantılar esnasında: Avruparlan bjr 

örgü, bir de dikiş, boya ve ütü mütehassısı getirtmiye karar 
verildi 
Şu halde şimdiye kadar memlekette örgü, dikiş, boya ve 

ütü mütehassısı yoktu demektir, giydiğimiz çorarlar bir 
gün içinde bunun için yırtılıyordu, demektir, her ailenin 

büdcesinde mühim yer tutan çorap masrafı bunun için ha
vaya ~diyordu, ~emektir. 

Yanlış yolun neresinden dönülse kardır, denilir. Senelerce 

iSTER iNAN, 

geciktikten sonra da olsa mütehassıs getirtilmesi kararın
dan dolayı sevinelim, fakat getirtilecek olan iki mütehass.:s 
müşterektir, bir fabrikada değil, bütün fabrikalarda çalışa
caklardır. Binaenaleyh biz bunların da ihtiyacı karşılıya -
caklarını sanmıyoruz, ve çorabın makinesimi'en ipliğine 
varıncıya kadar bütün iptidat maddeleri Avrupadan getir
tildiğine, umumi maksadın da çorap fabrikatörleriııi 7.f:ngin 
etmek olmadığına göre biz derdi halletmek için en iyi ça
renin gümrükleri açarak çorap fabrikalarını serbest reka· 
bet karşısında bırakmak olduğuna inanıyoruz, fakat ey 
okuyncu sen: 

iSTER INANMAI 

EYLÜL 
Rumt ıeıı.e 17 Arabt aeno 

1364 . "67 -Eylül Reımi ıene ıt:'r 
4 1939 135 
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Çinlilerin yeni muvaffakiyetleri 
Bir şehir geri alındı, iki 

gemi batırıldı 
Japonlar ü~. binden f ~zla zayiat 
ve mitralyoz kaybettıler 

Son muharebelerde 
verdiler, top 

--=~------
Hong-Kong 16 (AA) _ Takviye kı· ralyöz ile iki top bırakmı~· · "l akininde tiemırlemı~ ou -

taatının vürudu üzerine Çin kuvvetleri l{ırınızıgo Y . . .• . 

lI 
· d · · k b'l taarruz lunan J apon gemilen bugunlerde Çın 

sınçe e şıddetli bır mu a ı ıl tt yapmışlardır. Çin kuvvetleri şehrin dö~ tayyareleri tara~nd~ fas asız sure e 
te üçünü işgal etmişler ve sekiz saat de- bombardıman ed~ıştir. Bun~a~dan ~ • 
\ram eden sokak muharebelerinde 650 den tısına isabet vaki olmuş ve ıkı nakliye 
fazla Japon öldürmüşlerdir. Sağ ~1:11§ gemisi derhal batmıştır. 
olan Japonlar, şehrin şark mahallesınm· Şiddetli muharebeler 
bir köşesinde tahassun etmişlerdir. . 

Yangçenin iimalinde Tapeşarun Çinlı Hong-Kong 16 (A.A.) - Şantung eya-
kuvvetleri, taarruza geçmişler ve Ja • let~ gıu:bınd~ bul~an Çin k~vvetleri 
.,. 1 Seh , · al ahilin. e tardet • Fengşıyenı yenıden ışgal etmışler ve 
l'on arı o nun şım s . . A 

t
'kt y· . · ı...:-; .. de becı. ınü- Yanşan yakinine vasıl olmuşlardır. Ho-
ı en sonra ıeşıyaşı ya~· • . . . . . _ 

bizn mevkii birbirini müteakib işgal et • peı _eyale~ şarkında ve Şansının şı -

nu
- ı d. B uh b lerde dücı.man üç mali şar'kisınde muharebeler h~r zaman-
ş er ır. u m are e • . . _ . . . 

b
. d f ı · t mı·ş ve yirmi nut- kinden zıyade şıddetını arttırmıştır. 
ın en az a zayıa ver 

Yaşamakta olduğumuz 
günler karanlıktır,, 

'' 

Milletler Cemiyeti misakı prensiplerinin tatbiki meselesi 
dün asamblede görüıüldü, İngiliz murahhası mühim 
beyanatta bulunarak hükumetinin noktai nazarını anlattı 

Cenevre 16 (A.A.) - Milletler Cemi • kerl veya iktısadi müeyyidelerin otoma
feti asamblesi, bu sabah İrlanda bavve . - t~ "o~rak tatbiki mecburiyetı . yo~ur. 
kili B. dö Valeranın riyaseti altında bır Bılikis on altıncı maddede derpış lldıl • 
heyeti umumiye içtimaı ak~etmiştir. ~- miş olan tedbirlerin tatb_iki imkanının 
giltere Mühürühas lordu ve Ingiltere hu- mevcud olup olmadığını ve ne nisbet da
kılmeti murahhasası Kont dö Lavar, kür- bilinde rnevcud olduğunu nazarı dildca • 
süye çıkmış ve Lord Halüaksın dalına te almak ve misakın bu suretle ihlaJinden 
Cenevreye gelebileceği ümidinde bu • müteessir olan devlete yardım için müş-
lunduğunu söylemiştir. tereken alınacak tedbirlerin ne olar.ağını 

Kont dö Lavar, bu içtima dPvresi r uz:- tayin etmek mecburiyeti vardır. 
namesindeki meselelerin en mühimmi • Kont dö Lavar, misakın 11 inci mad
nin Milletler Cemiyeti misakı prensiple- desinde mevcud olan ve kararların iti! -

· in tatbiki meselesi olduğunu beyan fakla alınmasına müteallik bulunan ka;. 
rın denin işbu maddenin müessiriyetini art-
etmiştir. tırmak için tadil edilmesi muktezı oldu -

İngiltere hükılmeti, misakın ihtil~ların ğunu söylem.iştir. 
muslihane halline müteallik ahkamını İngiliz hükfunetini, misak ile sulh mu-
takviye etmek mütaleasındadır.. ahedelerinin tefrik edilmesinin mevkii 

Hatib beynelmilel daimi adalet diva • fiile çıkması lazım gelmekte olduğu rnü
runın Milletler Cemiyeti sistemindeki e- taleasındadır. 
hemmiyetine işaret etmiştir. Mumaileyh, lngilterenin mümessili, sözlerine şu sıı-
bundan sonra İngiltere hükilmetinin tek- retle netice vermiştir: 
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Filistinde çetelere karşı 
tayyareler harekete 

geçtiler 
Kudüs 16 (A.A.) - Kara kuvvet • 

leri tarafından da müzaheret gören on 
dört tayyare, Remle yakininde toplan· 
mış yüzlerce Arabdan müteşekkil çe -
telere karşı harekete geçmiştir. Arab • 
lardan yüzden fazla adam ölmüş ve ya 
ralanmıştır. 

Kudüs 16 (AA.) - Dün Filistinin 
her tarafında bir çok hadiseler vukua 
gelmiştir. Bu hadiseler neticesinde 
Nasra ile Remle arasında Arablardan 
iki kişi ölmüş, dört kişi yaralanmış, 
Hayfa civarında da bir Yahudi yaralı 
düşmüştür. 

1938 grekorumen güreş 
birincilikleri 

Bugün Ankarada mühim 
güreşler yapılacak 

Ankara 16 (AA) - Türk Spor 
Kurumu güreş federasyonu tarafından 
tertib edilen 1938 Grekoromen güreş 
birincilikleri müsabakalarına 1 7 Ey -
lUl Cumartesi günü Ankarada 19 Ma -
yu stadyomunda tam saat 14,30 da 
başlanacaktı. 

Müsabakalara iştirak edecek gü -
reşciler grup grup Ankaraya gelmek
tedirler. Beş gruptan seçilerek gelen 
güreşci arasında yapılacak olan müsa
bakaların çok hararetli ve heyecanlı 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Cumartesi günü bu müsabakalardan 
evvel Türkiye serbest güreş birinc;si 
Samsunlu Ahmed ile milli takım gii -
ı eşcilerinden Çoban Mehmed arasmda 
Türkiye serbest güreş milli takımına 
terfi müsabakasının yapılacağı da ha -
bcr alınmıştır. f 

Pazarlıksız satış 
-----

lkhsad Vekaleti yeni bir 
izahname hazırladı 

Bir hırsızın 
oarib macerası 

Cami hatibinin 1,200 lirasını 
çalan sabıkalı bunları Ana
doluda yedi ve lstanbula 
dönüşünde yakalandı 

___ , , 

Zabıta Şehrem1nl tarafla.nnda oturan ve 
Tatar R~ad nam.ile maruf azılı bir sabıka
lıyı yakalamağa. muvarrak olmuştur. 

Reşad takriben ik1 ay evvel bir gece Ka
ragümrük taraflarındaki Mimar Si.nan ta -
mit hatibi Mustafa Necattnın cami avlusu 
lçlndekl oda.sının pencereslnJ açmak sure -
tile lçerl girmiş ve hatibin senelerdenberl 
dişinden tırnağından arttırmış olduğu 1200 
lirasını çalıp ortadan kaybolmuştu. 

O zamandanberl İstanbuldan ayrılarak 
Anadolunun muhtelif §ebirlerlnde dolaşan 

ve paralar suyunu çekinceye kadar seflha -
n'! blr bayat ya.şayan bu cür'etkA.r hırsız, 
dün emniyet müdürlüiünde kendlslle görli
şen bir muharrırtmlze vak'ayı şu suretle an
latmıştır: 

- - Son defa hapisten çıktığım zaman ar-

Sayfa 3 

• 
lnamlmıyacak 

bir hadise 
67 yaşında bir ihtiyar 12 

metre yükseklikten 
düştü, bir şey o]madı 

Dün Halıcıoğlunda inanılmıyacak ka· 
dar garib bir hadise olmuş, 67 yaşında 
bir ihtiyar 12 metre irtifadan yere düş • 
tüğü halde yalnız yüzünden hafitçe ya -
ralanmıştır. 

Va.k'anm kahramanı Halıcıoğlunda 
Kumbarahane caddesinde 78 numaralı 

evde oturan 67 yaşında Yako oğlu Av -
ramdır. İhtiyar bir kaç gündenberi mü
teveUisi bulunduğu Pir1paşa sinagoğunu 

t~ ettirmektedir. Dün akşama doğru 
bınanm çatı kısmındeki tamiratın iyi ya· 
P~P yapılmadığını tedkik için çatı üze
rıne çıkan A vram saçağın ta kenarına 
kadar gelip ustaların çalışmalarını sey -
rederken bird~nbire dizleri titremeğe 
başlamış ve muvazenesini kaybederek 12 

~:trnle irtüadan aşağı düşmüştüı-. Kazayı 
gore er onun hurdahaş olduğuna hük -
mederek polisi haberdar etmek üzere ka
rakola koşarken ihtiyann düştüğü yer , 
den yayaş yavaş doğrulöuğunu ve biraı. 
sonra da ayağa kalktığını gördükleri za
man hayretler içinde kalınışlardır. 

Zabıta tarafından Beyoğlu hastanesine 
kaldırılan ihtiyarın yapılan muayenesin-

de hiç b~_r yerinde bir sakatlık olmadığı, 
yalnız duşerken yüzünün saçağa takıl -
ması neticesinde haillçe çizildiği görül
müştür. Dün bütün semtte bu vak'adan 

bahsedilmiş ve herkes derin bir hayret 
içinde kalmıştır. 

Askeri şahıslar 
Hakkında bir tamim 

tık ne olursa olsun hırsızlık etınemeğe ka - A k 6 
rar vermiştim. Ve bir hayli zaman da bu n ara 1 (Hususi) - Meşhud suçiar 
sözümde durdum. Namusk!r bir adam ol - kanunu dolayısile yakalanmaları veya 
mak için kendime muvafık bir iş aradım fa- şahid ve ehli ibre olarak mahkemelere 
kat müracaat ettiğim her müessese benden sevkleri icab eden üniformayı labis ve as· 
hüsnühal varakası veya bonservis i8tlyordu. keri talebeler hakkında alakalılara yeni 
Tabiidir ki benim gibi senelerce hırsızlık E't-mlş bir adamın bunlan tedarik etmes!ne bir tamını gönderilmiştir. Bu tamime ria-
imkA.n yoktu. İşte alnıma basılmış olan bu yet etmiyen askeri şaliısların hareketleri 
«Sabıkalı• damgası yüzünden bütün iş dal - mafevklerinin emirlerine itaatıı;izlık ma
relerinln kapısı yüzüme çarpılıyor ve bir tür hiyetinde telakki olunarak haklarında 
lü iş bulamıyordum. M'lli M" daf 

Nihayet bir gün açlığa tahammül edemi- 1 u aa Vekaletince disiplin ce • 
yerek ne olursa olsun bir yerden bir şey tlr- =z=as=ı=ta=yı=·n=o=lun=a=c=ak=tır=.======== 
tıklıyarak karnımı doyurmağa karar ver -dlm. masından onun içinde kıymetli bir şey bu • 

Mimar Sinan camll avlusunda dolaşn.rak iunduğunu anlamıştım. Ba~an çözdütüm 
bir av araştırırken gtizüme hatibin odası • zaman hayretimden D.deta küçük dUlmt yu
nın penceresi tesadüf etti ve buradan içeri tuyordum, bohça para ile dolu idi. Artık eş
pek kolay glrl.leblleceğinl gördüm. Tabn 

0 
_ yaları almaktan vazgeçerek paraları rast . 

dada 1200 Ura gibi bir servet bulacağınu ü- gele ceblerime yerleştirdim ve pencereden 
mld etmiyordum. Ben, bulacağım bir ceket, gecenin karanlığı içine süzüldüm. 

lifini ı'zah ve teı::rih etmiştir: kt ld x-....... günl' -s Yaşama a o u6 ~uz t>r, cemi -
İngiltere hükCıınetinin düşünc:s~e gö- yeti beşeriye için ve bütün beşer ırkı için 

re beynelmilel bir harekete teşeobus et- çok karanlık günlerdir. Neslirrı'ize te -
mek için lazım olan şartlar ve bu ha!'e - rettüp eden vazüe, hayatı yaşdnı lmağA 
ketin imkanları ve mahiyeti peşin olara~ layık kılacak şeylere im.anı yeniden ya
tayin edilemez. Bütün bunlar, her ~usu1

161 ratmak ve ümidsiz ve ne de kuvvetsiz ol
halde ayrıca tedkik edilmek gerektır. ı- madığımızı isbat etmektir. Önümüzdeki 
te Milletler Cemiyeti misakının ihlal ~ - senelerde bu seneye daha büyük bir te
dilmiş olduğu cemiyetin m.ütad usuller~· rakkiye yol hazırlamış olduğumuz bır 

Ankara 16 (Husu.si) - Pazarlıksız sa

tış kanununun tatbik şekline dair ka -
rarname için İktısad Vekalet\ tarafm -

dan geniş bir izahname hazırl;mm!Ştır. 

İzahname alakalı vilayetlere gönderil~ -

cektir. 
pantalon ve bir şapkaya da razı ldlm. İ.:erl Tramvay yoluna geldiğim zaman ne ya
glrmek için yatsı ezanını beklemek 111.zım _ pacağımı, nereye gideceıtıml şaşırmıştım. 
eh, bir kenara glzlendlm ve beklemeğe baş- Rastgele bir tramvaya atladım. Uzatmaya
ladım. Ayni zamanda müezzinllk yapan lım geceyi Beyoğlunda bir yerde geçirdim, 
Bay Mustafa Necati minareye çıkıp yatsı sabahleyin ilk işim kendime elbise vesaire 
ezanını okuduktan sonra, o camle, ben de ile bir de şık bavul tedarik etmek oldu. 

lngıl sene nazarile bakabileceğimizı ümid e -
ne tevfikan tesbit edildiği zaman, • 
tere hükfunetinin düşüncesine göre, as- derim.> 

Yeni radyo istasyonunun Tedavül~ çıkarılan yeni 
tecrübeleri yapıldı harflı banknotlar 

_ Etlınes'uddald Ankara f 6 (A.A.) - Çumhuriyet 
Ankara 16 (Hususi) .. '"" • M. k Bankasının 15 I.kinciteşrin 

yen· d · t un bugun tecı~ er ez 
bel ı _ra yo ıs asyon:;ald ili neticeler 1937 tarihinden itibaren tedavüle çı -

erı yapıldı, muv ye karını a başladığı yeni harfli bank -
alındı. notlar~an 15 Eylfil 1938 tarihlhe ka -

Trabzonda 
Atatürk günü 

Trabzon 16 (A.A.) - Atatür~ Tra~ 
ıtona ilk ayak baı;tığının yıldönüınü dün 
ıehriınizde coşkun tezahüratla kutlandı. 
:Vali bu vesile ile yapılan toplantıda he
yecanlı bir hitabe söylemiştir. 

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

dar; 
B~ liralıklardan' 
On « 
Elli « 
Yi.i.z c 

Vekiller Mareşahn 
iştirakile toplandllar yavnşca araladığım çerçevenin arasından Köprüden vapura binerek Kartala git • 

odaya girdim. tim. Yakalanmak korkuslle Haydarpaşadan 
Şurada burada atılmış çalınacak bir çok trene binmeğe cesaret edememiştim. Ora • 

ııeyler vardı. Bu sırada gözüme blr köşede _ dan boş geçen bir araba ile Pendlfe vardım 
ki büyük sandık lliştt. Kapalı olmasına rağ- ve ilk geçen posta trenine atlıyarak dofru· 
men elime geçirdiğim bir ekmek bıça~ı ile ca Esklşehlre gıttlnı. Temiz elbiselerim n 
onu kola!,ca açtım, sandılt tıklım tıklım do- ııı~ bavullanmla bütün otellerde büyük bir 
lu \dL Ounlerdlr aç kalan bir hırsızın böyle husnü kabul görüyordum. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kanı Mareşal Fevzi Çakmağın iştirnkilc 
Büyük Millet Meclisinde Başvekile mah
sus dairede toplanmıştır. Toplantı saat 
on dokuza kadar devam etmiştir. 
Başvekil Celal Bayar, yanında bu sa

bah şehrimize dönen Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreteri Şükrü Kaya oldu
ğu halde saat on dokuzu 50 gPçe kalkan 
trene bağlanan hususi vagonile htanbı.Ja 
hareket etmiştir. 
Başvekil istasyonda Vekiller, meb'us -

lar askerl ve mülki erkan tarafından ha-
' raretle uğurlanmıştır. 

* Ankara 16 (A.A.) - Heyeti Vekile bu-
gün saat 15,30 da Başvekil Celal Bayarın 
reisliğinde, Büyük Millet Meclisi bina • 
sında toplanmı§ ve geç vakte kadar de • 
vam eden heyeti vekile müzakerelerine, 
manevra ve teftiş seyahatinden avdet e
den genel kurmay başkanı Mareşal Fev
zi Çakmak ta iştirak etmiştir. 

Anteb manevralarının kritiği 

Anteb 16 (A.A.) - Anteb mancvrala -
rının kritiği dün Halkevi salonunda ya -
pılmıştır. Mareşal Fevzi Çakmak ve mai
yetleri dün belediye tarafından şerefle -
rine verilen öğle yemeğinde bulunduk -
tan sonra Ankaraya hareket etmiş, ge -
lişlerinde olduğu gibi büyük sevgi teza
hürleri arasında uğurlanmışlardır. 

bir sandık başında ne hale geleceğini siz ta- Eskişehirde kendlnıe blr de tabanca al _ 
!avvur ediniz, ~yalardan hangisini alaca _ dım. Muhtenı şehirlerde dolaştım. Fakat 
o:~ı şaşırmıştım, onlan birer birer dışarı paralar yavaş yavaş suyunu çekmeğe baş -
dokmeğe başladım. Nihayet gözüme kllçük lamUJtı, artık suçum unutuldu zannedere) 

~~:.~~.~:~ .. ~.ı.~~~· .. ?~~ .. ~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~~ış ol - (Devamı 10 ncu sayfada) ........................................................................... 
5eyahat notlan : 14 

Vezü 
-~a~oliye sabaha karp yaklaıırken dumanh t epeler arasında btr alev 

d~~ı~ı fışkırdı. Bir koyu duman yayıldı ve bir kızıl alev daha fırladı. Taz~ 
k~mur a.tılmış ~ir vapur ocağı gibi duman ve alev kusan bu tepe iki bin bet 
yuz senedenberi ateş kusmaktan yorulmıyan Vezü tepesi idi. 

. ~ez~ iki b~ _beş yüz yıl evvel tarihten evvelki Romanın iki meşhur şeh· 
:mı bır ~ece ıçmde yıktıktan sonra ;ı:aman zaman gene azdı. Fakat Pompei 
ıle Herkü~enom bu cehennemin ilk ve son kurbanları oldular. Onlardan 
sonra Vezu volkanı daha insaflı oldu, öyle ki bugün Vezünün eteklerinde de-

ğil, hattA hala ateş kaynıyan zirvesj nde bile kendisini tecessüsle, fakat 
h~şyetl~ ~eyreden insanlar var. Yanardağın hemen t epesine kadar yayılan 
bır f~~ıküler -~er gün bir çok seyircHeri ateşin membaına çıkarıyor. Napoli· 
den .ıki saat suren bir tren yolculuğundan sonra yirmi dakikalık bir de dal 
trenı meraklıları bu meşhur volkanın lavlarla yanmış zirvesine çıkarıyor vtt 
memlekete seyyah çekerek büdce açığını kapamak sistemini bulan yeni 
İtalya, Pompei, Senpol gibi Vezüden de istifade etmek için bu ıstikamete 
mükemmel otostradlar yaptığı için her gün binlerce seyyah buralara akın 

ediyorlar. Yanardağlara seyyah çekildiğini görenler için güzel Boğaza, yeşil 

B.ursa~a yerli -~rist b~le getirilemediğini bilmek te hayli acıklı oluyı)r. Emi
nım ki ne Vezu Uludagdan munteşem, ne Pompei Ayasloğdan enteresandır. 

Bürhan Cahid 
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Otelciler belediyeye 
bir proje verdiler 

lstanbulun yeni 
defterdarı 

Bu projeye göre birinci sınıf otellerde kış bahçeleri, 
tenia, boks, tiyatro ve sinema salonları, çarşı, matbaa, 
banka ıubeleri, doktor, diıci kabineleri buluaacak 

İstanbul otelciler ve hancılar cemiye
ti İstanbul otellerinin ıslahı hakkında 
tanzim ettiği projeyi belediyeye vermiş
tir. İstanbulda oteller altı mıntakada, 

Beyoğlu, Sirkeci, Galata, Boğaziçi, Ada
lar, Tahtakale ve Küçükpazarcla tekasüf 
etmiştir. Yeşilköy, Yakacık ve emsali 
yerlerde de müteferrik oteller bulun -
maktadır. İstanbulda memur, zabitan, 
tüccar, yerli ve ecnebilerin her tabakası 
mevcud olduğuna göre mutlak surette 
yüksek otellerden maada halk ve t:iccar 
otelleri de bulunması zarurMir. 

Cemiyetin hazırladığı projeye göre, bi
rinci sınıf oteller lüks oteller itibar edil
miştir. Birinci sınıf otellerde, bodurum, 
dehliz, katlar ve çatı katları bulunması 
lhımdır. 

Bu otellerde istirahat, intizar holü, mü
talea ve yazı salonu, müzik ve piyano 
salonu, bar, lokanta, bilardo, oyun sa -
lonlan büyük ziyafet salonu, kış bahçe
leri, müteaddid asansör, futbol, tenis, 
boks salonları, tiyatro, sinema salonları, 
en mübrem ihtiyaçlan karşılamak üzere 
ufak bir çarşısı, ufak bir matbaası, ban
ka ve sigorta §Ubeleri, doktor ve di~i 
daireleri, posta, telefon ve telgraf daire
leri bulunacaktır. Katlar üç yüz misafiri 
kabul edebilecektir. Lüks otellerin 900-
1000 kadar odası bulunmalıdır. 
, İkinci sınıf otellerde bodrum, birin
ci sınıfın aynı olacak, garajı buluna -

Şehir işleri: 

Şehir Medbi birincitetrinde 
toplanacak 

Pazartesi günü Şehir meclisi fevkaJade 

caktır. Dehlizde, tiyatro, sinema salon • 
ları, matbaa dairesi teşkilitından maada, 
birinci sınıftaki teşkilitın aynen mevcud 

• bulunması ve katların 350 odası mevcud 
olması lazımdır. Bu nevi oteller tabelüa
rına palas kelimesini ili.ve edehilecekler-
dir. . 

Üçüncü sınıf otellerde bodrum, birinci 
ve ikinci sınıflardaki vasıOaırın bulun -
ması, dehlizde müdüriyet, muhasebe, is
tirahat ve intizar salonlan, hol, piyano 
salonu, bar, lokanta, ziyafet salonu, kış 
bahçesi, telefon ve kapıcı, asansör mev
cud olması lazımdır. Uç1lncü sınıf otel
lere plaj otelleri, dağ otelleri, kaplıca o
telleri dahildir. 

Dördüncü sınıf oteller halk ve ticaret 
otelleridir. Beşinci sınıf oteller de müte
vassıt ka7.ançlı halk ve ticaret erbabının 
uğrağı otellerdir. Altıncı sınıf otellerde 
ekseriyetle i§ciler, ve köylüler ucuz fiat
la yatabileceklerdir. 

Pansiyonlar hakkında daha ciddl ve 
cezri tedabir ittihazı icab eder. Pansi -
yonlann sayfiye mahallerindeki bir kaçı 
müstesna olmak üzere hüktlmet ve zabı
tanın kontrolünden maalesef fimdiye 
kadar kendilerini gizli tutmuşlarrlır. Ma
lUm olanlardan başka pek çok gizli pan
siyon mevcuddur. Pansiyonlan otellerin 
altıncı sınıfına sokmalıdır. Otelcilerin ra
poru belediye tarafından tedkik edilmek
tedir. 

Poll•t•: 

Y ent lıtcmb1ıl defterdan B. Şevket 

Dün şehrimize Efganlı 15 sübay geldi 
Bir marangoz elini makineye 

kapbrdı 
Beykoz kundura fabrikasında marangoz 

Ultası Osman Alaçam aat elln1 rende mati
ne.sine taptınnq, bat parmatı dotranmıt -
tır. Osman tedavi aıtma alınmqtır. 

-·························································-DOBTOB bTBT oınıa 
Brübelde 19 eyliU 1938 de toplanacak o

lan Ulu&lararuıı cerrah! Kongresi'ne 1.§tı
ralc etmek üzere, kıymetli tadın operatörle-
rimizden Dr. İffet Onurun dün aqamtı 
trenle Avrupaya hareket ettiği haber aım
mıttır. 

Beynelmilel tic~et odaları baıkanı ve büyük bir 
Amerikan ıirketi mümesıilinin riyasetinde bulunan 

heyet yarın Ankara1a gidi1or 

Bugün 

iPEK 
Sinemasında 

Heyet .tzaı an lıtanbuZda 

Sine1DU1nın Büynk muvaffaki· 
yetlerinden birincisi olan 

YERALTI 
HAKiMi 

25 kısım tekmJll birden, şimdiye 
kadar mJsli gOrtllmemit bir mu

vaffaktyetle devam ediyor. 
Son g11nlerden istifade edinir. 

Herkesin sevdiği 2 bQyQk artist 

SPENÇER LU/SE 
ve 

TRASY RAYNER 
tarafından phane bir surette yaratılan 

BUYUK ŞEHiA 
Fransızca sOzlQ bQyQk AŞK ve MACERA filmi ıoaterilmektedlr. Aynca : 
Mlkl Mavs ve Foks dtınya haberleri gazetesi. BugQn saat 12.45 ve 2,30 da 

ucuz llALK ve TALIB8 matırtesl 
DIKKATı Halk matinelerinde flatlar hususi 30, Balkon ve birinci 20 ku

ruştur. Yeni kanun mucibince başka seanılarda kimseye farklı bilet 
~ ..................... verileme~4m .................... ~ 

.--~ Emsalıiı Komikler L O R E L • H A R D Y'nin en btiytlk filmleri ---• 

DO.n phriın!ze staj garmei tızere on lief Efgaıılı lflbay telmiftir. Sübaylar 
Efgan sefaret erkAnı, İstanbulda buluna n Bfaanlı talebe ve koloı)l tarafından 
brşılanmıflarcbr. Efgan ordu.stmun güz! de sül>ayları, muhtelif kıt'alanmızda 
ltaj yaparak bilgilerini arttıracaklardır. Resmimiz !J1i&atir sübayları karplayıcı
lar arasında ıösteriyor. 

LOREL - HARDY iŞ ARIYOR 
T~~!t:~zLo 8 ABA I' 81Demaıı•da P·;::.D:~~ff~et 

Salona kahkaha tufanlariyle çmlatmaktadır. bAveten: FOKS JURNAL ve Lıgiliz Kralı ve Kraliçeabüa 
Pariai ziyaretlerini bitin tefenlatiyle ,&teren tam film. 

9UG0N •AAT t ve 2.ao d•, Yarn1_,11we1 de Te•zllatll Platlarla HALK MATIN8LBRI 



---
İzmir fuarındaki Trakya 
pavyonu .çok beğenildi 

di • t• A ·· .. · ıc ımaı Pavyonda Trakyanın butun ıkh~a . ~e 
hamleleri ayrı ıtandlarla iÖıterılmııtır. Bu yıl 
Trakya da yeniden 90 göçmen köyü daha yapılacak 

- -

Gemlikliler bir orta 
mekteb istiyorlar 
Gemllkten yazılıyor: İstanbul, Bur

sa, Yalova, İznik ve Yenişehir ara
sında Adeta bir transit merkezi olan 
ve sun'l ipek fabrlkaaının da kurul
ması üzerine günden güne nüfusu ar
tan kazamızda kadrosu çok taşlan tkl 
Ukmektebden başka kültür yuvası 
yoktur. Gemlikte blr ortamekteb bu
lunmaması koylü ve şehirli yirmi altı 
bin nilfusun hepsini de ıizmektcdlr. 
Bilhassa şu günlerde kazamızın orta
mektebe olan ihtiyacı daha barız bir 
hal almıştı.r. 

Bugün llkmektebi bitirmiş, birçok 
Rkl ve müstaid talebeler var k1 ve
lllerlnln mali kudretsizliği yüzünden 
istikbalden ümldlerlnl tamamen kes
miş bulunmaktadırlar. Çocukların bu 
aeıklı halini gören halkın hemen 
hepsi: 

c- Kazamızda bu sene orta okul 
açılırsa kudreti maliyemizin nlsbetln
de üzerl..ınlze yüklenecek olan yüzler
ce liralık muavenetten geri durmıya
catız. Elimizde hazır müsald binamız 
var. Her türlü eşya ve mefruşatını da 
temine tekeftill ediyoruz, yeter kl, bi
ze müdür ve muallimleri gönderilsin., 
demekte ve bu sene hiç olmazsa orta
mektebin Ut sınıfının açılma.cıını bek
lemektedirler . 

Çanpazarköy postanesi yandı ·mli eserlerin den Tekirdağ inanı. inek deposu 
Trakyanın en ven . ,. . . B. (H ") n·· b" k 

Ed. • Sekizinci Izmir ral Kazım Dırık, bu mevzu karşısında· ıga ususı - un gece ır aza 
ırne (Hususı) - . · · ··ks k d , · ı· · ol rak t 1 Ç k .. fu . . d T k bölgesinin ki hassasıyetmın en yu e erece.erı- ne ıcesı a a eş a an anpazar oy 

kı arınb~ ıştırak e enf rda y~hraz ettig·i ne kadar yürümekten kendisini alama- nahiyesi postane binası, altındaki ma-
sa ır zaman zar ın a 1 dir v. ı 

rnevk· T k ı lan gerçekten sevint" mı~tır. Yurdun te~el .e~ı 0.~ nifatura mağazasile birlikte tamamen 
dir . 

1 
. ra ya ı (köy) ü meydana getırnıek ıçın (koy- yanmıştır. Mağaza sahibi Karakocalı mıştır. , v • • • • b.l 

Pavyonun iç kısmı on ayrı standa lü) ye deger vernıesını pe~ ıyı 1 en .. a- Mehrned, yangın esnasında İzmir fu -
ayrılmıştır. ziz general, Tı:k~ada Y:~den 90 goç- arında bulunuyordu. Avdetinde mal -

Birinci· stand: Şarab, tütün, zeytin men köyü da unna arannı ver- lannın yandığını görünce çok müte -
Ve zeytinyağlarını ihtiva etmekte idi miştir. _ sir olmuş ve elleri böğüründe kal • 
ve grafikler, Trakyanın bu maddeler Bütün şu verimli ve yuksek tekA-
tizerindeki çalışmalarını ve istihsalatı- müller vadeden manzaralar güzel mıştır. Zarar 5000 liradan fazladır. 
nı gösteriyordu. Bu ifadelere göre va- Trakyamızın nasıl bir istikbale doğru Yangının sebebi araştırılmaktadır. Bi
zihan anlaşılıyordu ki, g~.z~~ Trak!~- yükseldiğini vuzuhla gösteriyor ve gö- gadan itfaiye gönderilmişse de yetişe -
rnızda senevi 17.000 ton uzum yetışı- nüllerimizi sevinçlerle dolduruyor. memiştir. 

~~B~la~b~tanftm~w~ş~ ~==================~==~~=~=~~ 
Yasalara yayılıyor, bir taraftan da şa- r Gemli"'gin kurtuluş bayramı coşkun tezahüratla kullulandı ) 
'!'aba inkıiab ediyor. 5000 ton şarab da \_,,, 
memleketin her yerinde beğenilen 
(Trakya şarabı) oluyor. 

Trakya zey'•inleri senede 2000 ton 
yağ istihsaline elverişli ~lduğu gibi 
15.000 ton zeytin re1ıroltesıle memle~e
tin her tarafına dağılan Trakya zeytm
ler~ de nefasetlerile tanınmaktadır. 

İkin~i stand da Trakyanın toprak 
ınahsullerini gösteriyor. Güzel ~e ve
.ı-imli buğdaylarımızla örnek ''e uretım 
~iftliği her çeşid mahsul üzerinde e· 
hl'mmiyetle durmuş ,.e her birini ayrı 
ayrı standarize etmiş bulunuyordu. 

Berekefili Tra'kya topraklarında ~e 
bereketli pirinç yetiştiğini gör~ek ıs· 
teyenlere İzmir fuarı büyük bır t;rsat 
hazırlamış bulunuyordu. Tekirdag vt 
~uradlı.d~n Avrupa ve hatta .Avu~~a _
)'a Piyasalarına gönderilme~te ki~. Gemlik (Hususi) - Kazamız; 11 ey- yarak altından çıkan :ı'ürk bayrağını 
tıan kusyemi 0 piyasalardaki mev mı lt le rastİayan kurtuluş gününün yıl- İstiklil marşı ile beraber belediyenin 
f!Ünden ·güne artırmakta, pav~on~~ d' nümünü coşkun tezahüratla kutlu- sancak direğine çekmek suretile kur
bakliyata ve sınai nebatata tahsıs e ; la~.ıı~tır. Halle sabahın saat sekizinde tuluş gününü temsil etmişlerdir. 
ien standı göğüs kabartacak ~~da~ü- cwnhuriyet meydanı~~ ~oldurmuştu. Sancak merasiminden sonra Uınur-
1\Prn}j grafikler göstermekte ~dı. K aba dışına yerleştırılmış olan aske- beyli Hüseyin Özdernir tarafından bir 
rük bir itina ile süslenen Gelıbolu b~· • a~·r müfreze verilen işaret üzerine kurtuluş nutku söylenmiş ve belediye 
hk fabrikalarının yağlı konserveler_ı, rı \ ... askerlik şubesine ve sonra da ile sunı ipek fabrikası tarafından A

, tuzıu saldalyalar, Marmaranın pek gu- ~~~~et konağına koşarak sancak ~i- tatürk heykeline merasimle birer çe
~el olan kıymetli süngerleri pavyonun uklerine birer büyük bayrak çekmış, lenk konulmuştur. Bundan sonra .şe
önernlni bir kat daha artırıyordu. re . hızla Cumhuriyet meydanına gel- hidler mezarına fiidilerek kurtuluş gü-

C Yurdda spor hareketleri ~ 

Söğüdden yazılıyor: 8 eylı1lde tertib başaltına Molla Mehmedle Arif pehli· 
edilen Söğüd panayırı dört gün devam van güreşmişler, Molla Mehmed rnki
ctmiş, civar kaza ve köylerden yüzler- bini 15 dakikada yenmiştir. 
le kişi panayıra iştirak etmiştir. Büyük ortaya Lüleburgazlı Ahmed 
Panayırda büyük pehlivan güreşleri ile Kileli Şerafeddın çıkmışlar, Ahmed 

de tertib edilmiştir. Tekirdağlı çağırıl- galib gelmiştir. 
ciığı halde gelmemiş, buna mukabil 
Mülayim pehlivanla Babaeskili İbra- Küçük orfayı ise Şileli İbrahim ka-
hiin başa güreşmişlerdir. Babaeskili zanmıştır. Resimde Mülayim pehlivan
İbrahim çok hakim güreştiği halde Mü- la Babaeskili İbrahim ve hakem heyeti 
layime mağlub olmuştur. Müteakiben görülmektedir. 

Bitlis takımı mıntaka birinciliği aldı 

Bitlis, (Hususi) - Bu yıl birinci ge
nel espekteıfük lmıntakasında Tiirk 
Spor Kurumu çevre mümessilliğinin 
tertib ettiği futbol müsabaka!ları çok 
iyi bir şekilde idare edilmiştir. (A) ve 
(B) gruplarına ayrılan vilayetlerin 
birinciliklerini kazanan Diyarbakırın 
(Yıldızspor) kltibile Bitlisin (Giizelde
re) takımı 30 ağustosta Diyarbakırda 
karşılaşmışlardır. Çok temiz bir oyur:ı
dan sonra çevrenin birinciliğini (Yll
dızspor) ve ikinciliğini de (Güzeldere) 
t:ıkımı ka.zanmıştır. 

Birinci genel espekter Abidın Öz
men tarafından bu maclar için hazırla
tılmış olan kupalar finale kalan bu ta
kımlara verilmi~tir. 

Resmimiz çevre birinciliğini kaza
nan Bitlisin (Güzeldere) takımına 
mı'nsub bazı oyuncularla idarecilerini 

aldıkları kupa ile bir arada göstermek
tedir. 

Bursalılar kış sporlanna 
hazırlanıyorlar 

Bursa (Hususi) - Uludağda kış 
sporları için şimdiden hazırlıklara baş
lanılmıştır. Dolubaba kampı kapanmış 
en son olarak valimiz Şefik Soyerle 
Doktor Cevad Tahsin kapmtan ayrıl
mışlardır. 

Uludağ oteline bazı yeni ilaveler ya
pılmaktadır. Otelin civarında fazla gö
rülen molozlar ve kayalar temizlen
mekte, burada düzgün bir saha vücude 
getirilmektedir. 

Hususi muhasebenin idare ettiği bu 
otel ile diğr otele bazı ilaveler yapıl
ıuakta, fazla sporcu barındırmak imka
nı teminine çalışılmaktadır. 
Uludağ hava hattı yapılması işi hay-

1 i ilerlemiştir. 

Kızıtcahamamrn bir köyünü 
seller silip götürdü 

Dağlara kaçan köylüler havanın sükunetinden sonra 
döndükleri zaman köylerini dümdüz buldular 

ller geçen yıl içinde bir derece d:ıha aynıl dir 0 günün milli kahramanları- nünde şehid olan yüzbaşı Cemal ve ar-
t ' ·c:tir3k mış er "'· ·· ti amanki M h d "kl · K I h (H ") G j eı>e.rn.rnüı ederek İzmir fuarına 1-ı .. messili olan yuz a ı 0 z . . kadaşları olan e me cı enn meza- .. ızı ca amam ususı - cçen tır. Belediye bahçesi tamamen harab 
etrnekte bulunan (Trakya pavyonu) - nı~a1:e~e bürünerek hücum vazıyetın- rı ziyaret edilmiş ve burada da bi: nu- ,gun kazamıza bağlı Üyücek köyüne olmuştur. Nüfusca zayiat yoktur . 
.rıun bu ü .. . .. t· k yılında kazandı- kı) .. dümdarlarını kovalamak tuk so··yıenerek şehidlerin ruhları ta- çok şiddetli yağmurlar yağmış, köyü * .. çuncu ış ıra f de duşman k 
~ı değerin büyüklüğü herkes tara ın- retı"le Wkelcye sıkıştırdı tan sonra . d.l . ti Resim kurtuluş havra- s~lar basmlş, gelen sellerle karışık bü- Kartal (Hususi) - Birkaç günden-, Q

.. sıu d nına kosmuc: zız e ı mış r. ' • ... k ta 1 I · h d h t · b.. v .. n .. takdir edilmiştir. .. .. .. rhal Cumhuriyet ~ey a . ~. ~ h .. kU t k"' .. ) u Ş ar ev erı ur a aş e mış, u- beri yağan şiddetli yagmurlar Kartal. 
Buyük Şef'in (koy ,.e koyculuk) de k- .. üzerindekı asalet tımsalı 0 mı~da bulunan u me er anını gos- tün bağ ve bahçeleri, davar ve sayfiye- kazasına bağlı Kornc, Emirli ve Kurt-

hakkındaki vüksek irşadlarını büyük ve ursu büründüğü siyahları par\.alı- terıyor. !eri alıp götiirmüştür. Seller o kadar doğmuş ve civar köylerdeki dereleri ta 
Oi · · .J 1 Gene- lan kızın · " · l k ım· t• k k .. l··ı r ıtına ile nazarı dikkate a an Bev Di vor ki : SP-rı ve anı o ara ge ış ır i oyu er Ş!rmıştır. Sebze bahçelerini seller ba-

pazar Ola Hasan evlerini barklarını bırakarak yüksek sarak harab etmiş ve bahçıvanların, 
c:»Q~--. dağlara kaçmağa mecbur olmuşlardır. fazla mikdarda zararlarına sebebiyet 

- Öyle bir adam ki Ha· san B ey, nasıl yaşıyor şa -
flYoruın .. 

Havanın biraz sükfmundan sonra av- vermiştir. 
detlerinde köylerini dümdüz bir s'!lha . ..;;..... _________ _ 

halinde bulmuşlardır. Gemlik köylerine köy isimlerini 
Simdi köylülere hükumet ve Kızılay havi levhalar asılıyor 

tarafından ~ardım edilmekte ve müna-
sib yerlere yerleştirilmeleri temin o
lunmaktadır. Halk hiçbir şey kurtar
mağa muvnffak olamadı~ndan zarar 
ve ziyanlarının hakiki mikdarı henüz 
tesbit edilememiştir. 

* 

GemJik (Hususi) - Bütün köyler i
çin ayni örnekte yağlı boya ile siyan 
zemin üzerine beyazla yazılmış 30 ar 
santim. boy ve 50 şer santim eninde bi
rer levha yaptırılmıştır. Köy adlarını 
ihtiv etmekte bulunan bu levha her 

Karamürsel (Hususi) - Kara - kö ün, haricden gelenlerin, civardan 
mürseli seller basmıştır. Beş ev yıkıl - g çenlerin dikkat nazarlarını cekı:cek 
mış, bütün şehir sular içinde kalmış -

1 
yerlerine asılacaktır. 



1 Hıcliaeler Kupauula 1 

EKSÜKLERİMiZ 
'O'ç giln süren yağmurdan herkes şi- Yağmurdan herkes şikayetçi; fakat 

kayetçi: ben şikayetçi değilim, gerçi benim de 
_Azizim öyle bir zamanda yağdı evim akdı Benim de kışlık ayakkab -

ki .. beyaz kostümümden başka arka - larım delik, benim de muşambam ta-
ma giyecek kostümüm yoktu. mirde .. benim de şemsiyem yok Gene 

Diyorlar. bütün bunlara rağmen: 
- Hiç sorma .. bizim dam akt~~- - Ne iyi oldu da yağdı! 

m1ftı. 1tç gün üç gece yağmur evın ıçı-. Diyorum. Çünkü bu sayede eksik -
ne yağdı. le.rimi tamamlamayı hatırladım. Geçen 

Diyorlar. yağmurda zarar gördümse de gelecek 
_ Muşa.mbam eskimişti, tamire ver- kara karşı hazırlıklı çıkacağım. 

miştim. Kışlık ayakkablarım delin - * 
mışti. Bir türlü elim deyip pençelete -
memiştim. Şemsiye dersen, hiç ara -
ma .. yazın başında, kışa yenisini alı;ız, 
diye eskiciye salmıştım. 

Diyorlar. 

- Evde epey kırık cam vardı. Ne 
zaman cısa yaptırılabilirdi. Fakat bir -
denbire yağmur gelince şaşırdık. Su -
lar kırık camlardan içeri doldu. Evin 
içinde ıslanmadık bir şey kalmadı. 

Diyorlar. 

Bu bizim ezeli derdimiz değil mi? 
Küçük kazanın zararını çekmeden, ge
lecek büyük kazadan korunmak ç:a -
relerini aramayı düşünmeyiz .. 

Ama şu da var ki; büyük kazalar 
bazan: 

- Ben geliyorum tetik bulunun! 
diyerek, küçük kaza ile haber gönder
nJeden geliverirler. 

ismet Hulüsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
OID bir kraliçeye taç giydirildiği 

vaki mid:r? 
Evet vakidir. S '\' ı 'it// 

Ve bu kraliçe ::- · ~ 
Portekiz Kralı bi- - ~ 
rıncı Pedro'nun 
kansı lnes a. 
Castro'dur. Kra -
liçe, gizlice ev -
lenmişti, ve o za
manlar Prens o -
lan Pedro'nun ba
bası yani Krali -
çenin kayınbabası Alfonso tarafından 

biçare gelin katledilmişti. Alfonso öl -
dükten sonra, tahta geçen Pedro, sev

gili karısının cesedini mezardan çı • 
kartm1ş, gayet zengin bir ırurette süs
lemiş ve S<>nra da başına tacı oturt -
muştu. Pedro bizzat cesedin yamba -
şmda ayakta olarak durm~, asılzade • 
ler birer birer gelerek, ölünün elini ö
püp biatta bulunmuşlardı. Merasim bi
tince de cesed yeniden mezarına ko -
nu1muştu. Hadise l 3S 1 senesinde ol -
muştur. 

* 
Almanyada kaç radyo var? 

Alman hükiımeti tarafından neşredi -
len bir istatistikten anlaşıldığına göre 
Almanyada 9,500,000 radyo abonesi mev
cuddur. 

Zenciler de beyazlar gibi 
kızarırlar 

Zenciler de be -
yaz insanlar gı bi 
teessüriın sevkiJe 
kızanrlarsa cfa, 
renklerinin siyah 
olmasından dola• 
}'ı beli olmaz. Bu 
kırmızılık ancak 
hususi Aletlerle 
m---dana çıkar. 

* 
Pamuktan da şeker çıkar 

Pamuk tobum
lannın bakiyele
rinden KsiJoz de • 
nilen bir nevi te-
ker istihsal edilir. 
Fakat bu, şeker 

kamışı veya pan -
car şekerinden da. 
ha tatlı değildir. 

* 
Devekuşunun slr'ati 

Devekuıu

nun dafrevt bfr fe
k ilde koşmak gibi 
budalaca bir adf'
ti olmasa, en :::ür -
atli allar bile bu 
hayvana yetife • 
mezler. ------··-··-···-------------- -·····-······-··············-··-·--··· .................. . 

Okuyucularıma 
Cevablarım 

lzmitte Bay (B. D.) e: 
- Haksızsınız; evin dahiliye na -

zın kadındır. Kendisine aydan aya 
muayyen bir para verirsiniz, umu • 
mi masrafları o yapar, ayın sonun· 
da da hesablan size gösterir. Tuva
let ve giyim masrafları, ev masra .. 
fmdan tamamen ayrı olarak veril • 
meli, iki hesab tamamen ayn tutul
malıdır. Kadının bu vazifeyi ifaya 
kudreti yoksa mesele değişir, fakat 
umumiyet itibarile alış verişde ka -
dınlar erkeklerden daha açık göz .. 
dürler. Hem siz bana refikanızın bu 
işi yapıp yapamadığını söylemiyor· 
sunuz ki. Anladığım mesele prensip 
meselesidir, onda da kadın haklı .. 
dır. 

* Befiktafta Bayan •K. C.- e: 
- Saydıklarınız birer talak me ... 

selesi olabilir. Fakat bu meseleler 
hakikaten sizin gördüğünüz gibi mi· 
dir, sizin anlattığınız şekilde mi ce
reyan etmişlerdir? Bu noktalardan 
emin değilim. Biraz düşününüz, el
bette kendilerine kırıldığınız, .ken .. 
dilerini sevmediğiniz dostlarınız var 

dır, onların hakikatte hiç bir kasd 
ifade etmiyen hareketlerini bireı 
düşmanlık eseri gibi addettikten 
sonra kendilerile barışınca ilk zehab 
larınıza hayret ettiğiniz zamanlar 
olmadı mı? İnsanlar sevdikleriırin 
her hareketini mazur görürler, sev· 
mediklerinin en ehemmiyetsiz ha .. 
reketlerine ise kızarlar. Siz şimdi 
kocanıza karşı bu vaziyette değil 
misiniz? 

Evinizde üç tane çocuk olmasa 
meseleyi fazla derinleştirmemek bir 
dereceye kadar caiz olabilir, fakat 
kadın ve erkek üç çocuğu yarı ye ... 
tim bırakmadan önce, çok düşünme· 
Jidir. 

Kat'i kararınızı vermeden önce 
bana tekrar yazmanızı rica ederim. 

* 
Aydında Bay (M. D.) e: 

- Bahsettiğiniz mesele hakkında, 
gazete sütunlarında izahat vermek 
mümkün değildir. Bu satırları ço -
luk çocuğun da görebileceklerini 
düşünmek vazifemdir. 

Bana adresinizi yollayınız, dü .. 
şüncelerimi hususi mektubla anla • 
tayım. 

TEYZE 

~ 
Örgü lizöz 

Bir kızın ölümiyle neticelenen hAdisenil 
duruşmasma yeniden başlandı 

Muhakeme şay~m dikkat bir safhaya girdi, müteJıasıll' 
lar yaramn vaziyetine nazaran genç kızın solak ol~ 
lazım geleceğini, halbuki solak olmadığını söyledild 

Bir müddet evvel, Sanyerde bir-kcr ı Ba arada davacılann vekili söZ -1' 
ruda nişanlısı Belkısı tabancayla öl - mış ve orijinal bir müdafaada buld' 
dürdüğü iddia.sile, Asliye 2 .nci cezada muştur. Vekil, hülasaten şunları M' 
muhakeme edilen İbrahim beraet et - lem.iştir. 

I miş, genç kıZm ailesi karan temyiz e- - Dört senedenberi ayni evde otl#'İ 
. - derek, nakz üzerine davaya yeniden bu iki aile ilk defa olarak, :mahk~ 

..,,,._ ba~ı. . . _ huzuruna çıkıyorlar. Ciddi bir selJlll" 
~~:;~~ ~liy~ 2 mcı ceza mahkemesmde_ ru bir suç olmasa ne diye mahke~ 

Biçimi pratik, süsü yenidfr. yetıne dun de devam olunan bu hAdise, nıiıracaat etsinler ve buraya kadar , 
Örgüsü: Ters - yüz örgü, aralarına çiz- d~ıık_ü celseyle, çok mühim bir safhaya sinler. Bir Avrupa mecmuasında at~ 

giler geçirilmiş ters yüz örgü (bu çizgi- gırmış bulunmaktadır. nen buna müşabih bir davanın taf~ 
ler herhangi başka bir örgüden yapılabi- Dün sabık tıbbı adlt müdürii pro : tını okudum. Orada bir kadın, diğet t* 
lir.) Bu kısmı uzun tek kroşe ile hasır fesör Saim mahkemece dinlenerek ,mu kadından davacı bulunuyordu. F~ 
örgü örseniz de olur. taleasına müracaat edilmiştir. ı:ote - ortada şahid ve delil yoktu. Ancak, ti. 
Kabarık yerler (kürk örgüsü) dür. Şöy- sör Saim, mahkemede şuıılan soyle - kim davacı kadının bir sebeb olnı'' 

le örülür: K~bn bir .krote ile (6) gevşek miştir: dan mahkemeye kadar gelmesini gd 
zincir çekiniz. Bir ilmiğe batmız. Tekrar - Kurşun bdının sol m:mest üze • ri mantıki bularak suçlunun tecziY'' 
(6) zincir çekip yanındaki ~iğe bat:mz. rinden gi:UUş ve ~~ arka kürekde ~~- sine karar vermiştir. Davacı, da~ 
Buna hep böyle devam edınız. (İlmikle- rnıştır. _vucud dahılinde, memeden !tı- kazanmıştır. Burada da ayni vazi:r'İ 
rin içine batılmaz. dıfmdan alınır.) baren onden, arkaya ve yukan d~~ vardı Suçluların tecziyesini ve ı5 

---- - bir seyir takib etmiştir. Bu vazıyetı li a ~~evi zaı:arımızın teminini iste' 
ipek çorapfan nasıl seçmeli ve bir kroki ile de tesbit ettim. Şu hale .r 

1 k h ? :na.zaran, sllMı ölen kadının elinde pat- rmı. .. ~ 
nası JI ama SIRIZ 1 ise • elinde bulunmaması i _ Ancak, mahkeme bu mudafaayı ·'"" 

S k 1 da k B amış • sag 'd ·· · ,,, 1 beraet.JP" a. eyre çorap ar n sa •nmız. un- b ed öı·· klinin ta~ .... ı için rı gormemış ve su'.:ru arın 
·ı ca er. um şe ,..,.ıu , . tir 

Iar kaba iplikten örülmüş, sonra gcrı e- ölen kadının solak olup olmadığının karar vermı.ş • 
rek inceltilmiştir. Kat"iyen dayanmaz. tespiti l1zım gelir. Bu anlattık1anmı, Diplomasız bir dişci mahlce""" 
Çorap ne kadar sık olursa o kadar dnya- raporumda da izah ettim. Ancak, mah- ·rd· 
nır. Bazı ince çorapların kahnlara ~a- keme dosyasını tedkik ettim. Bir çok Y9rl 1 
ran daha fazla day~ da. bunu izah işlerinde ölen Belkısın sol elini kullan- Müddeiumumilikçe diplomasız ı,ıt 
eder. Çora~ın. her mil~tre& başına ne d1ğına dair bir yazıya rastlamadım. dişci hakkında takibat yapılmak~~ 
kadar çok ıplik sayısı düşe:o;e dayanrow Suçlu İbrahim vazifesi dolayısile Büyükadada A vram isminde bır , 
? nisbette artar. Bu nisbet kalıu .. ç~ra~ta Ankarada bulunduğu cihetle, mahke - ci kalfasının, diplomasız dişcilik yaP' 
ınce sık çoraba nazaran daha düşuktur. meye gelememişdi. Vekili söz aldı ve tığına dair, zabıtaya bir ihbar vuk" 

b. Ekli çorapları ahnayırur. fyt çorep la il . .. d... bulmn..tur 
. - .. - şun rı en sur u. ~· . 1', 

tek parça .~~~de 0~~:· • _ Hadisenin cereyanını müteakib Derhal bir cürmü meşhud yapı -ti 
.. c. Ne kuçuk, ne buyuk çorabı. - rengı vak'a mahalline gelen şahidler yerde rak, yakalanan Avram müddeiuınU 
ıçm - almaya razı olmayınız. Bı.r çorap b' "l'" cesedin üstüne kapanmış ug· e verilmiştir. Muhakemesine bu~ tam ağın b" "kl"ğü" de oJiır a daha ır o u ve __ 11. • 

_ ay_ _ _ uyu u n ' s bir genç ne karşılaşmışlardı. Bu gen - Sultanahı:oed 3 üncü sulh ceza ~ 
guzel gorunur. Daha-- çok dayanır. cin hıçkıra hıçkıra ağladığını da gör - kemesinde bakılacaktır. 
Al~ ~~inj=Ml'N müşlerdL Binaenaleyh muhterem dok: Bir köylUyO dolandıran iki 

en . . torun verdiği rapor ve mahkemedekı 
. a. Daima a~ ~enk ve ayni cinsten ıki izahatı, bizim müdafaamıza mutabık - sablkıh yakalanda -.ı4 

çıft alınız. Bmnın teki kazaya uğrarsa zı b. de ·ılhın Belkısm elinde · · ---ı k ı- ·1 SJI"". 
"b"rile b' ı tirir · • tır. ra. ız 11 • • Sırkecıde zancı ı usu u ı e 1 0 

; H ır eş b ~ giymeden evvel bulunduğunu, bir kaza çıkmaması ıçıwn isminde bir köylünün 401 lirasını :,-
su ~ de:ıd~;a :Wınu. Kuruduktan son- İbrahimin ~ısı~ "elini ka~dı~ }andıran sabıkal~ V~hbi i.le İsmail 

Y . . . çp buç k yırtılmaz sırada patladıgını soyluyonız. Şımdı, kl, adliyeye venlmışlerdır. ~ 
ra gıyınız. a · bf ttamn -ı. · d ehlivukuftan so- J S it hmed 1 ' · slP"' 

c. Jarüyerinizi çoraplarınızın iki kat rlmano ı ... = ve . Suç!u.a.r .. u kana ·ı t kif1;11cı ıuıı' 
ind aşağı · dirmeyiniz. ru smı .umauu. ceza hakimının aran e ev o 

ye~~n renk ço~aplar moda: Açık ve or- İki ~ arasında böyle bir çe - muşlardır. Jıl 
kişme 01dugu sırada, tabanca patıarsa, a· b t r ... hkO ol• 

ta kızıl renkler moda~. • vücud dahilinde takib edeceği seyir, ır zor a as agı ma m 
Çoraplan ten ~ bir tabanca sol elde dahi bulunsa, rapor - Biga (Hususi) - Burada sabık~ 

T .yil~aydam var:: ·- _ _ Çc daki şekle upnaz mı?.. zorbalardan Boşnak Kasım isminde -
ers_.!_1 __ 1~ dçorbap d =1 

1~d. :rN· - Profesör Salın, böyle bir vaziyette ri, köfteci Karagöz HüseY 
rapta ı1.nullülU a u e6 .&4 mı ır. ere- .. N l-:ril. .d k . · r., bunun olabilecegini .,y ~·ıu· gı ere : . ..11 
de hangı ço::P!~ ryme ~. 1 Duruşma, müddeiumuminin iddia- - Ben burada rakı içeceğim. M~ 
(~r) ~ya ~ ı ar a en a ın çoraplar namesini okuması için, talik edilmiş - lik köfte isterim. Bana beleşten ra.ltı , 

lU. ınce dah . tir. almalısın, demiş. Ve bunu yapamıy•, 
vgleden sonra a lDCe çoraplar: ... ·· ı · k."ftec' b k ,.,.JC 

. lik B ile eticelenen bı·r cagım soy ıyen o ıye ıça 'S-~ 
(44-50) ınce . arae n . ı· y 1 - ·· eşh d aufU'J 

A "" • • en · 1 mış ır. apı an curmu m u -"' , .. "'"""i'am ve gece JÇlll mce ~orap Dr: hakaret davası - h lJ" 
(100, 200, 1000) incelik giyilmelidir. masında. do~u.z ay on gun apse nı mi , 

r- ,____ ·· le ..,...,___ Dün, Sultanahıned 3 üncü sulh ce - ktiın edılmıştir. Bu zorba, mahkU ~-' 
· ~ ... ap ...... .._ '°' ., .......... :s t' · 'kmald b ' ....... e de .,, eskimnleT zada garib bir hakaret davasına bakıl- ye ını ı en sonra ır .... u d' 

Sov ~ d .. c'ns b .. -1~ g.. mıştır bıta nezareti altında bulundurula a. gu-. .su a, en ıyı ı sa ıı.u.u.a, o - . . . 
madan sabunlayınız.. Süleymaniyede oturan Nebıye ıle, ~--· ........ _ .. _ ........ _ ......... / 

b. Sabunlu suda mümkün olduğu ka- oğlu tıb fakültesi son sınıf talebesin -
dar az tutunuz. Derhal duru suda tekrar den Vasfı ve kızı, kiracıları Hatice ile 
tekrar çalkalayınız. kızı Nimetten davacıdırlar. 

c. 15 dakika, içine biraz DirJca karıştı- Hatice ile kızının bahçe tarafından 
rılmıı suda bırakınız. (Litre başma bir evlerine girmek suretile, kendilerine 
çorba kaŞ'lğı sirke katarsınız.) hakaret ettiklerini iddia etmişlerdir. 

d. Çorabınızı sıtmadan temu bit' bez Ancak, dinlenilen şahidler ademi ma
arasında sulannl alınız. Gölgede ve yere lıimat beyan etmişler, suç sübut mer -
apaçık sererek kurutunuz.. tebesinde görülmemiştir. 

Dolmabalaçe ... tini belediye 
idare edecek 

.Milli saraylar idaresi tarafından ~ 
re edilen Dolmabahçe saati, bun , 
sonra belediye tarafından kullanıJact1' 
tır. Belediye lazım gelen tedbirlerı al:; 
tır. Yakında tamire ve boyanmasına 
lanacaktır. ~ 

iki ahbab çavuşlar: Yatmurdan korkan tayyareciler 
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'' Cinayet saati ,, 
Marpret Sallana ye Joan 
Crawf ord tüzel bir film 

çevirdiler 

\ [ 
MARGAIEf SUUAVAN 

~ 
anlabyorl 

On dakika zarf nda 
meydana çıkarılan ka ·ı 

Katilin bthir meçhuldü, fakat ortada alb tane lpac 
vardı ki her bui oaaa i.miai balın batıra if,. ecli1mchi 

l'.akl zabıta lmlr 
lerinden Vay BulGd 
anlatmap btfllldı: 

- Str.e, on d•Jdb. 
da yabladıp 1dı 

btilln ıucerum 
aByllyecellJn. 

Bundan tahminen 
25 sene bdar enel .. 
df. Ben de o zaman • 
tar komiser lelim. Bir 
•balı, odamdan 1prl 
aoluk dula blr Jm. 
calız girdi. Zavallı -
mn biltün vllcuclt 
tltriyor, laıkm Pi • 
lmı bana balmıı1Gr • 
du. 

-Kenr ..... 
jum! 

Kız, teuu,. 1at -
bliye c:nab ftl'dl: 

- Beydmcn,t .. 
dtlrmtlflert 

Ve, arkadan illa 
hGnaGr htlnilh" alla· 
mala ı.,tadl. 

Onu tellda llltlm: 
- Kadana, Ntm 

Sentnll .......... 
.... ba lfln ...ı ole 
dulmm anlam. 

Kum wrdqt 111 • 
battlllpllr ...... 
lqardu: _ ..,. ...... JJ ............... .... 

Kütal, yatlı bir .-. lmll. ..,_ .. cllrdmuPH çok ...... ba ajeldan lı1lldı 
de bir ha,U 19ÇlılJOi .... JIAr - b- Kmm ba ifHlllDe M .. .....,. • 

dar evvel bnaı mma,. Tekrar etlmme- bebmba lmmbk o1dala mllphımda. 
mif. MlldaJ. Jablmda, IQ8JOlDml &llıl 

Kıza, bir ara tekrar sordum: yabJorda. Yaralarmda üım bnlu 
- Sizin beyefendinin çolulu çoculu ,_...... ,..... INJ!'ll'lflıı 



Eski heykeller 

Cenub -denizlerindeki Pak adalarında 
çok eski heykeller bulundu. Fakat bu 
heykeller bildiğimiz heykellc?re hiç ben
zemiyor. Fevkal8de büyük ve acaib, bo
yunlarına kadar da toprağa gömülüdür. 
Bu adalar asırlardanberi bomboştur. A
nda bulunan heykellerin ne maksadla 
yapıldığı bir türlü anlaşılamamıştır. 

Bunların, bugün tamamile yok olan bir 
ırk tarafından yapıldığı zannediliyor. 

* Yaşlı balık 

Almanyada Heilbrönn yakınındaki bir 
gölde 1497 de bir balık tutuldu. Bu ba
htın kuyruğundaki bir halkada 1234 ta
rihi yazılı idi. Bu tarih balığın göle atıl
dığı zamanı bildiriyordu. Yani 263 sene. 
Oldukça yaşlı bir balık değil mi? 

* En büyük lokomotif 
.. -:ı- rlC" _::===,..... ==:ı "--

~~~~· ·= - . 

Kahkaha çiçeği 
yecek getirirmiş. Zavallı yavru da akşa-ı nu görmüş. Etrafına bakınınca. yuvanın 
ma kadar yuvanın içinde bir başına ka- kenarında gözüne pembe bir fCY ilişmiş. 
lır, sıkıntıdan patlarmış. Ağaç çok yük- Dikkat edince bunun, annesinin tarifin
sek, yaprakları da pek sıkı olduğu için den, bir kahkaha çiçeği olduğunu hemen 
etrafını, havada uçan başka kuşları fil5n anlamış. Koşarak yuvanın kenanna gel
göremezmiş. Akşam olsa da.annesi gelse miş, başını eğip aşağı doğru bakınca, ma
diye dört gözle beklermiş. vi, pembe, beyaz daha birçok kampana

Hepiniz bılirsiniz. Ha
ni bir kahkaha çiçeği 

vardır ya.. koyu yeşil 
renkte ufacık yapraklı, 
pembe, beyaz, mavi, gü
zel kokulu kampanacık
ları vardır. Parmaklık-

lara sarılır, ağaçfara 

tırmanır. İşte bu kah-

Akşam olur, annesi gelir, yı>vrusu eğ- cıklar görünce sevincinden ne yapacağı
lensin diye o gün ne gördü, ne işitti ise nı şaşırmış. Akşama kadar çiçekle konu
hepsini birer birer anlatırmış. şup ahbablık etmişler. Annt!si yuvaya 

Üzerinden uçtuğu, Yaıvru.sunun hiç döndüğü zaman yavrusunun sevıncını 
gö~emiyeceği tarlaları tarif eder, nehir- görünce kahkaha çiçeğine uzun, uzun te-
lerın nasıl aktığını, çocukların nasıl ko- kk"" . 

kaha çiçeği eskiden böy- d ğ . an1 ~ 1 şe ur etmış. 
şup oyna ı ını, ıns arın nasıı ça ıştı-

le yükseklere çıkmaz, ğın, çiçeklerin ne biçim, ne rt!nk olduğu- İşte o zaınandanberi de bu çiçek böyle 
yerde uzanır uzanır ka

lırmış. 

Bu güzel, çiçeğin ora

ya buraya dolanıp yu-

kanlara çıkı}lasına kü

çücük bir kuş &ebeb ol-
muş. 

Bir varmış, bir yok
muş, evvel zaman içinde bir ormanda bir 
kuş varmış. Bu kuşun, birkaç tane de 
yavrusu varmış. Zamanı gelmiş yavrula
rına uçuş dersi vermeye başlamış. 

Bir gün nasılsa bir kaza olnm~. Yavru
lardan biri yuvadan aşağı düşmüş. Kar
deşleti bağırışıp ağlamıya b~şlamışlar. 

Zavallı yavru yerde birkaç clefa çırpın
dıktan sonra hareketsiz kalmış. Hepsi o
nu öldü zannetmişler. Çocuklarına ye
mek getirmeye gitmiş olan anneleri dö
nöp te yavruyu sorunca kardeşleri ağa
cın dibinde yatan kuşu göstermişler. 

nu hepsini, hepsini anlatırmış. Küçük yükseklere tırmanırmış. 
kuş ta bu kadarcık, ezbere olc;un dun
yayı tanımaya çalışırmış. 

Bir hasta kuşa annesi ağacın dibinde, 
toprak üzerinde uzanan, kahkaha çiçe· 
ğinden bahsetmiş. Atlas gibi parlıyan 

yaprakları, pembe, mavi, beya~, mis gil-i 
kokulu kampanaları olduğunu söyleyin
ce, küçük kuşu bir meraktır almq. Artık 
gece gündüz hep bu kahkaha çiçeğini 

düşünmeye başlamış. Akşam olup anne
si yuvaya dönünce her şeyden önce kah
kaha çiçeğini sorar, yeni çiçek açıp aç
madığını anlamak ister, açmışsa ne oldu
ğunu merak edermiş. 

Bir gün, annesi kuşa, üç tane mavi çi
çeğin daha açmış olduğunu söyleyince, 
kırık kanadını vurarak bağırmış: 

- Bu güzel çiçeği görmeyi çok istiyo
rum anne! 

Bazı atların saçları uzundur, boyun
lar:.ndan aşağı sarkar. Fakat Kalifoıni
yacfa bir çiftlik sahibinin bir atı var
dır .. bu atın saçları bütün atların saç
lar1ndan daha uzundur. Çünkü altı 
metre> gelmekte, ve at yürürken eğer 
toplamazlarsa yerlerde sürünmektedir. 

Elektrik testeresi 

Elinize bir testere alıp ta ufak bir par
ça tahtayı kesseniz, testerenin ısındığılll 
görürsünüz. Eğer kestiğiniz şey tabtl 
aeğil de maden, ve testere de elle değil dit 
daha çabuk işleten bir motörle hareke* 
ettirilecek olursa sıcaklık o kadar faıl' 
olur ki testere yenir. Bunun nasıl önüııf 
geçmeli? Testerenin sür'atinl de azalt<t 
mak istemiyorlar. Bir çare var, o da ınr 
deni biraz yumuşatmak. IsıtıARk lazııdo 
Bunu da buldular: Testereyi elektrjj 
kutuplarından biriyle birl.:!ştiriyorlaft 
kesilecek madeni de diğer kutba raptedi" 
yorlar. Böylece madenle testere arasındt 
bir elektrik cereyanı husule geliyor. rr 
kat testere çok çabuk hareket ettiği içi' 
ısınan testere değil de maden oluyor. Tr 
bit ısınınca da yumuşuyor. Böylece ter 
tere madeni, bir ipliğin tereyağı kestil 
gibi, kolaylıkla kesiyor. 

Anne kuş hemn aşağı ineıek yavrusu
na bakmış . 

Aşağıda, ağacın dibinde yatan kahka
ha çiçeği bunu duymuş. Ku~a çok acı

mış. Hem o da küçük kuşu g\irüp, yuva
sında eğlendirmeyi çok istemiş. Günler
ce buna bir çare düşünmüş. Nihayet baş

Yanına gelince, daha ölmediğini, knl- lamış ağacın kabuklarına tutunmpya. 
binin çarptığını görmüş. Sevinçten la- Düşmemek için de düındü7 tutunmaz 
nadlarını çırpıp bağırmaya başlamış. Bin ağacın etrafında dönermiş. Hasta kuşun 
zahmetle hasta kuşu yuva)'a çıkarmış. annesine de, yavrusuna hiı.;bir şey söy
Bakmıya başlamış. Küçük kuş düşünce lememesini tembih etmiş. Kuş annesine 

Büyük Müsabaka 
f"Yilinız-CöCükiar··1çrn1 . . -······························-······························-kanadı kırılmış. öteki kardeşleri uçuş · V• d k · f ı h' ·· Amerikadaki Alleg- çıçegı sor u ça, annesı az a !r şey soy-

tecrübeleri yaparken, o, yuvEının ken:ı- lemez, her zamanki gibi olduğunu anla- Bugün başladı bany dağlarında it rına gelir oturur, ötekileri seyredermiş. tı'rmış. 

liyen lokomôtif, dünyanın en büyük lo- Birkaç zaman sonra karde~lerinin hep- Aradan epey gün geçmiş. Kalı kaha çi-
komotifidir. si mükemmel uçma öğrenip, birer birer çeği hergün biraz daha yukarı çıkar, yu-

Bu geçilmesi oldukça güç olan o uzun çıkıp gitmişler. Anne kuş, kanadı kırıh vaya yaklaşırmış. 
yolu ancak o büyük lokomotif geçebili- yavrusile yuvaaa ıyalnız kalmış. Bir sabah küçük kuş uyanüığı zaman 
yormuş. Küçük uçamadığı için ona annesi yi- ı annesinin çoktan kalkıp gitmi~ olduğu-

ı_ GUGUKLU SAAT 1 

Yıldız- Bizim guguklu scı
cıt bozuldu mu nedir? Ar
tık saat bCl§lannda guguk 
kU§U görünüp cguguk, gu
guk. demiyor. 

Yıldız- Bunu yapmak pı>k 
güç olmasa gerek. Sanki sa
atçiler kadar ben de yapa
maz mıyım? Hele bir san
dalya getirip üzerine çıl:a
yun. 

Anne - Bu ne! 

Yıldız - Guguk ktL§tL ka
pağın arkasında yayı biraz 
sıkışmış, gevşetirsem ola
cak, meğer umduğumdan 

daha çok kolaymış. 

:, ,~ . '. 
·ıı ~ 

1. 

:• 

• 

Yıldız - işte guguklu saa.t 
te oldu. Yemek vakti de 
yakZCl§tı. Sofrayı. kurayım. 

Babam nende ise gelir. 

il 

Baba - Saatle oynayıp bozan sensin Anne - Çorba hazır. 
Yıldız - Saat on iki olsun, hem bir
denbiTe şaşıracaksınız, hem de benim 
yaptığımı beıjeneceksiniz. 

Baba - Bu ktL§ buraya nereden dü§tii.? 
Ytıdız - Guguk guguk. 

değil mi y,u.ıız .. ceza olarak sana va
cıettiğim Joe§lılc ıapkaJI' aımı11acağım. 

Bugün gazetenin (2 nci) sayfasında bir resim vardır. Bugünden iti
baren muntazaman on sekiz gün on sekiz resim neşredeceğiz. Bu resim
leri kesip toplayıruz. 

B ir kişiye Bir kişiye B ir kiş iye 

25 Lira 15 Lira 10 Lira 
Yoz kişiye da 25 lira kıymetind a hediyeler vereceğiz 

Resimlerin neşri bittikten sonra müsabakanın şekli hakkında tafsi
lat vereceğiz. Bu müsabaka hem faydalı, hem eğlenceli, hem de çok ko
lay olacaktır. 

Bu balıkçı yaman 
bir balııcçıdır. Dere 
kenarına oturup ta 
oltasını suya atar at
maz, öteki balıkçılar 
gibi saatlere!:'! bekle
mez.. balık hemE:n 
oltasına tutulur. Hem 
de ekseriyetle en iyi, 
en iri balıkları yaka
lar. Şimdi de bir ta
ne kocaman balık ya
kaladı ve başka ba
lıkçılar görüp kıs

kanmasınlar diye ba
lığı sakladı. Bakalım 

siz arayın bulabile
cek misini?., bulursa
nız olduğu yere bir 
işaret koyun. Sonra 
resmi kesip bize gön
derin. Bir klşiye bit 
futbol topu, bir kişi
ye cCengel kitabtt, 
diğer yüz kişiye de 
çok güzel ve kıymetli 
hediyeler vereceğiz. 

Bilmeceye cevab ver
me müddeti on beş gündür. Bilmece ce- yınız. 

vabını bize gönderdiğiniz zarfın üzerine Bilmecelerimizde birinci ikramiye ita .. 
cBilınece> kelimesini ve bilmecenin ga- zananlann bize iyi çıkmış birer fotograf .. 
zetede çıktığı tarihi yazmayı unutma- 1annı ıöndermeleri lazımdır. 
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C ASKER LÖK ISAHÖSLE:RÔ :J 
Çekoslovaky·a için harb olur 
mu, olur~a netice neye varır? 
Bugün dünya sulbünü tehdid eden iki tehlikeden e~ büyüğü 
Çeklerin Südetlere istediklerini vermeleri için, lngiltere 
tarafınd;n yapılan nasihate kulak asmamaları ihtimalidir 

Yazan: General H. Emir Erki/et 
Avrupanın tepesinde dolaşan korkunç ı 

kaza ve kader borası ne zaman patlıya
cak ve bu eski dünya parçasının göbe
~inde depreşen volkan acaba ue vakit 
ındifa ederek asırların işlediği ve kur
duğu güzel Avrupa medenıyetini kül 
deryaları ile örtüp yok edecek?! işte, jn

saniyetin birkaç senedenberi gE>çirnıekte 
olduğu her büyük krizde ortaya atılan 
hayati sorgular... .. 
Şübhesiz Avrupa, ve hatta b;itün dun· 

ya, 1914-18 afetindenberi iki gün evvel 
olduğu kadar, yeni bir genel barb uçuru
muna yaklaşmamış idi. Filvaki 1ıal~anın 
1935 Habeş seferi esnasında, bu y~nı _em
peryalist devletle eski Cihangir Ingılte
re arasında çıkan çetin ihtilaf, az daha, 
Avrupayı korkulan harbe sürükliyecek
ti. Fakat o zaman, 1taiyadan başka har
be, maddi ve manevi, hazırlanmış ve 
harbi göze almış hiçbir devlet yok gibi 
idi. O vakit henüz ne İngiltel'e j le 
Fransa arasında, şimdiki derecede, bir 
yaslanma vardı, ne de bugünkü Rus -
Fransız askeri ittifakı... Bununla bera
ber, o zaman harb olmadıysa, insaniyet 
bunu en çok Fransanın o vakilki tered
düdlü fakat basiretli hareket tarzına, ya
ni harb demek olan, mütecaviz İtalya
nın tecziyesi işinde İngiltereye körükö
rüne uymamasına borçludur. 

Bugün ise, roller değişmişe benı:iyor. 
Fransa kabarırken ve hatta Alman ma
nevralarına ayni şekilde bir takım as
keri tedbirlerle cevab verirken İngiltere, 
zahirde Fransa tarafını tutuyor ve Çekos
lovakyayı müdafaa ediyor göriınmekle 
beraber, elastiki hareketlerile henüz ser
bestliğini muhafaza etmektedir. Hatta 
barışı, ne olursa olsun, kurmaya azmeden 
başvekil B. Nevil Çemberlayn B. Hitler 
nezdinde şahsan mutevassıt rolünü gör
mek için Münibe uçmuştur. Büyük Bri
tanya başvekilinin bu zahmeti ağlebi ih
timal boşa gitmiyecek ve herhalde barış 
yolunda İngiltere hesabına da faydalar 

elde etmeğe yarıyacaktır. 
İngilterenin Fransa ve Rusya ile bir

likte Almanyanın üstüne hemen atılma
masından ve daha çok muslihane bir yol 
takib etmesinden, her nedense, şikayet 
eden Sovyet matbuatının tefsirlerine ba
kılırsa, İngiltere, barışı daha bir müddet 
korumak için, müstemleke taleble~·inden 
nıuvak.kat olsun vazgeçmek şctrtLle, B. 
llitlerin Çekoslovakya dileklerine m~
nıaşat edecektir. Bu dilekler, şübhesız 
Südet Almanlarının Jren~ kendilerini 
idare etmeleri ve kendi mukadderatları
nı bir plebisit ile gene kendileri tayın. 
etmeleridir. 

1914-18 harbinden sonra, galib ilahla-
rın fena bir şakası olarak. Çek, Alma~, 
Slovak, Macar, Rüten ve Lehli 14.5 mıl
Yonluk bir milletler ve ırklar türlüsü ha
linde yaratılan Çekoslovakya devleti 
topraklarında bugün 315 .milyon Alman 
Yaşamakta ve bunların büyük çokluğu 
Almanya hududları boyunca geniş bir a
razi şeridi içinde kütle halinde bulun
·~ak.tadır. Kuvvetli bir başları ve ıyı 
t eşkılatları olan bu müterakki Alman 
kalabalığı, zulüm gördüklerini ileri sü
rerek, sayıları ancak 7 milyon kadar tu
tan fakat umum nüfusun yalnız 'ı~ 48 ine 
bal' " .. le .ıg olan Çeklerin idare ve tabakkum-
. rı altında kalmak istemiyor Vf' muhta

~:Yet diliyorlar. Hitler Aiınanyası da, ta-
ıatile, burnu dibinde yabancı bir idare 

altında sızlanan ve hc~gün birkaç1, haklı 
Veya haksız, öldürülen bu ırkdaşfarından 
Yana çıkıyor 

A . 
n ~anyanın Çekoslovakya Almarıları-

ı hırnaye etmesi yalnız gönüllrı·in o ta-
rafa akın d ~·ı . a ın asın an ibaret degı , aynı z -
y anda Almanların büyük Almanva si-
1 as.etinden mülhemdir. Finlandiy~ kör-

dezınden Kara ve Akdeniz yalılarına ka
ar b' ?nak ı~. Orta. Avrupa imparatorlıığu kur-

Fuhrerın yeni bir icadı değil, Al-
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Almanların Avrupada y'l.1ıılı§larını gösterir grafik 

manların asırlarca eski bir hayal ve bir Çekoslovakyaya girmeği hakikatte kas
ülküsüdür. Almanları böyle bir hedcl ve detmiş olsaydı, şübhesiz, bunu ancak ani 
gayeye sevkeden sebebler kenJUerince ve baskın şeklinde yapardı. Almanya 
müteaddid ve mühimdir. Bugünkü mev- dün gibi bugün de sık ve mükemmel de
zuumuza temas ettiği için şimdilik bun- mir ve otomobil yolları ağları ve mil!i 
ların bir tanesine yani Alman ırkının ve ailevi bir an'ane ve itiyad halindeki 
Orta Avrupaya yayılışına dikkat gözü- dakika şaşmaz nizam ve intizamseverliği 
müzü çevirdiğimiz takdirde göreceğız ki sayesinde, ordusunu en seri bir surette 
(yukarıdaki haritaya bakınız) bugün seferber ve tahşid edebilen bir devlettir. 
Avrupada, Almanya hududları dışında Bu itibarla, onun Çekoslovakyaya taar
daha takriben 13 küsur milyoıı Aiman ruz için icab eden orduları böyle hafta
yaşamaktadır. Bu mühim sayı Avustur- larla ve gürültülerle hazırlaması icab et
yanın ilhakından evvel 20 milyona ya- mez. O halde Çekoslovakyaya tecavüz
kındı. Fakat A vusturyanın ana vatana den başka hedefler takib eden VE> bir sal
katışması, Almanyaya yalnız 6,5 milyon gın gibi Fransa, Rusya, Belçika ve hatta 
Alman kazandırmakla kalmadı, onu uy- İsviı;reye sirayet eden bu geniş ölçülü 
ni zamanda Tunaya kadar geni~letti ve Alman manevralarından acaba nıaksad 
üstelik İtalya, Yugoslavya ve Macarista- n idi? Bu da ayrıca araştırılacak bir mev
na komşu yaptı. İşte, eski ıtilaf veyahııd zudur! 
yeni demokrasi devletlerine göre, Anşlus Bizce bütün bu patırdılı askeri hazır
hadisesile sarsılan Avrupanm siyasi ,,e lıklar suyu kafi derecede bulandırmak 
askeri müvazencsi, Südetlerin iltihakile istiyenler için zemin hazırlanmıştır. Fa
büsbütün bozulacaktır; çünkü Almanya- kat barışı tehdid eden ve edebilen şey 
nın nüfusu gene hem artacak ve hem de başkadır ve ikidir. 
Bohemya gibi sanayi ve ziraatile çek kıy- Birincisi, Çekoslovak devlet ve hüku
metli bir ülke Alınanyaya katışacaklır. met zimamdarlarının Südet Almanlarına 
İşte bugün bilhassa Fransa ve Rusyayı, istedikleri muhtariyeti vermemek ve ne
Çekoslovakyayı korumaya sevkeden se- ticede plebisite müsaade etmemekte ısrar 
beblcrin başlıcası budur: Almanyayı da- etmeleri ve bu hususta İngilterE>nin en 
ha ziyade çoğalmak ve büyümekten yani son vereceği kat'i nasihate kulak asma
bir kelime ile daha fazla kuvvetlı:>şmek- maları ihtimali. 
ten menetmek. Çünkü Almanyanın, İkincisi, bu takdirde Alınanyanın, Sü
Çekoslovakya Almanlarını kurtardıktan det Almanlarma yapması muhtemel o
sonra, daha nerede Alman varsa kuv- lan askeri yardıma mukabil İngilterenin 
vetli elini sıra ile oraya uzatmasından ve ~:ansa ile birlikte. Almanyaya karşı harb 
böylelikle Avrupada, belki de önüne gc- ı an etmesidir. 
çilmez bir kuvvet ve kudret silindiri ha- Fakat bu iki şeyi hülasa edince ücüncü 
lini almasından korkulmaktadır. bir hüküm çıkar ki o da bugün b;rışın 
Fransanın İngiltereye yaslanarak ve sadece İngiltere elinde olmasıdır. B. Hit

dünya ge]lel fikirlerini gene Almanların ler müşkül vaziyette olmasına rağmen 
aleyhine çevirmeye muvaffak olarak ö- Nürnberg nutkunda uysallığını göster
nüne geçmek istediği netice budur. Fa- miştir. Şimdi de İngilterenin mühim ve 
kat ingilterenin Çekoslovakya Südctle- tarihi rolünü yapmakta olduğunu görü-

rinden dolayı, har be girişeceği hala şüb- yoruz. 
helidir. Rusyanın, Fransanın Ainıanya- Çekoslovakyaya gelince, Südetlere is-

t ha
rnde Çekoslovakvaya si- terlikleri muhtariyeti vermekle bir şey 

ya aarruzu ı ' ~ . k b d k d V'ld' b" • 
lahla yardım etmek ve bunu Romanya ~! e e~e egı _:r; ılakis biraz dah:ı 
·· · d k · tediğ. asikar görü- mutecanıs olacagından kazanacaktır. 
u~erın Sen ~a~~~n ~omanıy ayı Brsarab- Çünkü büyük bir harb koparsa bunu·1 
nuyor. ov)e c ı · r . . 1 w h' · yanın ilhakını nihayet resmen tammt.k-

1 
ne ıcesının ne 0 acagı ıç kest.i"rilE>mez. 

la ka
zanabileccgvi muhakkak olm::-.makla ................................... !!.:}mır Erkilet 

' ····················· 
beraber mümkündür. Lehistan ve Yu- Pazarlıksız t 
goslavya herhalde tarafsızlık:~rını mu- sa iŞ 
hafaza edeceklerse de MacarısLanın Al- hazırlıkları ta 1 d 
manya tarafında bulunması artık n:ı.u- marn an 1 
kadder gibidir. Eğer Almanya, BeJçıı<a Pazarlıksız satış hakkında oeledi e ·k-
ve Fransaya asla taarruz etme~ien sadcı- tısad müdürlüğü hazırlıklarını tam~m~a
ce Südet Almanlarına yardım için, ordu- mıştır. Bu husustaki kararname bele _ 
larını Cekoslovakyaya sokarsa Fransa- diyeye tebliğ edildiği tarihten itibaren 
nın, İngilterenin kat'i ve sarih hır iş~.ira- kon_troll~re başlanacaktır. Belediye mü
ki olmaksızın ve yalnız Sovyetl~re guvc- rakıblerı pazarlıksız satışa tabi e 

f kl 
. .. . k k . şyanm 

nerek Almanyaya ve onun miitte i erı uzerıne onaca etıketleri gözden geçi _ 
İtalva ve Japonyaya harb ilan etmeği gö- redce~, pdazarlık yapılıp yapılmadığını 
ze aldırması keza şübheli sayılır. O halde te kık e eceklerdir. 
harbin olup olmaması bugün herkesten Pazarlıksız satışın bütün maddelerin 
ziyade İngilterenin elindedir:. . lunduğundan, belediye mürakibleri tef-

Hit1er harb istiyor mu? ŞubhPsız ha- satışında tatbik edilmesi mukarrer bu
r!. Bunun en açık delili gene bizzat o- tişlerini muhtelif zamanlarda haztrlıya

yı n bir aydanberi hazırladığı gürUltülü cakları raporlarla belediye reısliğine bil-
:~keri manevralardır. Eğer Führer, Sü- direcek, belediye do, İktısad Vekaletini 
detler meselesinin hallini bahane ederek neticeden sık sık haberdar edecektir, 

Sayfa 9 

Tarihi tedhihler: 

Osmanh imparatorluğunda yapılan 
ilk istikraz teşebbüsü 

' 

• * * Borç istenecek devleti tayin etmeden evvel böyle bir istikrazın 
~ahzurl~ olup olmadığı hakkında hüküm vermek lazımdı. Bunu 
k~m tayın edecek? Memleketin ikbsadcıları mı ? Ne gezer J y 8 

kım? Şey hl.alam... Mustafa Paşa kıyafetini değiştirdi, vaktin 
Şeyhislamı olan Kamil efendinin konağına gitti 

Yazan: Kadircan Kallı 
Kaynarca muahedesinin çok ağır şart- Sadaret kaymakamı Mustafa paşanın 

ları vardı. Rusya imparatoriçesi İkinci bütün gayretlerine ragmv en dahilden pa• 
Katerine mu a -hedeye rağmen Kı ra bulunamıyordu. O zamana kadar ya-

pılmamakla beraber ilk defa olarak ha .. 
rnnı zaptetmişti. r_ içten ve bir yabancı devletten borç para 
Bundan başka İs- t tanbulu da ele ge- ıs enm~s~ düşünüldü. Arpa, buğday, pa-

muk gıbı mahsuller vermek ::;uretile bu 
çirmek, orada to - b b. orç ır kaç senede kapatılacaktı. Bu pa-
runu Kostantine rayı kimden istemeli? 
eski Bizans tacını F k a at istenecek devleti tayin etmeden 
giydirmek isti · e ı ah ~v~- m zur olup olmadlığı hakkında 
yordu. Bir aralık h k .u um vermek Hizundı. Bunu kim tayin 

e ece · emleketin iktısadcıları mı? Ne Rusyanm cenu • d k M 
buna doğru gös - !kinci Katerin gezer? Ya kim? Şeyhislam ..• 
teriş ve tehdid anlatan bir seyahat te Böyle bir fikrin etrafa sızmasından bi-
yaptı. Osmanlı imparatorluğunu idare le korkuluyordu. Padişah Mu.stafa paşa
edenler buna çok sinirlendiler. Esasen ya bu ~anışmanın gayet gizli yapılmasını 
Kaynarcanın ve Kırım istila::.ının da in- emrettı Mustafa paşa kıyafetin· · . ~ · 
tikamını almak arzusu ihtiras derecesini tirdi: ~aktin şeyhislamı olan ~~~~~ş e: 
bulmuştu . Harb istiyenler çoktu ve bun- fe~dı.nın konağına gitti. Vaziyeti anlattı. 
ların başında, sert bir adam olan, harbi Kamıl efendi: 
seven, şöhret arıyan Koca Yusuf paşa cDışarıdan borç para almak köı·· d" 
vardı F k t u ur. · a a cEzzarurat tübihülmahzurAt .. 
İmparatorlugwun bir kısım adamları da züne uyarak ı'ster · t • so-ıs emez yaparız. ma-

harb istemiyorlardı. Bunların başında nasında cevab verdi. Yalnız teşebbüsün 
padişah birinci Hamid görümiyordu. ?~lka yayılıp da fena tesir yapmaması 
Çünkü memleket sıkıntı çekiyordu, ordu ıçın meclis kurup konuşmayı zararlı bul
düzensizdi, maaşlar muntazam verilemi- du. 
yordu, birikmiş para yoktu, talısilat ya- _ Ş~~~i istikrazın kimden yapılacağı dü
pılamıyordu, on altı sene evvelki Moskof şunuluyordu. İngiltere ile Pru~yanm ya
harbinin açtığı yaralar, bütün gayretle- nında Felemenk hükUıneti de bize dost
re rağmen, kapatılamamıştı. l~k gösteriyordu. Gizlice Felemenk elçi .. 
Rusyanın cenuba sarkmasını İngiltere sıne b~~ vuruldu. On beş bin kese alına

ve Prusya hükumetleri hoş görmE>mişler- caktı. Uç sene sonra faizile birlikte mal 
di. İsveç devleti de ayni şekilde nefret olarak ödenecekti. Muhtelif iskelelerden 
besliyordu. İki evvelki devlet Türkiyeyi pamuk, yapağı, buğday verilecekti. Para 
Ruslara karşı harbe teşvik ediyorlardı. da sigorta edile~k !stanbula gönderile • 
Bunların sefirleri sık sık cAynı:ıh Kavak> ce~ti.. Eğer Felemenkte satılık harb ge
köşküne geliyorlar, reis efendiye cesaret mılcrı varsa o gemilerle getirilecekti. 
veriyorlardı. Koca Yusuf paşa onlardan Elçi bir çok güçlükler çıkardı: iki dev
da kuvvet aldı. 1787 de Rusyaya barb ilan let uzaktır, paraları arasındaki fark bü-

yu tur. Müteahhidler kötü·mal verebilir. olundu. ··k ·· 
Rusya ile Avusturya arasında karşılık- ler, çünkü buğday falan bir takım dcre

lı müdafaa hakkında bir anlaşma vardı. beylerinin, zorbaların ellerindedir. Şıka
Osmanlı devlet adamları bunu bile cid- yet d k 1 e ece o ursa doğruca padişaha söy-
diyetle hesaba katmamışlardı. O kadar ki ı:mek hakkının senede yazılmasını iste
çok geçmeden Avusturya elçisi de devle- rız. 

tinin Osmanlılara harb ilan ettiğini Ba- p d. bıaliyc bildirdiği zaman, harbi 
0 

kadar a ışah ümidsizdi. Fakat FelPmenk 
arzu ederek ortalığı ateşe veı·eııler bile C'lsisi ceğer şartlar kabul edilirse hüku-

k lm 
metimi ikna edebileceğimi umanm> ded"J, 

apışıp a ışlardı. Çünkü devlet yalnız F 1 
R il h 

e emenk tüccarlarının zarara ug" ramı • 
usya e arbi başaramazken karşısına k 

bir de Avusturya çıkmış bulunuyordu. yaca ları taahhüd olundu ve bu cihetin 

P 
senede yazılması kabul edildi. 

ara sıkıntısı bütün şiddetile başlamış-tı. Hududlardaki askerlerin ihtiyacları Bu~a. rağmen müzakere uzayıp gidi • 
temin olunamıyordu. İngiltere ve Prusya yor, ıhtıyac artıyordu. Şimdilik bir mik
devletleri İsveçi de Rusya ile harb etmesi dar para tedarik edebilmek için bir çare 
için kandırmışlardı. Ancak, İsve_ç bu mas- bulundu! Altın ve gümüş eşya kullanıl
raflı iş için TürkiyE!'den para istedi. Cünkü ması ~asak edileli ve. bunlar muayyen bir: 
Rusyanın bir kısım kuvvetlerini şi.malde p~ra ıle satın alındı. Eskisine göre beşte 
tutmak surctile her şeyden evvel Türki- b_~r kadar bakır karıştırılarak ayarı dü-

şuk paralar bastırıldı. 
yeye yardım etmiş olacaktı. Bunun fay-
dası gerçekten büyüktü. Hariciye Nazırı Birinci Abdülhmaid mühim bir kalenin 
İsveç sefirine: ~uslar tara:ından zaptı haberim öğrendi-

- İsveçlü, Moskof ile cenk edecek ol- f? z~~.a~ bırdenbire öldü. İstikraz işi ha-
sun,, Devleti aliye akçe diriğ etmez!. ~suru_~u~~rdu .. Yerine geçen genç padi-
.Dıye oldukça mübhem ve taa,hhüdsüz ş Üçuncu Selım herkese ümiu veriyor

bır cev~b- v~rdi. İsveç de harb ilan etti. d~. ?erçekten bu işle bir kaç ay uğraştı. 
B_unun ıç.ın ..ılk taksit olarak şirndi sekiz Lakın bir netice çıkmadı. Nihayet 1789 
bın kese ıstiyordu. da ~s~anbuldaki Felemenk elçisi, hüku-

~ir . t:ıraftan orduya levazım V(! erzak metının son cevabını bildirdi. Bu ceva
yetıştırıl?mi~or, diğer taraftan İsveçc hın manası §U idi: 
para verılemıyordu. Birinci Hamidin uy- cHükumet bu gibi istikraz işlerine rcs
kusuz kaldığı geceler çoktu. Bazı k" _ men karışmaz. Doğrudan doğruya Fele
lerin ölmesi ve idam edilmesi üz~~~e m~n~ tacirlerile uyuşmak lazım gelir. 
~alları müsadere edildi. Fakat mühim Hukumet ancak buna göz yumar. Dost
bır şey tutmadı. Padişah hududdaki Ko- luk dolayısile el altından tacirleri teşvik 
ca Yusuf paşaya yazdığı cevabda derd te edebilir.> 
yanıyordu: Bu kapı kapandı. 

cBenim vezirazam ve serdarı ekrenıim Hükumet o sırada Cezayir korsanl:ırı-
A:~çe hususunda muzayakamz malfım~ nın İspanya sularına ve gcmilerint: hü
h~mayunum olmuştur. Tez elden üç dört cumlarını önlemişti. Dostluk vardı. Is· 
bı~ kese akçe istermişra. Mevcud olsa panyadan para istendi. Elçinin cevabı 
ahrnallah kendi harclığımı dahı g" d _ baştan savma siyasetine bir örıwktı · 
. .d. on e . rı~ _ı ım. Bu vakitte diriğ olunur mu? clspanya bu harbde bitaraftır. Osman-
Lakın hazinelerin hali cenabınızın malO.- lılarJa harbeden devletler de istediler 
mudur.> fakat vermedik. Size versek bitnrafıığ; 
Padişah gelecek sene vergilerinin top- bozmuş oluruz ve diğerleri de isterler.> 

!anmasını teklif ediyor, defterdardan Cezayir ve Tunus ocaklarından Fas 
defterlerin alınıp gönderilmesini istedik- hakiminden borç alacak oldular. Onl . 
ten sonra: da özür diliyorlardı. aı 

c Ben dahi ikdam eder, üçer beşer ylz Ge.?e .~araların ayarı düşürüldü. Altm 
akçe göndermekte kusur etmem. Vallahi- ve gumuş eşya kullanılması bir f t .1 
lazim bu ak dd . k d.ldi 1 e va 1 e çe ma esı beni gecelerde yasa e 1 · lk istikraz te§cbb .... b .. 
uykusuz koyur ... > lece boşa gitti. usu oy-
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Mari Valevska ~.....,... 
Na olgonun aşk romanı ,/1 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Beklenilen sevgili 
Maaşla tuttuğu casuslarından birinin 

(ki el altından, zaptiye nazırına da hiz
met ediyor ve ona her şeyi haber veri
yordu.) artık madam Valevskanın kat'i 
surette Pariste yerleş~ olduğu hak
kında getirdiği malfunat dehşetli ca
ıunı sıkıyor, kıskançlıktan ona ateş 

püskürüyordu. 
Derdini yandığı Kler dö Remüza da 

bir türlü şüphelerini yatıştıramıyordu. 
Birden Jozefin ayağa fırladı ve ne

dimesini kolundan çekerek sinirli bir 
sesle: 

- İçimi kurd gibi yiyor bu şüphe ... 
İmkanı yok, dayanamıyacağun. Her 
şeyi olduğu gibi öğreneyim daha iyi. 
Şu dakikada biliyorum o Lehli kansı 
Bonnpartın yanında olacak. Yakalıya
cağım onları... dedi. 

Korkudan şaşkına dönen Kler dö Re
müza: 

- Aman ne yapıyorsunuz imparato
riçem? Hnklı da, haksız da olsanız bir 
rezalet çıkarmaktan başka ne işe yarar 
bu? .. Sonra imparator ne der size? ... 
Hem bu saatte hususi dairelerine ben 
ne hakla çıkabilirim? İmparator dün -
yada affetmez böyle bir hareketi. Hem 
şayet şüpheleriniz doğru çıkarsa, nasıl 
bir halle karşılaşacağınızı bir düşü • 
nün! Bizzat siz, ne müşkül bir vaziyete 
girmiş olacaksınız ... Gözünüzün önüne 
getirsenize ... 

Jozefin: 
- Bıktım ... Yetişir artık ... diye ba

ğırdı. Üç adım ötede beni aldatmasına 
da tahammül edecek değilim ya! Bili
yorsunuz Kler, onu ne kadar başı bo~ 
bırakıyorum, görüyorsunuz. Ama ar -
tık bu kadarı fazla ... Başıma ne gelirse 
gelsin! Meraktan kurtulacağım ya. Ya
nımda gelmekten korkuyorsanız, kaim 
siz, ben yalnız da giderim ... 

- Mademki kararınızdan dönmiye
ceksiniz, ne yapayım ben de beraber 
geleceğim. Ama tekrar söylüyorum, 
bütün bu işden siz zararlı çıkacaksınız. 

Jozefin: 
- Göriirüz bakalım, alın şu şamdanı, 

yavaşca yürüyelim ... dedi. 
Ve imparatoriçe önde, madan dö 

Remüza arkada, ayaklarının uçlarına 
basarak, birinci kata çıkan merdivene 
doğru yollandılar. 

Sonra ckaranlık dehliz• e girdiler. 
Gizli iç merdiveninden çıktılar. Bir tek 
saray hademesine rastlamışlardı. İç oğ
lanları çoktan ortadan çekilmişlerdi. 

Saray~n dolambaclı dehlizlerinde, her 
bir yanında korkunç bir sessizlik var
cb. 

Birdenbire hafif bir gürültü duydu· 
lar. J oze!in iki elile göğsünü bastıra -
rak, titriye titriye: 

- Rüstem değil mi o? Bonapartın 

kapısında nöbet bekliyor muhakkak! 
İkimizi de boğar mı boğar bu vahşi he
rif!. .. 

Bu lafı işitir işitmez, korkusu büsbü
tün artan veya öyle görünmek istiyen 
madan dö Remüza, elinde şamdanla 
kosa kosa merdivenlerden ters yüzü 
kaÇtı ve· imparatoriçeyi zifiri karanhk
ta tek başına bırakıverdi. 

İki üç dakika içinde, nefes nefese sa
lona dönmüştü; hemen arkasından da 
J ozefin çıka geldi. Bir an birbirlerinin 
yüzüne baktılar ve her ikisi de ötekini, 
korkudan beti benzi atmış bir halde 
görmekten bir kahkahadır kopardıJar. 
Artık o akşam bir ikinci sefer yap

maktan vaz geçtiler. 
İmparatoriçe mi, yoksa nedimesi mi 

gevezelik etti bilinemez, daha ertesi 
sabah hadise Düronun kulağına gitti 
ve o da işi Napolyona çıtlattı. 

İmparator, gece ·vakti iki kadının 
korkudan ödleri kopmuş gibi saray 
merdivenlerinden asağı koşuşlarını, 

gözünün önüne getirince kızacak yerde 
güldi.i. Fakat bu macera ona ders ol -
muşlu. 

İmparatoriçeyi savmaktan ziyade, 
madam Valevskayı düşündüğünden 

onu böyle üzücü vazivetlerden koru -
mak isteğile bir rezalet çıkmasın diye 

«Mart Valenka FBm.lndenı> 
Geçmiş yıllarda yapmıı olduğu harblerin hatırası Ncıpolyonun karşısında canlanırdı 

bu gece ziyaretlerinin atkasını kesti. 
Mariye karşı içinde yepyeni bir duy· 

gu uyanmıştı: Saygı! Bu yaşa kadar 
kadınlardan çok hoşlanmakla beraber, 
onları iyice anlıyamazdı. Bir dolab çe
virmelerinden korkar, onları ya ser -
sem, ya havai bir mahh1k yerine koyar, 
hepsine de satılık bir mal gözile bakar
dı. 

Büyük ihtililin sarsıntısı ile değiş
miş bir alem içinde, kadınla ilk yaktn 
teması onu öyle ahlak, namus düşük -
lüleleri iie yüzyüze getirdi ki, ruhunda 
aile ocağına karşı daima saygılı bir 
bağlanış hissi saklamış olan cKorsik9.
lı>Yi bu hal, büyük bir sukutu hayale 
uğrattı. 

Sonra kudret ve hakimiyeti ele al
dığı zaman da, daha şöyle bir işareti ile 
kadınların hepsi de öyle can ve göniil
den hemen ona sımaşıyorlardı ki, tek
milini birden umuınt bir hükmün çem
beri içine kattı ve annesinqen, sefalet 
ve tehlike demlerinde bir asker ruhu 
taşıdığım ispat eden; imparator anası 
olunca da ahlakını, adetlerini hiç de -
ğiştirmeyen o yüksek tıynetli sinyora 
Letisyadan başka, hürmete değer bir 

kadın bulunmadığına kanaat getirdi. 
4te yıllardan sonra bu içindeki ima

nı kökünden sarsan, Mari oluyordu. 
Güzel ahlakı ile, sukutunun sebeble -
rindeki başkalıkla, şimdiki hali, teva
zuu, gölgede kalmak arzusu, samimiye
ti, şefkati ile ona, adeta kendi elile ka
patmış olduğu bir ümid ufkunu açı -
yordu. 

Onunla beraberken daha gençleşiyor, 
daha iyileşiyordu. Hülasası: Seviyordu 

Hemen her akşam, Jozefinle yalnız
ca oturduklan sofradan acele acele ye
meğini yeyip kalkıyor ve hazan tek ba
şına, çoğu zaman da Düro ile saraydan 
çıkıyordu. 

En emin arabacılardan Sezarın koş
tuğu armasız bir araba onu dışarıda 
bekliyordu. 

Düro: 
- Houssaye sokağına! diyordu. 
Araba o devirde, daha kırlık bir yer-

miş gibi tenha olan semte doğru htzla
nıyordu. 

İmparator, çıkmazın başında iniyor 
ve kapıyı, cebinden çıkardığı anahtar
la açıyordu. 

( Arkcuı var) 

MİZAH : Bir gece macerası 
(Bq tarafı 7 inci ıayfado.) 

şu ,<!karıdan gülen .kadın, her zcllllan so
murtkandır; bu gülüşünü fotograf çek
tirmek için iğreti takınmıştır. Altt:ı sağ
daki adam ciddi, ağır başlı görünüyor ya, 
onun ciddiyeti, ağır başhlığı da iğreti.. 

hepsinin öyle .. 
Ben; kaçmak, kurtulınak çarelerini 

düşünüyordum. Ne aksi geceydi. Yardım 
istiyebileceğim bir kimse de geçmıyordu. 

- Efendim, dedim, ben biraz yorul
dum. 

Güldü: 
- Haydi canım, hiç insan yorulur mu? 

Burada üç seneden fazla ayak üstünde 
duran fotografiar var, hangisi yoruldum 
diye şikAyet ediyor. 
Aklıma bir başka çare gelmişti: 
- Size akıl öğretmek gibi olmasın ama, 

dedim, sizinki çok müteessir. 
- Gene yüzüne baktın ha! 
- IVallahıi balanadım.. İçime doğdu. 

Ben benimkine ilanı aşkettim. Siz sizin
kine ilanı aşketmediniz. 

- Hakkın var. 
Yere diz çöktü, Manakyan kumpanya

sında aşık rolü yapanlar gibi iki elini 
birleştirdi: 

- Sevgilim, sevgilim; dedi, işte ben 
size geldim, karşınızda dize geldim. Aşk 
denilen sonsuz dehlize geldim. Acı bana, 
gene geldi bir sancı bana ... 

················································ 
Kendinden geçmişti. Gözleri yaşlı idi. 

Yavaş yavaş geri çekildim. Karşı kaldı
rıma geçtim. O hala ayni vaziyette ilanı 
aşkediyordu. Benim kaçtığımın henüz 

farkında değildi. Fakat onu daha fazla 
seyredemedim. Ne olur ne olmaz arka
sına döner de beni karşı kaldırımda gö
rürse tekrar yakama yapışır korkusile 
hızlı hızlı yürüdüm. Bir köşede bir oto
mobil duruyordu. Otomobile bindim. 

-Çek! 
Otomobil fotografhanenin önünden ge

çiyordu. Gözucile baktım. O orada idi. 
Artık diz çökmüyordu, ayağa kalk.mıŞti.. 
yumruğunu sıkmış fotograflara doğru 

bar bar bağırıyordu. Kim bilir belki de 
fotograf sevgilisini kendisine ihanet et
miı olmakla itham ediyordu. 

ismet Huhlsi 

Bir hırsızın garip macerası 
(Baş tarafı 3 üncü sa.yfada.) 

İstanbula döndüm, fakat daha 81rtectye a
yak atar atmaz tklncl şubenin alvll me -
murları sanki bent bekliyorlarmq glbl der
hal yakama yapıştılar. 

Bugün gene iki ay evvelki halime rücu 
etmiş vaziyetteyim, belki de daha fena ... 

Reşadın ceblerl arandı~ında hatlb Mus -
tara Necatlnln pnralarının bakiyesi olan 
159 Ura ile, bir tabanca bulunmuş ve hırsız 

dün müddeiumumiliğe tesllm edllm!ştlr. .............................................................. 
~ ,. DIŞ T ABIBt 4" 

RATiP TiİRKOGLlJ 
Sirkeci : Viyana otell sırası. 

No. 26, Kat ı de hergOn öğleden 
sonra saat 14 den 2t> ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Eyffll 17 

Hergün: Ne konuştular? 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

takım enternasyonal tedbirlerin alınma
sı da zaruri olur. 

Çekoslovakya meselesinin umumi su -
rette bahis mevzuu olması ve bunun ar
kasından geniş bir Avrupa anlaşması ge
le bilmesi ve halledilmesi için Fraıısaya 
emniyet teminatı verilmelidir. Almanya 
bunu vermeğe hazırdır. İngiltere de ko
loniler meselesinin kendi lehinde kat'i 
surette tasfiyesini istemeği unutmıya -
caktır. Acaba, Almanya buna razı olur 
mu? Bu son nokta hakkında hiç bir şey 
söylenemez ve eğer son mülakatın mev
zuu olan anlaşmanın hududu lıu kadar 
geniş ise, kısa bir zamanda müsbet bir 
neticeye varılabileceğini ümid edeme -
yiz. 

* 
Bütün bu mülahazalar arasında farazi

ye ve tahmin kapısından içeri girmeğe 

çalışırken şu müşahedeleri yapabiliriz: 
Konuşmanın hududu geniş oldu. Bu 

nokta, hemen hemen şilphesizdir. F 
anlaşmanın hududu bütün Çekoslo 
ya meselesinin bir anda hallini te · 
decek bir ölçüde genişliyebilir mi? B 
het çok şüphelidir. Çünkü, anlaşın 

bu şekli, Almanyanın Diktat dedij;~ 
sailles muahedesinin yeniden akdi ve 
libierle mağlılbların ayni derecede 
söylemek ve pazarlık etmek hakları 
fuz olmak şartile müzakerenin yeni 
başlaması kadar mühim bir mevzu o 

• Fakat, lier ne olursa olsun, Çekoslov 
ya meselesi ortaya konulmuştur. Bu 
kil hal şekli mahdud kalsa bile bu si 
camianın milli bakımdan tasfiyesini 
min edecek hareket devam edecektir. 
manya bu işi siyaset plB.nına ko 
olduğu gibi İngiltere de takib ede 
bütün Avrupa siyasetinde bu mesel 
göz önüne almıştır. 

Bugünlük verebileceğimiz müsbet 
küm şudur: Er veya geç, knbak Çeko 
vakyanın başında patlıyacak! 

Muhittin Birge 

Eski Türk detektifleri 
(BQ.f tarafı 7 inci sayfada) şafta biri tam, biri kesik olmak üzere 

- Gel bakalım, dedim. parmak izi vardı! 
Korka korka sordu: 4 - Hizmetçi kızın verdiği izahat 
- Nereye gidiyoruz? şübhelerimi takviye ettiğini söyleınişt" 
Güldüm: değil mi? Çünkü, verdiği ifadedP, mak 
- Evvela karakola, sonra da :katili lün yeğeni için sağ elinin orta parm 

tevkif etmeğet kopuktur, dem.işti! 
Ve, o akşam da caniyi yakaladık! 5 - Katil, öldürdüğü adanwı parası 
- Katil kimdi? nereye koyduğunu biliyordu. O bal 
- Kim olacak? Beyefendinin hayırlı maktulün hususiyetlerine vfiluf olac 

yeğeni! kadar evin için.\, dışını öğrenmişti. 
- r.. .. . . bu.ki ev sahibinin yeğeninden başka e 
- Hayret mi ediyorsunuz? Mesele ba- girip, çıkan kimse yoktu. 

sati azizim! İpuçlarını sıraya koyuyorum: 6 - Mutfak kapısının anahtarı kay 
1 - Bir adam, gece, herkes uykuda muştu. Bu hadise olduğu gün, maktul 

iken, sessiz sadasız öldürülü~or. Katil, yeğeni eve geliyor ve dayısını beklerk 
karanlıkta, yatak odasına girecek ve mak- bir ara, bahçeye çıkıyor. Demek ki 
tulün kapıyı kilidlemeden uyuduğunu metçi kızın meşguliyetinden i<rtifade 
bilecek kadar evin yabancısı değildir! derek anahtarı çalan odur. Bu delil, k 
Halbuki maktulün yeğeninden başka bu- tili mahk.Uın ettirecek en kuvvetli ipuc 
raya gelen giden yok! dur. Çünkü, cinayette tasmim oldu 

2 - Bıçak yaralarından bahsederken, gösteriyor! 
bunların bariz bir hususiyeti var, demiş- Sonra. yerdeki ayak izleri de bu 
tim. Maktul on bir cerihanın yewsini sol ziyemizin bir ha1'ikat şeklinı al v 

tarafından ahnıştı. Bu hal, katilin, cina- göstermiyor mu? 
yeti, sol elini kullanarak yaptığı k:ınaa- Daha ne olsun azizim? Elde bu ka 
tini veriyordu. ipucu olduktan sonra, katili, ağzı süt k 

3 - Yataktaki kan lekelerinı tedkik e- kan çocuk bile bulurdu! 
derken gözüme çarpan nokta şu idi: Çar- Sahih Alaçam 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 0-20 Km. lik sula· 

ma kanalının hafriyat ve sınal imalitı keşif bedeli 551,480 lira 99 kuruştur. 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da Nafia Ve

k!leti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile 

yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fennt şartname ve projeleri 27 lira 60 kuruş mukabilinde sular umum 

müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25,809 lira 25 kuruşluk muvakkat 

tem.inat vermesi ve eksiltmenin yapılacağünden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekilete müracaat ederek bu işe. 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar ııular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 11 • 
zundır. Postada olan &ecikmeler kabul edilmez. c3353. c5874• 

Nafıa V ekiletinden :· 
Eksiltmeye konulan if: 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 20 - 55 + 930 

Km. lik sulama kanalının hafriyat ve sınat imalatı keşif bedeli 577.059 

lira 88 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (28) lira (90) kuruş mukabilin· 
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (26 832) lira (40) kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Ve· 
kalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mclttubfarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3351) (5872) 
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Sulbü kurtarmak için Şiddetli yağmurlardan Çekler Südetlerden 24 saat içinde silahlarını 
Anadoluda il kişi öldü teslim etmelerini istediler 

Çareler aranıyor Ankara 16 (Hususi) - Bu.raya gelen son haberlere göre bir kaç gündenberi mem-

. . d ) [ Almanyada seferberlik leketin muhtelif yerlerinde devam eden 
. (Baştarafı 1 ıncı sayfa a _ B r 

16 
(A.A.) _ Röyter ajansı bil- yağmurlar nüfus ve malca hasarı mucip 

da, Hitler üç talebde bulunnıu.ş ve bıı.n er ın olmuştur. Bu meyanda Boğazlıyanın Sa-
z .. · · t' diriyor: k.. ·· d iki. - ıld · ar uzerınde ısrar etmış ır. Muht 1 \ seferberliği kolaylaştıra - rıçavuş oyun en çocuga y mm ısa-

1 - Südet mıntakatarının Almanyaya k t ;;~ere Almanya tevessül etmiş bet etmiş ve ayni köyden bin lıra kıy -
llhakı. ca e ır metinde bir buğday yığınını seller götür-

Bu. taleb is' af edilmediği takdirde ceb- bu~~~~y:~tında bulunan ihtiyatlar ter. - müştür. Safaatlıda hülrtimet binası ve 
ren tahakkuk ettirilecektir. his edilmiyecekleri gibi bu a~ askerl~k bir çok dükkanlar sular altında kalmış 

2 - Çekoslovakyanın harici: siyasetinin .. ddetleri bitmekte olan iki senelik ve üç kişi boğulmuştur. Bundan b:ışka 
değiştirilmesi. :u:'a efradı da keza terhis edHmiyecek: 223 ton buğday, beş bin altı yüz kilo 

3 - İktisadi kolayWclar temini. !erdir. 
45 

yaşından aşağı olup ta askerı çavdar, 1400 kilo arpa, 15 bin lira kıyme-
Çemberlaynin beya~~b.. ü- talim ve terbiye gören bütün Almanlar tinde tüccar eşyası, 13 at, 22 ınerkeb, 10 

Londra 16 (Hususi) - Bugun oğle . derhal kaydolunacaklardır. . inek, 14 davar ve 10 kağni sular tara -
zeri Münihten hareket eden ~~:.:ı Rur mıntakasında, hududa kadar cihe- fından götürülmüş, bir çok bağlar da ka-

kıÇembe~layn ve iki müsteşarı, at ~7 de ti askeriyenin vaziyet etmiş olduğ.u her milen harab olmuştur. 
sa bır tevakkuftan sonra.' s~ lerdir ·nsten kamyon akını görülmektedır. Bu Karakaya köyünde bir çoban heş yüz 

Hu t t ydanına inJIUŞ • cı b l J ··rt"]:; koyunu ve un yüklü bir araba sahibi s on ayyare me . lk kamyonlar üzeri muşam a ar a o u ._. 
Başvekil nazırlar ve kalabalık bır ha 1 öküzlerile beraber sular tarafından gö-

kü.tlesı· tara' fından hararetle karşılanmış- yük taşıyor ar. türülmüştür. Hoke köyu··nde dP. bir bos-Belçika hududunda da fevkala<lc ted-
tır. b birler alınmıştır. Bu hudud boyunca tan bekçisi, Alaslar köyünden bir kadın 
Başvekil, etrafını saran ha]ka hita en Juelich'den Ahen'e kadar askeri kıt'alar ve iki çocuk boğulmuşlardır. Sargün ka-

ı:ı. b b ı uştur- zasının bazı evleri de sular altmda kal -,..u eyanatta u unm · . ikame edilmiştir. 
Tahmin ettiğimden daha kısa bır ~a - ikinci mülakata MossollnJ de iştirak mıştır. 

kitte geri döndüm. Eğer bu kadar meşgul edecekmiş lstanbulda tahribat 
olmasaydım, bu seyahatten ço_k zev~.ldaAu: Londra 16 (Hususi> - Çemberlayn - Hlt- Evvelki günkü yağmurlardan, Kara -

Yacaktım. Dü·n Hı'tlerle yaptıgım mu • ler ikinci mülakatının tarihi tesbit e~.n~e- K.a h 
ül. "kab onu gümrükte Dervişali mahallesinde sa ·· ha.be 01. - mi<ı olmakla beraber, bu m " n -

kat açık ve dostane bir musa . . mu.:zdeki Sah v .... a çarşamba günü Köln el- sokağında Madam Agoninin evinin bal-
' b' . izin diğerının ' ._.. n 

muştur. Ve şimdi her ır~ . . ol- varında Godesberg'de yapılacağı söylen- konu yağmurların tesirile yıkılmış, us -
ne düşündüğünü öğrenmış ve bılmi.\ A mektedlr. küdarda Sülyeci sokağında 40 numaralı 
ınasından dolayı memnunum. Bu mu a. - Berllnden bildirlldiğin~ göre Führerin evin çatısı çökmüş ve bazı duvarları yı-
katın neticesi hakkında hemen şimdi. ~lr şahsi muhafız kıt•a.cıı, daha şimdiden Godes- kılını-:, gene ttsküdarda Gündoğumu 

h ld beklemezsınız. berg'e gitmiş ve orada 70 ecnebi gazetecisi 'S 

şey söylememi her a ek b' e arkada"- için apartımanlar ayrılmıştır. caddesinde Muazzeze aid 71 numaralı e-
Bu anda yapacağım şey, a ın s· d -s Müzakereler, şehir haricinde k!ln blr şa- vin bahçe duvarları yıkılmıştır. 
larımla müzakerede bulunmaktır. ız en toda yapılacaktır. Daladye'nin Godesberg Nişantaşında da Valikonağı caddesin
ricam, bu mülakat hakkında salhahi~~tt~: mülakatına işt.lrak edeceği~e ı1air ~ırt~~a ~~ de 35 ve 37 ve Şişli Halaskargazi cadde -
membalardan verileceklerin arıcı·n· ~ayla dolasmaktadır. Hatt usso n n n d 197 I rt l 

. T d gos Godesberg'~ geleceği ve burada bir dörtler sin e numara ı apa ımarı ann ze -
hiç bir habere en ufak bır 1 una - konferansının akdedilece~i de Deri sürülen min katları suların istilasına maruz kal-
termemenizdir. tahminler cümlesindendir. mıştır. Bu sular yetişen Beyoğ1u itfaiyesi 

Bu akşam, kabine arkadaşlarımla ve Sovyetlerin de iştiraki lst~niyor tarafından boşaltılmış ve hiç bir tarafta 
aralarında bl.lhassa Lord Ransimen bu - Alman membalarından gelen bu haber - . lm t 

tı k d nüfusça bir zayıat o amış ır. 
lunan diğer şahsiyetlerle, mül~a~ınun lp;·J büyük bir alaka ve ehemmlye e ay e- =======·========== 
neticesi hakkında görüşeceğim. Bılaharc den Fransız gazeteler!, böyle bir konferans- korkaklık yüzünden memleketlerini müdhJş 

k d II'tlerle ta Sovyet Rusyanın da temsil edilmesinin bir tehlikeye koyablleceklerini zannetmek 
Ye her halde bir kaç güne a ar 1 elzem olduğunu tebarüz ettirmektedirler. 

y Hitler ba istemiyoruz. Çekoslovakya bundan böyle faz 
Yenı. bır' mülakat yapacagını. ' - Lomira 16 (A.A.) - Dally Mail gazete - la bir millmetre tavizde bulunmıyacaktır. 
na ikinci mülakatımda istikbale gelece - sinin yazdığına göre, Çemberlayn, İngiltere, Şimdiye kadar yapmış olduğu tavizler U -
ğini ve benim yaşımda bir adama bu ka- Fransa, Almanya. ve İtalya arasında bir dört fldlr ve bu tavizlere riayet edilmelidir. 
dar uzun bir yol yaptırmamak arzusunda Jer konferansının akdini tekil! edecektir. İtalyanlara g-öre 

Bu konferan.cı, yalnız Çek meselesini değil Roma 16 (AA) _ Giornale d'İtalla ga _ 
olduğunu beyan etti.> av. ni zamanda, Avrupanın teskini ile alA.ka-

k"I t •· ·· .. meler zetesl, bugünkü makalesinde diyor ki: Ba•ve a et e goru:r dar bütün meseleleri görüşecektir. 
s d d d ğru Çek buhranına bir tarzı tesviye bulmak 

Başvekil, tayyare mey anın an ° Röyter ajansı, Parl.sten aldıiı bir habere lmsusunde. müşahede edilen hüsnü niyet ve 
Dauning Stritteki makamına gitmiş ve lstinaden Fransa Başvekil! Da1adiyenln ya- katı azım, henüz daha umumileşmedl. va
Jı:endisine vekalet eden maliye nazırı Sir kında Londraya gtdecetı haberinin ParlSce zlyetln vahameti dolayıslle derhal bir sureti 
Con Saymonu, hariciye nazın lord Hali- teyid edilmediğini yazıyor. hat bulunmak lcab ettılfJ halde vakit taybe-

v S't t Fransanın T&Ziyetl dll1 
faksı, hükfunet baş müst.eş:ırı •. an. ı ar ı yor. 

~ b K d Parl.s 18 (A.A.) - Resınt mehafllln kana- Çemberlayn'in Te Mussollni'nin muta -
ve hariciye nezareti daunı katı 1 a o- atine göre, Fransa hükftıneti, Berchte.sga - vassıt olarak sarfettlk:leri gayretler, daha 
gam nezdine kabul etmiştir. den mUIA.katının ve İnglllz kabinesi müza - nazik bir mahiyet almaktadır. Çekoslovak 

Başvekile, bizzat kr~ t~af~d.an ya • kerelerinin neticelerinden resmen haberdar hükllmetı, seferberliğe ve Almanlara karşı 
-'mış bır· mektub tevdı edılmıştır. Çem- edildikten sonradır ki, vaziyet hakkında asker sevkine devam ediyor. Hattli top ses
z.u faydalı bir §ekllde müzakerelerde buluna - ıerl duyulmağa başlamıştır. Şimdi de umu-
berlayn, derhal arkadaşlarile istişareye bllir. mi bir barb açmak için vaktiyle Barselonun 
ba~lamıştır. Pariste n Londrada müzakereler yapmış olduğu t.eşebbüse, Prag, devam edl -

L d d ') B kil D ı d yor. Praga karşı cephe alınmalıdır, ve va -
Ran•imen on ra a Paris 16 (Hususı - aşve a a ye, 

0 ki B kil ş tan kit de geçiyor. 
Diğer taraftan Lord Ransimen. ve mua- hariciye nazırı Bone, es aşve 0 fı'ransa Fasda da em.niyet tedbirleri abyor 

Vini Aşton Gvatkin de tayyare ıle Lon - bugün öğle yemeğini Amerika sefarethane • Faris 16 (A.A.) - Rabat'dan gelen ha -

1 d Başvekilden al- sinde yemişlerdir. b ı d F da alınan em.nı et t.edblr 
draya vasıl olmuş ar rr. . .. .. Yemekte, Amerika seflrlnden başka, A - er er e, ransa Y -

d d muş o v1nl d bul lerinln Fasa da teşmll edilmiş olduğu ve 
dığı tali.mat üzerine Lon raya on : merlka. hariciye nazırı mua e unu - Fasta da bir takım askeri tedbirler alm -
lan Lord Ransimen, Çekoslovakya~~ yordu. Nazır muavini yarın Nevyorka gide- mış olduğu bildirilmektedir. 

V . t S"d tlerin son hattı hare e ı cektir. if .. ft . b Benlayn bakkmda ımn va-•ye" azıye ve u e Londra 16 (Hususi) - Lord Hal a..., u zı • 

hakkında kabine azalarına izahat vere • .. İtalyan sefiri Grandiyi kabul etmtştir. Prag 16 (A.A.) - Havas ajansı bildiri -
cektir. gun Amerikada yor: Bugün öğleden sonra devlet radyosu, 

Kat'i fornıül .. Londra 16 (Husu.sn - Amerika Cumhur- bir tebliğ neşrederek, Henlayn hakkında 

1 Hitler ınu- reis! Ruzvelt, bugün dariclye nazırı Hull, cumhuriyet rnüddeiumumlllğlnce bir tev -
Bu izahat ve Çember ayn - k Davis ve Mallye nazırı Morgentav kif müzekkeresi kesildiğini bildirmiştir. ·· ·· ·· dı:o tutulara , Norman 

Iakatının neticesi gozonun - . ile Avrupadaki vaziyet hakkında 1aUşareler- Akşam üzeri resınl meha!il, bu haberi 
P ./". tl r·nin de reyı a- - kz1b t i l dlr aris ve Prag hükume e ı . . halli de bulunmuştur. _ kat1 olarak te em şer . 
lındıktan sonra, Südet ıneselesının . Alm&nların hucuma Çemherlayn Almanyadan ayrılırken 
için kat'i bir formül bulunacağı tahmın Berlln 16 (A.A.l - D. N. B. '!:ftr:sı ~ - Berhtesgaden 16 (A.A.) - Çemborlayn, 
... .ı,lm . Volkt.şer BeObahter gaze..,., ' _ag ,. .. . h k . . f 
o;;u.ı. ektedir. • · dJrlyor. b ıım altında yazdığı saat 9,35 te Munihe are et etmıştır. n-

• t zik hük1lmetine ihtar, llıJ ı;• · · • R'bb b. Çekoslovakyada vazıye na al de ezcümle diyor ki: giliz başvekılıle Fon ı entrop ır o • 
Lord Ransimen Kraydon tayyare ıney- bir :::h~gaden mülAkatı, Prag'ın hiikfi - tomobile binmişlerdi. Bu otomobili ikinci 

danına indiği vakit Çekoslovakyada vn- met mehaflli için bir cdur• emrini tazam - bir otomobil takib ediyor ve bunda da 
ıiyetlıı pek nazik ~lduğunu ve A~!ahın :nun etrnell ld1:11albukl prag, ~~~:ını!:: Strang bulunuyordu. Bu iki otomobilin 

·-· · oyle - d zuJnıü arttırdığı ve AllUA h uh fı 1 hA ·ı b' k inayetine güvenmek icab ettıgını s ıa~ın a t ğı ınficadeleyi kan içinde önünde siya m a z arı amı il' aç 
nıiştir b\ırrtyet için Ja;e~Jr Prag hükfunetl, baki- otomobil gidiyor ve arkalarından keza 

Lord Ran ·menin ne vakit Praga dö • bQğtmake~~~:rl~k ola~ tedbirler aım~tır. siyah muhafızları himil bir çok otomo -
sı kate s b'Tn sal!hlyettar ma d 

neceği henüz belli değildir. Avrupa siyasetinin u u itlb a a- biller geliyor u. 
F "d' r bila taydlşart nazarı ar t ld ık 
ranıız baıvekili Londraya il ıyo tamlarınca e Ane çarei hal olarak Çemberlayn, o Ae en ç arken yirmi 
Bazı mahfellerde, bu akşam veyahud ıınma~t~d~ı:: P~:b~i~ pJlinı. Prag bükfune- siyah muhafız selam vaziyeti almışlar -

Yarın Fr b kili Daladye veya ha- telakkı ceffelkalem reddediliyor. Ve dır. 
ansız aşve k ti tarafından bi r 1 • ke' o 

liciye na B ın· Londraya gelere · h"k"·-et böyle bir tek:llftn r e a • - Halk, kollarını kaldırmak ımretile !n-
zırı onen 1 bu u w... ruz· Kimin için fe- . . . 

1
A 

bizzat Çemberlayn ve diğer n~ırlar a ıacağını söylüyor. Soruyo · giliz b~ş~ekı~ını se 8mlamıştır. Çember _ 
\l'aziyet hakkında görüşecekleri soylen - Iliket? n1ıl ğını muhafaza eden layn gulurnsıyerek ve şapkasını çıkara _ 
!nektedir. Maahaza bu hususta resmi hiç Bütün soğu:~:eanı verilecek ka.rarı iti - rak mukabelede b~lu~uştur. Kendlsi-
bir malumat oktur. Alman :~~:~r. südet Almanıannın ,Aı, - nin iyi bir gece geçırm.ış olduğu görülü _ 

Y l • madla k sesleri bu taleb 1.s af ordu 
Kral, Çemberlayni kabu .etti mnnya ile blrleşmeı :caktır. 'Prag, zarurete Y . · 

Londra 16 (H i) Başvekil Çem- oınnınadıkça durın Y b .. kiinıetlne Nürn Hitler, Berhtesgadende kalmıştır Fon 
be.rlayn Lo d Rususimen ile bir müddet katlanmalıdır. Hltl~ ~~;~ht:rda bulundu. Ribbentrop, Çemberlaynin harekeiı es-
8Örüştükte r ans at 2130 da Buldng- bergde kat'iv;~a.:~ blr cümle olmadığı gibi nasında hazır bulunmak üzere Münihe 

n sonra, sa • su ihtar, mı:o d. F k t ak ham 8 . • kr 1 t rafından ka- i bir tehdid de değildir. gitmekte rr. a a şama Berhtesga _ 
arayına gıaerek a a geçic tr bir yamı ·· kt· 

bul ed·lın· . 1 dün Hitler . Çek gazetesinin şidde 1 dene denece ır. 
ı ıştır. Çember ayn, . Bır A) _ Lldove NovnlY gazetesi Kat't hafta 

lle Yaptığı mülAkat ve umum vazıyet Prag 18 (A. ·d ue sıkı müna.sebetı var-
hakkında krala izahat vermiştir. -ki BM:~: ~~ :akalede, hiç bir Çek bü: Röyter ajan~ınm. m~abiri diyor ki: 

K h. h .. la yor dır- yaı plebtsiti nazan itibara alamıya Çemberlaynın azımetmden sonraki u-
a ıne ugun top nı ıroırıetin n . h b d'· kü. ·· k 

Ba~'ek·ı d ıktıkt sonra dog~ - ~ nı kaydetmektedir. b uı _ mumi ıntı a a un muza ereler hak -
':t • ı saray an ç an ca&ı r ki. Fransız ozgunc a . . h .. k .. 

l'U evine g't . t• Bu gazete d1yo · _ '"~lü olduklarını ve kında nihat bır u um vermenin veya-
ı mış ır. b derece !US& gor""i 

ltabine yarın saat ıı de toplanacaktır. rının u 

(B~ tarafı 1 inci sayfamızda) 
membalardan verilen haberler, kat'iyetle 
tekzib ~dilmektedir. Nazırlar arasında 
tam bir tesanüd mevcud olduğu ve bütün 
kararların ittifakla alındığı tebarüz etti
rilmektedir. 

Südetlerin hUS11Si zabıta teşkilfıtı 
feshedildi 

Bu cümleden olarak hükumet Südet 
partisini ve partinin bütün hususi zabıta 
teşekküllerini feshetmiştir. 

Benlayn'ın tevkifi için 
Egger mahkemesi tarafından, ihaneti 

vataniye suçile Henlayn hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmiş olduğu ve bunun 
bütün dünya zabıtalarına tebliğ edildiği 
bildirilmekle beraber, bu haber resmen 
teyid edilmemiştir. 

Sil!hlar toplamyor 
Diğer taraftan hükilmet, Südet mm -

takalarında yaşıyan halka hitaben bir e
mirname neşrederek, 24 saat zarfında bü
tün silahların teslimini istemiştir. Bu 
emre muğayir hareket edenler beş sene 
ağır hapse mahkfun edileceklerdir. 

Südet şefleri Pragdan aynldılar 
Bir kaç güJfdenberi Pragda bulunan Sü

det meb'usları Kund, Roşer ve diğer bazı 
Südet erkanı bugün hareket etmişlerdir. 
Bunların nereye gittiği malfun değildir. 

Jandarma ve zabıta kuvvetlerinin al -
dıkları sıkı tedbirler sayesinde, bugün 
Südet mıntakalarında nisbeten sükunet 
hüküm sürmüştür. Dükkinlannı kapamış 
olan Südetlere, işlerine bakmak üzere 

ihtarda bulunulmn§tur. Egger, Falke • 
nau, Aş ve Karlsbad müstesna olmak ü-. 
zere, diğer Südet ınıntakalarmda hemen 

h~men hiç bir hadise kaydedilmemiştir. 
Bazı mıntakalarda, mahalli Südet şef· 

leri hükCımet makamlarına müracaatla. 
parti balarını itidal ve sükı1na davet e-ı 
deceklerini bildirmişlerdir. 

Ölenlerin mikdarı 
Prag 16 (A.A.) - Südetlerin mıntaka-. 

larında son günlerde vukua gelmiş olan 
hadise kurbanlarının dün akşamki bilan· 
çosu şudur: 

30 kişi ölmüş ve 79 kişi yaralanmıştır. 
Maktüller arasında 14 jandarma vardır, 
Perşembe günü 4 kişi yaralanmıştır, 

bunlardan ikisi jandarma, biri Çek, biri 
de Südettir. 

Sokollar hü.kfunetin emrine imade 
Prag 16 (A.A.) - 800,000 den fazla A " 

zası bulunan bir teşekkül olan Sokol'lar 
federasyonu merkezi bürosu, Sokol'ların 
ihtiyaç halinde emrine amade oldukla • 
rını hükumete bildirmiştir. 

15 bin Südet Almanyaya iltica etti 
Breslav 16 - Alman istihbarat büro • 

su, 15,000 Südet Alınanın Alrnanyayn il· 
tica etmek üzere hududu geçmiş olduk • 
larını bildirmektedir. 

Macaristanın protestosu 
Londra 16 (Hususi) - Macar hüktl • 

meti, Prag hükfunetine şiddetli bir nota 
vererek Çek askerlerinin Macar hudu • 
dundaki hareketlerini protesto etmiştir. 

Suriye Reisicumhuru 
Reisicumhuruna cevab 

Hatay 
• 

vermemış 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) ı gün saat 10 da meraslmle yapılmıştır. Kor• 
Atasiye bir telgraf çekerek Hatay devle- delliyı Albay Şükrü Kanadlı ve Kolonel Ko-. 
t.inin teşekkülünü bildirmişti. Telgraf le ayni zamanda kaldırmışlar, tstlkllil ve 
§Öyle yazılmış bulunuyordu: M.~seyyez marşları çalınmıştır. Merasimde 

Turklye fevkalade murahhası Açıkalın An· 
Ekse!Ans Haşım El Atasi takya baş konsolosu Fethi Denli, Mecİı.s ve 
Suriye cumhuriyeti reisi hükfunet erkA.nı ve lisenin son sınıf taıe • 

Şam besi hazır bulunmuştur. PlA.kanın tistünd• 
Hatay parlamentosunun beni devlet §U yazı okunmaktadır: 
• liY' · tih b t ·v· . t Aı• . b'l cYurddaş, 3 Temmuz 1938 tarlhlnl unut· 

reıs gıne ın a e tıgını za ıa ımze ı - ma., zira bu tarih, Hatay, erkin11ğ1n1n te • 
dirmekle şeref kesbederlın. Bu suretle is- minatı olan Türkiye - Fransa askeri un • 
tiklalini kazanmış ve aziz komşusu olan laıımasının Türkiye Cumhuriyeti Genel Kuı 
Suriye ile metin bir dostluk tesisini emel may ikinci başkanı Orgeneral Asım Gündüı 
edinmiş olan Hatay devlet ve milletinin ile Fransa Cumhuriyeti Şark orduları yi.ik· 

t •1. . . ah 1 -. .. ._. .. dd sek kumandanı General Hutz!nger arasında 
za ıa mızın ş ıs arına ......... ~ı muve et ımzalandıfl günü blldirlr.:1 
ve ihtiram duygularile mütehassis olduk-
larını arz ile Suriye milleti için de sev
gi ve hürmet beslediklerini ve Suriye için 
refah ve saadet temennilerinde bulun -
duklarını, iki millet arasındaki dostlu
ğun bir zımam olmak üzere, zatıAlinize 
teY.id ve hürmetlerimin kabulünü rica ey
lerim. 

T. Sökmen 
Fakat, bu dostane ve hürmetkarane 

telgraf, maalesef, Suriye tarafından ce -
vabsız bırakıldı. Sebebini dP izaha lü -
zum yoktur. Bu telgrafa cevab vermek, 
Hatay devletinin tanınması demekti. Hal
buki Suriye Hatayın varlığını kabul et
memeğe azmeylemiş bulunuyor! 

Batıra leTbUl 
Antakya lG (A.A.} - Anadolu ajansının 

h~usi muhabiri blldJr!yor: 
Türk - Fransız Genel Kurmay anlaşma

sının 1mza edildiği lise binasındaki salonun 
duvarına a.sılan hatıra plakasının küşadı bu 

hud vaziyetin inkişafı hakkında bir tah
minde bulunmanın mevsimsiL olacağı 
merkezindedir. Maamafih, iyi maliımat 
almakta olan mehafil, dünkü tebliğde ya
kında aktedilecek bir içtimadan bahse • 
dilmesinin bir ümid nişanesi olarak tef
sir edilebileceğini ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

Buradaki Alman mehafili, nikbinliğini 
muhafaza etmekte ise de biraz ihtiyatlı 
davranmaktadır. Bu mehafil, müzake -
relerin çok uzun bir müddet zarfında ve 
muhtelif safhalarda yapılması zaruri ol
duğu mütaleasındadır. 

Burada ecnebi müşahidler arasında u
mumi intıba, şu kelimelerle ifade edile
bilir: 

cŞimdi veyahud hiç bir zaman önü -
müzdeki hafta kat'! hafta olacaktır.• 

H vaı ajansmın tebliği 
Berhtesgaden 16 (A.A.) - Havas ajan-

sı muhabirinden: • 

Çemberlayn, Berhte::edeni terkettiği 
sırada vaziyet kararsıihğını muhafaza 

etmekte idi. 
Alınanlar, daima nik.binliklerini muha

faza etmektedirler. 
İngilizler, ihtiyari olarak ketCı.m davran 

maktadırlar. Fakat itimadları haleldar 

' 

Bu vesile ile şurasını da kaydetmek ıs • 
terim ki, Orgeneral Asım Gündüz Hatay ve 
bilhassa Antakya halkı arasında büyük bll' 
sempati ve şöhret kazanmıştır. 

Geçen •gün sinemada Trakya manevra -
1Rr1 gösterlllrken Türk bayrağını ve büyü"k 
Şefini uzun uzun alkı.cşlamak imkArunı bu
lan halk bir aralık Asım Gündüzü perde 
üzerinde görünce sevinç ve hürmet hlslerinl 
pek vefalı bir şeklide göstermiştir. 

Cevad Açıkalm fahri bemşeri 
Antakya 15 <A.A.) - Anadolu ajansının 

hu.ııust muhabiri bildiriyor: 
BaşvekU Abdurrahman Melek dün Cevad 

Açıkalın, bugün de Kolonel Kole şerefleri -
ne birer öğle yemeği ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafetlerde söylenen nutuklan aşaRıda me
al veya metin olarak veriyorum: 

Başvekilin Cevad Açıkalın'a verdiği zi
yafette söyledifi nutuk: 

B. Cevad Açık.alın bize mutlu Mdl.sele • 
r!n mübeşşiri olarak gelmiş ve yurdumuza 
çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Kendi
leri her zaman bizim fahrt vatandagırnız o
lacaktır. 

olmuş değildir. Teessüs etmiş olan te • 
.maslar yenileşiyor, işte esaslı hadise. İn
giliz murahhas heyetinin sükutu, Lon
dra kabinesile Fransa hükumetinin mü
taleaları alınmadan evvel mülakatın ne
ticesi hakkında hiç bir şey sızdırmamak 
kaygusu ile izah edilmektedir. 

Almanyanm Südetleri Alınanyaya rap
tetmek arzusu tamdır. Führerin vaziye -
tin muslihane bir surette ıslah edilebile· 
ceği hakkında teminat vermiş ve fakat 
bulunacak hal suretinin sür'atle bulun• 
ması ve Çekoslovakyadaki Alman ekal
liyetinin sabırsızlanmakta olduğu nok .. 
tasında ısrar etmiş olduğu rıvayet edil
mektedir. 

Prag 16 (A.A.) - Röyter ajansı mu -
ha birinden: 

Çekoslovak: mehafili, Çemberlaynin 
acilen avdetini ve Lord Ransimenin Lon
draya dönmesini atideki şekilde tefsir et
mektedirler: 

Hitler, kat'iyyen tereddüde kapılmak
sızın İngiliz başvekiline nazan dikka _ 
ti celbe şayan bir takını teklifler serdet
miqtir. Fazla olarak, Lord Ransimenin 
ın~tevassıtlık vazifesini ifa edeceğine 
daır olan haber, diplomasi usullerinin 
galebe çalmış olduğunıı göstermektedir, 
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Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi Tasınlanan tutarı İlk teminat Eksiltmenin 

i Lira Kuruş Lira Kuruş tarihi günü saati 

... llllllllllll ..... ~. Çeviren: Sezai Solelli 
derirdim. Fakat maalesef isminiz bence 
meçhul?. 

uzun boylu bir genç girdi. Köylü bu gen
ci görünce: 

- Tam zamanında yetiştin Henri de
di. Sen biraz burada dur da ben gidip Fi
lis getireyim. 

Filburnu mevkiindeki ahşab 

kulübenin yeniden yapılması. 248 
Filburnu mevkiindeki muha-
faza kulübesine mutfak yaptı-
rılması. 240 
Galata Balıkpazarındaki eski 
muhafaza ahşab kulübenin sa-
tışı. 10 

---
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Genç güvey gelinin kulağına eğildı: 
- Margarit, dedi. Merasimin kabil ol

duğu kadar sakin olmasını bütün kal
bimle temenni ediyordum. Lakin bu ka
dar sessiz sadasız geçeceğini hiç ümid 
etmezdim. Ne kadar memnunum bilsen! 

Gelin hanım gülümsedi: 

- İsmim mi? Benim ismim Klint Lu
mis, Filisin babası, hani şu bir zamanlar 
izdivaç teklifi ile aldattığın kız yok mu? 
İşte onun babasıyım. 

Coe şaşırmıştı. Heyecandan titriyen e
lini uzattı: 

İhtiyar köylü dışarı çıktı. Biraz so:ıra 
yanında kızı olduğu halde tekrar salonn 
döndü. 

1 - Yukarıda yazılı kulübe ınşaatı ve satışının gösterilen gün ve saaUerde 
pazarlıkları yapılacaktır. 

- Zaten ben de alayişli şeylerden hoş
lanmam. Lakin asıl beni memnun eden 
şey izdivacımıza engel çıkmaması oldu. 

2 - Fenni şartnameleri komısyondadır. Görülebilir. 
- Tanıştığımıza memnun oldum, e

fendim. 
Filis yirmi yaşlarında kadar sarışın, 

dalgalı saçlı, yeşil gözlü çok güzel bir 
kızdı. Bütün salondakiler hayretle Filı.::e, 

Margarite ve ne yapacağını şaşırmış o
lan Coeye bakıyorlardı. 

3 - İsteklilerin gün ve saatlermdc ilk teminat makbuzları ve kanuni vesika-
larile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c6544r 

Gelin, güvey ağır ağır evlenme memu
runun onüne doğru ilerlediler. Memur 
titrek ellerile masasının üzerinde duran 
kitabın sayfalarını karıştırdı. 

İki dakika sonra merasinı nihayete ere
cekti! .. 

- Yo ben öyle elimi kolay kolay ve
remem. Dur bakalım, bir kere Filislc ev
len de ondan sonra bol bol el sıkarız. 

Coe büsbütün afallamıştı. Nişanlısına 

dönerek: 
- Görüyor musun sevgilim, dedi. Ni

kahımız sessiz sadasız geçecek derken 
başımıza ne belalar çıktı. 

Margarit yeni rakibesini görünce müd
hiş bir sinir buhranı geçirdi. Utanmasa 
ağlıyacaktı. Arkadaşlarına dönerek: 

- Çabuk gidelim, diye haykırdı. Bu 
uğursuz yerde bir dakika daha durıP.ak 
istemem. 

Lakin bu iki dakikalık zamanın tam 
sonuna doğru, yani merasimin bitmesine 
bir iki saniye kala salonun bir köşesin
den top gibi bir ses gürledi: 

- Durun!.. 
Hazır bulunanlar hep birden hayretle 

bu nezle görmemiş sesin geldiği tarafa 
döndüler. Bu sesin sahibi iri yarı, çam 
yarması gibi bir adamdı. Kıyafetinden 
ve şapkasını giylşinden şehirli olmadığı 
anlaşılıyordu. Bir elini salon kapısının 
tokmağına dayamış, diğer elini ceketinin 
yan cebine sokmuştu. Elinde bir tabanca 
tuttuğu ceketin gayri tabü şişliğinden 

belli oluyordu. 

Margarit hışımla Coeyi göğsünden itti: 
- Ahlaksız herif utanmadan beni de 

iğfal ettin ha!. 
- Sakın sen de bunu ciddiye mi alı

yorsun yoksa? Görmüyor musun yav
rum, bütün bunlar bir komedyadan iba
ret. Olsa olsa kaba ve adi bir şakadan 
başka bir şey değil. 

Coe sevgilisini ikna etmek için uğraştı 
ise de bir türlü muvaffak olamadı. Mar
garit bütün davetlileri peşine takarak sa
londan çıktı, gitti. 
İhtiyar köylü evlenme memuruna dö-

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 
nerek: 

- Peki ya Filis kim oluyor? 
- Ben ne bileyim? Hayatımda hiç 

- Haydi, dedi başlıyalım! 
Öteden genç kız atıldı: 
- Fakat babacığım bir dakika d•1run. 

bir şey söyliyeceğim. 

Devlet Demıryojiaıı va Lman:arı işletmasi Umum ıdaresi ·ıa:ıları 
görmediğim bir kız. 

Bu sözü iri yarı köylü de işitmişti. B•r 
kahkaha salıverdi. Sonra güveye döne
rek: 

- Yoo .. bak artık çok bekledik, benim 
tahammülüm kalmadı. Bu iş bir an ev
vel bitmeli. Haydi memur Pfcndi. 

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

Kapının tokmağını bıraktı, yava~ ya
vaş güveye yaklaştı: 

- Maşallah nikahınızı oldukça gizli 
tuttunuz. Lakin tesadüf bu ya.. geçen 
gün kapıdaki siyah tahtaya bir göz ata
yım dedim. Evleneceklerin arasında se
nin ismini görünce şaşırdım doğrusu. Bu 
ne gizli kapaklı iş böyle? .. 

Memur itiraz etmek istedi. Lakin köy
lü cebinden kocaman otomatik tabanca
yı çıkarıp burnuna dayayınca artık iti
raza filan mahal kalmadı. EvlenmP. rrıe

muru önündeki kitabdan bir şeyler oku
du. Sonra Coeye dönerek mahim suali 
sordu: 

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

- Coe Kelli denilen efendi sizsiniz de
ğil mi? diye sordu. Güvey ceveb diye 
mırıldandı. Yeni gelen zat herhalde ağır 
işitiyor olmalı ki bu mırıltıyı duyma
mıştı. 

ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermleri lazımdır. 
Şartnameler 188 kuruşa Ankar:ı ve Haydarpa~a veznelerinde satılmakt3dır. 

(6'.80) 

- Ne dedin! diye bağırdı. Ağzını açsa
na be adam, geviş getirir gibi ne homur
danıyorsun? Biraz hızlı konuş. Bir daha 
sefere söylediklerini işitmezsem ıtlimaJ
lah cebimdeki ile beynini patlatırım! 

Güveyde şafak atmıştı. İşi sağlama 
bağlamak için bir kere daha tekrarladı: 

- Evet efendim, Coe Kelli benim. 

Margarit artan bir öfke ile CoP.ye çı
kıştı: 

- Tevekkeli değil, sessiz sadasız bir 
nikah merasimi yapalım diyordun. 

Köylü şimdi de geline dönmüş, söyle
niyordu: 

- Bu hanımı zevceliğe kabul ediyor 
musunuz? 

İsterse kabul etmesin, tabancanın kor
kunç namlusu havada daireler çiz}p du
ruyordu . Coe ister istemez: 

- Zannederim, bu sizin evlenme me-
rasiminizdir. 

- Vallahi küçük hanım bu adamdan 
kurtulacağınıza memnun olmalısınız. Ba
na kalsaydı şimdiye kadar bu hesabı mü
kemmelen temlzlerdim ama ne yapayım? 
Filis bir kere gönlünü bu çapkına kap
tırmış. Çok yufka yürekli bir kızdır. Be
nim zavallı Filisiln. 

-- Kabul ediyorum, diye mırıldandı. 
O sırada bir yaygara koptu. Kapının 

dibinde oynıyan küçük çocuk tabancayı 
görmüştü. Korkmuş olacak ki avazı çık
tığı kadlr tiz perdeden bağırıp durnyo:, 
ağlıyordu. 

ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
- Tabii, eğer evvelden sizin nikahım 

ile bu kadar fazla alakadar olduğunuzu 
bilseydim hiç olmazsa bir davetiye gön-

Köylünün buna canı sıkıldı, kızma: 

(Devamı 13 üncü sayfamızda) 

her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınu 

Karakolda kendisini huşunetle karşı-! 
!adılar. Tilrkce bilen zat da ortadan 

kaybolmuştu. Bi
çare Takvor, tek 
kelimesini bilme
diği bir lisanda 
sert sert azar işit
tikce büsbütün 

O sırada salonun kapısı açıldı, i~eriye 

şaşırıyor, fena o- YAZAN: Ercümend Ekrem Taıu 
luyor, fransızcası-
nı da unutuyor- dendir. Ecdadı, İ - rum gibime geliyor .. 
du. Nihayet, bü- randa Culfa kasaba- dedi. 
tün kudret ve ce- sından olup, Gulam - Evet, bayım! 

saretini toplıyarak: Artin adını taşıl'ları- cMeşhedi ile devrii-
- Ben almanca bilmem .. fransızca dı. Zemanla, baştaki lem• ve cMe;fhedi 

söyleyin de, cevab vereyim .. diyebildi. c g u • kaybolmuş, aslan peşinde• yl o-
Birisini buldular. O adam, memurla- salt Lamartin deyi kumuşluğunuz var~ 

nn iddialarını, zanlarını kendisine ter- kalmış. Daha saya- sa, onların her iki-
cüme edince, Takvorun aklı başına yiın? İstersiniz? sinde de fakirin is-
geldi. -. Yok! dediler.. mim geçer .. mingay-

- Affedersiniz! dedi; ben asla yahu- teşekkür ederiz. Bu 
0 

ri haddin! 
ai değilim. Cedbeced Osmanlı, yani ya kadar izahat kafi! - Ha, evet! Şimdi 
ki Türk, sütbesüt de hay, yanı ya ki er- Ve adamcağızı sa- O i y i c e hatırladım. 
meniyim. Bu ihtibar ilen halis aryen lıverdiler. O da ge- Demek ki siz, o 'ro-
soyundanım. niş bir nefes alarak, rik Necmisiniz? Bu 
Memurların malumatı biraz kıt ola- mağrur, arkadaşla- yanınızdaki zat da 

cak ki, ermeni kelimesi üzerinde dur- nnın yanına döndü. Meşhedi Cafer eff:n-
dular. En.büyükleri sordu: - 22 - dimi? 

- Ermeni aryen midir? Öyle ise na- Viyana! Torik bu esnada 
sıl isbat edersiniz? Tam bir asır, Pa· -- öyle bir hal aldı ki 

Takvor hararetle cevab verdi: rise kuvvetle reka- - Yok! .. Te,ekkür ederiz. Bu kadar izahat kıifi! görse idiniz, katılır-
- Ermeni, hem de aryentn danıska- bet etmiş, zevk ve zarafet şehri!. Başı rinde güzel bulunmadığından, Napol-ı dımz. 

sı .. aslan markalısıdır! Dünyanın her döndürücü valsların, sihirkir, sarışın yon bilem, imperator oluncaz kendi ka- - Nerede, ağabeyciğim? dedi. Bu 
bir köşesinde en böyük insanlar, birin- ve mavi gözlü, şen, ştlh kadınların, gi.i- rısını bundan seçmiştir .. diyordu. herif onun tırnağı bilem olamaz. Allah 
ci nev diplomatlar, edipler, politisyen- zel tuvaletlerin, kibar salonların, asa- Trenden, istasyona iner inmez, 0nce- size omur versin, Meşhedi Cafer a~a 
ler haylat,dan çıkmıştır. Ermeniliğin let ve necabetin, Aşıkane macerahrın den verdikleri karar vechile, eşyalarını mefat etti. Kendisini Seyid Ahmed de
elameti favrikası, malumunuzdur ki, ezel! merkezi!. depoya teslim ettiler. Kasketinde iri resi me3arlığma gömdü4ümüzdenberi 
adların sonundaki cyan• süfiksi, Jahi- Takvor, vaktile uzun müddet bura- harflerle «tercüman• yazılı bir adam- altı yıl geçti. Bu, gördüğünüz, fakirin, 
kasıdır. Bu «yan• ı, nerde görürsen, hıp da kançılarlık etmiş eski osmanlı şeh- dan Türkiye konsoloshanesinin adresı- mingayri haddin, babalığım Gurabi e
deyi hükmünü ver ki, karşındaki hay- benderlerinden brrinin ağzından Viya- ni aldılar ve taksi ücretini tasarruf et- fendidir. 
d•r. Bu prensip katiyen şaşmaz. Mese- naya dair pek.çok medihli sözler işit- miş olmak için de, oraya hangi tram- - Teşerrüf ettim. 
la, esbak fransız hariciye nazın Briyan, miş, rüyasına giren Aşıkane maceralar vayla gidilir olduğunu öğrendiler. Torik, boş bulunarak, afili bir temen-
ondan daha eskisi Tayleryan, - ki buna dinlemişti. Birkaç dakika sonra, konsoloshane- na çaktı, ve: 
fransızlar Taleyran derler - , şair Şa- - Viyenna, bir zamanlar, binbir ge- nin kapısından içeriye giriyorlardı. - Estağfurullah! dedi. Teşerrüf eden 
tobriyan, üdebadan Erkman Şatıryan, ce masallannın dekorlarından da öte Cumhuriyet hükumetinin mümessili kendisi! 
hepsi de bizden idiler. Keza, böyünkü gitmiş kıyak bir yer idi. Bunda yedi kendilerini nazikane bir surette kabul Sonra da Gurabi efendiye dönerek, 
ingiliz başvekili Osten Çemberlayn da sene konsül oturmuş, bizim komşu Ar- etti. İsimlerini sordu .. Torlğinki kula - ona hitabla ilave etti: 
ermenidir. Asıl adı Oskan Çemberli- tin Hayrı efendi der ki, Viyennanm ğına yabancı gelmedi.. - Söylesene babalık! Sözde kırk yıl 
yandır. Menşur şair Lamartln de biz - kızları kanlan gibi dünyanın hiçbir ye- - Sizin adınızı bir yerden hatlrlıyo- devlet kapısınlda. mürekkeb yalanuş, 

masa aşındırmışsın. Ne diye öyle sus 
pus, hiyar gibi oturuyorsun. Sana ilt'
fat ediyorlar, bana değil! 
Pişkin bir zat olan konsolos, ToriğiB 

bu çıkışmasına güldü. 
- Ne istiyorsunuz? Size ne türlü 

yardım edebilirim? diye sordu. 
Başlarına geleni üçü birden hikaye 

ettiler, ve şimdi bir parasız, muavene
te muhtac bir vaziyette bulunduklar1-
nı. bu şekilde hangi otele inip, nasıl 
kalacaklarını bilemediklerini ilive et
tiler. 

Konsolos, İfakat hanımı buldurmayı 
vadetti. Dolandırıcının da Türk tebaası 
oluşu işi kolaylaştıracaktı. Bu suretle, 
eğer harcanmamış ise, paraların da is
tirdadı mümkündü. O vakte kadar da, 
üç arkadaşı kendi kefaleti tahtında, u· 
cuz bir otele gönderdi.. 

Avni Zormanla İfakat hanım resto
randan kompartimana dönüyorlarken, 
koridorun tenha bir yerinde, delikanlı, 
kocakarıyı durdurmuş, gözlerinin içıne 
bakarak ona ilAnıaşk etmiştL 

İçtiği ispirtonun tesiri ile şuuru sar
sılmış, iradesi zayıflamış, her şeye ina
nacak bir hale de gelmiş olan kadın bu 
esnada çılgına dönmüş ve kendisini sö
züm ona aşığının kolları arasına bırakı
vermisti. 

- Kaçalım mı güzelim? Bu adam
lardan uzağa gidelim .. biribirimizin o
lalım .. ne dersin? 

- Sen ne dersen, peki! 
·- O halde, çabuk, eşyamızı alıp, şu· 

rada iniverelim. 
- Olur! Emredersin!. 
Bu kısacık muhavereyi müleakib, 

onfan kendi bavulile, İfakat hanımın-
b 

~ini hemen kavrayıp, ilk istasyonda, 
kr.:ndi de beraber, onu aşağıya indir-

mişti. 
- Paraların yanında, değil mi eren

dim? Bendeki para büyük de, burad:ı 
bozdurması güç olur. 

- Sen üzülme; al, hepsi senin! 
- Hayır, acele değil. sordum.. 

( Ar1caa "") 
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\ .Yazan: A. R. 

Sevinç çılgınlıkları 
. Zeki bey, kanunt ve resmi bir şe • 

k.ılde hakkını alınıya karar verdiği için 
cıddiyetini muhafaza etmiş; bölük ku
nıandanını selfunladıktan sonra: 

- Yüzbaşım!.. Bir istidam var. işim 
de, biraz acele. Onun için bizzat geldim. 
Demişti. 
Fakat Emin ağa, resmiyet ve cid~ • 

Yetten anlıyacak bir adam değildi. Işi 
Şakaya bozarak Zeki beyin koluna gir
ll'l.iş; iki tarafındaki musurftarda cins 
atlar v~ kısraklar bağlı olan geniş av
ludan geçirdikten sonra, döşemelerin· 
den tavanlarına kadar her tarafı kıy -
zt;ı,ettar halılar, pırıl pınl parlı~an 
gumuş takımlarla dolu bir odaya su -
tilklemişti · 

- Hele
0 

otur, bakalım. Bu dağlar~a 
acele iş olur mu? Bir kaç kuzu ye .. hır 
kaç küp soğuk ayran iç. Ondan sonra 
geri dönersin. 

Emin ağa, sözlerini bitirir bitirmez, _ Yüzbaş~m!. Sana kısaca söyliye yim. Dünya bir araya gerse ben o 
dışarıya seslenmişti: evrakı miihii.Tliyemem. 

- UJaaan!. çabuk .. yüzbaşı efendiye önce tahkikat yapmak lazım ... Evvela, f sında, Z€ki beyin bütün metaneti sarsıl-
bir körpe kuzu boğazlayın. Bir saç ke· şun~ söyle. Alacağın kız, kimdir? mıştı. Başı dönmiye ve kulakları uğul-
babı yapın ... Hele peşin birer soğuk _ Nişanlım. damıya başlamıştı. 
ayran getirin... _ Onu, anladık ... Fakat kimdir?.. Gözlerinin önüne Ley!§., gelmişti. O 

Bu gürliltülü emirler de bitmişti. Ve Kimin nesidir?. Ailesi kimlerdir. 1\ıfa- kadar büyük fedakarlıklara katlanan 
artık karcı karşıya g~lerdi. lum ya .. bunlar bilinmedikce ve doğru- bu sevgili; rahatını, huzurunu, serve-

Sabırsı~lığın heyecanile kendini güç Juğu isbat edilmedikce, ben istidayı na- tini, saadetini feda etmiş; o kadar me
zaptedebilen Zeki bey derhal, cebinr s!l alaya göndereyim? şakkatlere, kahramanca göğüs germiş-
den ü.tid:ıyı çıkarmış .. Emin ağaya u - Zeki bey, şaşırmıştı. Bu çarıklı daıj ti. Böylece buraya kadar geldikten son-
zatmıstı adamı, kendisini en amansız yerinden ra, bütün bunların mükafatını, bu acı 
- Bu. ne, yüzbaşı?. Sen, sahi arzuhal yakalamıştı. hezimetin neticesini öğrenmek sureti-

getirmjşsin. . . Şimdi, ne cevab verecekti? .. Leyian1n le mi, görecekti? ... 
- Evet, yüzbaşım .. size, resmen ıst;- hüviyetini doğ.ruca haber vermek, Sonra gözlerini, Emin ağaya çevir-

da veriyorum. mümkün değildi. Uydurma bir hüviyet mişti... Bu taş yürekli dağ adamınm 
- Ne istidası, bu?. vermiş olsa, o da resmi bir muamelede ihtiras ve şeytanlıkla dolu gözleri kor-
- Teehhül edeceğim. Nikah için mü- sahtekarlık teşkil edecekti. kunç bir tebessümle parlıyordu. 

saade istiyorum. Bu büyük aciz ve mağlubiyet karşı- (Arkası va?') 
Emin ağa, gürültülü bir kahkaha ko-

yuvermişti. Bu kahkaha ile: 
_ Her şeyden haberim var. 
Demek istemişti..· Fakat bu kurnaz 

dağ adamı, maksadını açıkc~ sö_Yl~mi -
Yerek söz;i gene şakaya çevırmıştı. 

- Kurban!.. Bizim bu dağların hav~-
sı, böyledir. Sulanmızı içenler, bekar 
Yaşıya~'!lazlar. 

- Belki, böyledir, ağa ... Fakat~ ~en 
böyle bfr ihtiyac hissettiğim için !S1tıda Vermiyorum Bu rnüracaatim~ seoeb, 
bir mecburiyet ... Birdenbire Istanbul
daki nişanlım geldi. Tabii ayrı yaşaya
tnayız. Onun için ... 

- Anladım, kurban.. anladım ... ~· 
- Onun için sizden rica edecegım. 

İstidanın derhal muamelesi başlasın. 
Biz de, başrmızm çaresine bakalını. 

- Kolay .. derhal yaparız .... Fakat 
tnalfun ya, hüktlmet işlerirıde .. hır u~ul 
\7ardır. Eski evrak muamele gormeyın
ce Yenisine bakılmaz ... Bölüğün evrak:, 
d~ha hala duruyor. Hele sen1 şunlara 
~ır rnübür bas .. geri kusuiıınu bana ~~: 
ak .. seni evlendirmek.. ev tutmak .. do 
~:Y~p dayamak.. içine yerleştirmek: 
nım borcum olsun. 

ı 2:ki bey, böyle bir teklife maruz ka
hacagını tahmin etmişti. Onun için der-
~l evvelden hazırladığı cevabı ver • 

lnışti: 

~i- Y~zbaşım!.. Sana, kısaca söyliye~ 
l' rn. Dunya bir araya gelse, ben ° e~ 

NEVROZiN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez. 

Onun gibi yapm~yın, baımız 
ve diıiniz ağrımaga bqladı mı 

hemen bir kaıe 

NEVROZiN 
alınız bir şeyiniz IC:almaz. 
icabında günde 3 kaşe a!ına· 
bilir. ismine dikkkat. Taklıdle-

rinden sa ınınız. 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 
ikinci •ah ile 250 ,, 
Oçüncii ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 46 » 

Muayyen bir müddeı J:arfınd..ı 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
iatifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlaruıa 

aid işler için fU adresa müracaaı 
edilmelidir: 

tıincdık B:ollekUf Şlrlle&ı 
Kahramanzade Uaıı 

A.Dkara caddesi 

·································-··························· 
İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis Balık Avcılığı Türk Limited 
Şirketi masasına gelen alacaklı hazinenin 
istediği 378 lira hakkında ibraz edilen ev
rak suretleri borcun tahakkukuna kafi 
görülmediğinden idarece alacak kayıd 

talebinin reddine karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. (10264) akı. Inühürliyemem. Daha açık sö~lı

~eYını.. Ben; milletime, hiiıkfımetıme 
anet edemem. · Antalya Nafı8: Müdü~lüğü1:1~~n: 

ru-:; Vay .. sanki biz ihanet mi ediyo • .. d talibi zuhur etmıyen Elmalı hukumet konagı uçuncii kısım 
z · · Eksiltme ışın e 
- B b d' Si d f azar lığa çıkarılmıştır. 

Zin iç· u, ir düşünüş meselesi ır ... d • inşaatı bu e .a 2~651 lira 23 kuruşluk kısmın inşaatı. 
dir 1~· ~u. gibi işler, belki pek sa e~ Keşif be~elı t meler ve evraklar şunlardır: 
h.. • Xıı::nbılır kaç kereler bunları Y'.IP Bu işe aıd şar na . 
"'llŞsın d F k t a - Eksiltme şartnamesı. 
benı· 17 .ır, ve alışmışsınızdır.:· ~ a 

rn ıçın b'" l lletımın _ Mukavele projesi. . 
Ve h" • oy e değil. Ben; mı b dırlık işleci şartnaınesı. 
b Ukurnetimin bana verdiği paradan c - Bayın 
aşka h' . fenni şartnameler, A ' ıç bir şekilde para alamam.·· d - Hususı . 

sattık, bu bahsi ka.-i~yalım. Ben, bir e - Keşif cedveli. 
at ev ... 1 1"" b ·· 

Yet· v,.. kasabaya dönmek mec un· g - Proje. k 
5 

lira mukabilinde Antalya nafıa dairesinden aldırabntr-
baklllde oldumnn için şimdi işimize İst klı'Ier bu evra ı "l b'l' 

alım. o--·· ~ e b'I"b del dairede de göru e ı ır. 
~rnin ~ b' ıer. Bu e~r~.k ı a 9~8 Pazartesi günü saat 11 de Antalya nafıa dairesinde kuru· 

1avır .
1 

aga, kaşlarını çatmıştı. Sert ır ihale giınu 26/9/ 
1 

aktır Talihlerin ihaleden sekiz gün .evvel müracaatla 
ı e ınınldanmıştı· · onda yapı ac · · · alma! lA dır 6119 - p , • · ıu komısy .. durlüğünden ehliyet vesıkası an .uı.zım • c 11 

Sayfa T 

HİKAYE: Gürültüsüz bir izdivaç 
(Ba§tarafı 12 inci sayfada) 

- Sustur şu yumurcağı Filis, diye ba
ğırdı, 

Genç kız çocuğu kucağına aldı. Ona 
bir şeyler söyledi, okşadı. Epey uğraştık· 
tan sonra nihayet susturabildi. 

Merasim bitmişti. Köylü kolundaki sa
ate bakarak: 

- Bizim trenin kalkmasına yirmi beş 
dakika var. Filis kızım, ben Henri ile kö
ye dönüyorum. Draymur otelinde kocan
la senin için bir oda ayırttım. İçiniz ıo.Jlu
lıncıya kadar kalın. Geleceğiniz zaman 
bana telgraf çekersiniz. Gelir sizi istas
yondan karşılarım. Şimdilik hoşça kalın. 
j Baba oğul beraberce çıkıp gittiler. 

Çocuk uyumuştu. Filis onu kucağından 
indirerek evlenme memurunun koltuğu
na yerleştirdi. Şimdi genç kızla Coe karşı 
karşıya kalmışlardı. Memur pencereden 
sokağı seyrediyordu. Coe genç kıza hi
taben: 

- Sizi ilk defa görüyorum, dedı. 
- Ben de öyle. Siz aradığım adam de-

ğilsiniz. 

Bu muhavereye uzaktan kulak misafi
ri olan evlenme memuru da yanlarına 
yaklaşmıştı, o da söze karıştı: 

- Peki ama matmazel madem ki bu 
efendi sizin aradığınız zat değildir. O 
halde ne diye bu izdivaca razı oldımuz? 

- Ben ne diyebilirim ki .. babam iste
dikten sonra ... 

- O halde siz biraz içeri benim yazı
haneme girin de biz kocanız ile bu me· 
sele hakkında biraz hususi gönişelim. 

Genç kız çekilince memur sordu: 
- Şimdi söyle bana oğlum. Sen haki

katen bu izdivaçtan kurtulmak istiyor 
musun? 

- Tabii değil mi ya ... 
Coe sözünü bitiremedi. Sa1onun k2pısı 

bir tekme ile açıldı. İçeri genç bir zabit 
girdi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hiddet
ten köpürüyordu. 

- Utanmaz herif diye bağırdı. Şimdi 
seni ne yapayım? 

Coe korkudan sapsan kesildi. FHr be
ladan kurtulayım derken daha büyüğüne 
çatmıştı. Güç halle kekeledi: 

- Bir dakika beni dinle de izah ede
yim ... 

- İzah edilecek bir şey yok, mesele 
meydanda, bu işi ancak kan temi7.ler! 

İşin sarpa sardığını gören evlenme me
muru araya girdi: 

- Canım dedi. Biraz sakin olun, işin 
içyüzünü öğrenin evvela .. ondan sonra 
hesablaşırsınız. 

Zabit biraz kendini topladı. Bunu fır
sat bilen Coe: 

- Margariti getirin buraya, kendisine 
her şeyi anlatacağım. 

O sırada zabitin gözü koltukla uyuyan 
çocuğn ilişti: 

- Ya bu çocuk, diye sordu. 
- O benim d0ğil ki. Siz derhal Mar-

gariti getirin buraya ... 
Zabit bir iki saniye düşündü. Sonra bir 

şey ::;öylemeden kapıyı şiddetle çarptı 

gitti. Coe geniş bir nefes aldı: 
- Bu varan iki... Bunu da atlattık. 

Şimdi bakalım daha neler çıkacak? .. 
Filis içeri girdi: 
- Yazıhaneniz çok sıcak memur efen

di, içim sıkıldı, fazla duramadım. 
Coe hemen söze girişti: 

- Allah aşkına mat1Tlazel ,u nıesele 

hakkında bana biraz izahat verin, yoksa 
çatlıyacağım. 

- Peki dedi. Size her şeyi anlatayım: 
Bundan tam üç sene evvel yani 1917 

senesi sonbaharında bir mıilazımle ta .. 
nışmıştım. Bu birkaç gün için i'rin alıp 

köyümüze bir tanıdığını görmeğe j?c?len 
bir gençti. Kendisile ancak beş altı saat 
görüşebildik. Birbirimizden o kad~r hoş· 
landık ki ayrılmadan evvel gızlice ev
lendik. Bana isminin Coe Kellı olduğu
nu söylemişti. Aradan üç sene geçtiği 
halde kendisinden bir haber alamadım. 
132 inrı alayda idi. 

Coe kendi kendine söylendi: 
- Ne tuhaf ben de ayni alayda idim. 

Halbuki alayda benim ismımde başka 
hiçbir kimse yoktu. 

Evlenme nıPmuru: 
- O halde, dedi. Bu çocuk babasının 

ismini nasıl taşıyacak? 
Bu sözü söyliyerek koltukta yatan ço

cuğu gösterdi. 
Filis taaccüble dudaklarını bükerek: 
- Ben ne karışırım, anası, babası dü

şünsün. 

- Ne?. Bu çocuk sizin değil mi? 
- Ne münasebet? Ben Mister Coe Kel-

linin zannediyordum.. 
U çü de hayretle lıübirleriııe bakakal-

dılar. Bu çocuk kimindi acaoa? 
O anda salonun kapısı açıldı. 1çeriy6 

etrafına bakınarak ihtiyar bir kadın 
girdi: 

- Affedersiniz, dedi. Bitişik dairecle 
işim vardı. Sabahtanberi onunla uğraşı
yorum. Bizim kız hava alır üiye ki.içük 
yumurcağını da peşime takmıştı. Nasıl 
oldu bilmem, kaşla göz arasında yanım
dan kayboldu. Bir saattir arıyorum, a· 
caba nereye gitti? 

Salondakilerin cevab verme!)me vaki1 
kalmadan kadın koltukta uyuyan çocu· 
ğu gördü. Koşarak gitti, çocuğu kucak 
lıyarak orada bulunanlara bir ağız dolu· 
su teşekkür edip gözden kayboldu. 

Aradan bir dakika geçmemi~tı ki knpl 
tekrar açıldı. Ağlamaktan gözı~ı ı şişmiı 
olduğu halde Margarit görünciü. Cw 
s~v?ilisini görünce hemen yanına koştu, 
lakın genç kız elinin bir işaretile Coey~ 
durdurdu: 

- Evvela, dedi. Bu rezaletin tamirini 
isterim. Beni tatmin edecek izahat ver
melisin. 

- Pek kolay ~ . 0 tlim. Öyle ise bir da· 
kika dinle. 

Sonra Filise dönerek: 
- LUtfen matmazel demin bize an

lattıklarınızı tekrar eder mısmiz? 
Margarit Filisin verdiği izahatı sonu

na kadar ses çıkarmadan diııfodi. Halin
den memnun olduğu belli idi. Lakin t:nt· 
rını hiç bozmuyordu: 

- O halde dedi, bu nikah hükümsüz. 
dür. 

Coe hemen atıldı: 
- Evet hükümsüz olması icab eder 

İlk fırsatta biz tekrar birbirimize ka\'U, 

şacağız. 

Bu sözü duyan Filisin kaşiarı çatıldı: 
- Yo, o kadar acele etmeyin bakalırı 

dedi. Vakıa bu efendi benim st>vdiğim a· 
dam değildir, lakin madem ki o mi'ydan
da yok ve ben Coe Kelli ile evlenmi<: bu-

~ 

lunuyorum. Şimdi o benim resn en kocarr. 
sayılır. İyi bir koca bulmuşkt:!n ne ~liya 
elimden kaçırayım? 

Her şey halledilmiş ve yoluna girmi~ 
iken al sana bir engel daha! .. Bu söz üze
rine Coe ne yapacağını şaşırdı. Yardım 
bekler gibi Margaritin yüzüne baktı. 
Margarit kıpkırmızı kesilmişti. 

- Ne hakla benim sevgilimi elimdt:n 
almağa kalkıy<>rsun? Yaptığını7. hile, oy. 
nadığınız komedya yetişmedi mi? 

Filis te sinirlenmişti: 
- Sana ne, benim kocam değil m;, n~ 

karışıyorsun sen? 
- Seni sevmiyen bir adamla nasıl Ya· 

şıyacaksın? İnsanda biraz izzetinefı.:;. o
lur ... 

İş büyüdü. İki genç kız birbirlerini dö
vecek hale geldiler. Meseleyi yatıştırmait 
için Coe ile nikah memuru araya girme· 
ğe uğraşırlarken kapı açıldı. İçerjye Mar· 
garitin kardeşi girdi. Margarıt kardeşine 
haykırdı: 

- Sam yetiş, bu kadın beni öldüre· 
cek!. 

İşin garibi Samı gören Fills te onun 
üzerine atıldı: 

- Coe Kelli!.. Benim hakiki Coem. Ne, 
relerdesin sen. Gel bu kadının elinden 
kurtar beni. 

Sam genç kızı görünce hemen ona koş· 
tu. Onu kolları arasına aldı. Uzun biı· 
hasretin verdiği iştiyakla kucakladı: 

- Üç senedi~ seni arayıp duruyorum 
Nihayet buldum. Artık bundan sonnı be· 
nimsin, seni bir daha bırakmam. 
Kız kardeşi Coe ve evlenme memuru· 

nun hayretle kendisine baktıklarım gö· 
rünce izahat vermek lazım olduğunu an· 
ladı: 

- Bundan üç sene evveldi. Malfım ya 
Coe ile ben ayni bölükte zabitlik ediyor· 
duk. Bir gün bir arkadaşı görmek için 
izin almak lazım oldu. Halbuki ben ce
zalı idim. Coe Kelli namına izjn aldım. 
Gittiğim köyde Filis ile tanıştım. Ona da 
ismimin Coe olduğunu söylemiştim. Ha· 
tamı tamir etmeğe vakit kalmadan ay 
rıldık, mesele bundan ibaret. Üç sene· 
denberi birbirimizi arıyoruz. Niha)'et işte 
buluştuk ... 

İki genç birbirine tekrar sarılırken 
Coe de kolunu Margaritin be Unc doladı. 
İki çift yeniden nikahlanmak i\zere ev
lenme memurunun masasına doğru yü• 
rüdüler. 

r 
TA.lUNld lrt'lm•ıazn.&: 

Zavalh at hırsızı 
Yazan: Erskin Koldu.en 

Çeviren: H. Alaz 

tida,, eKala .. işimize bakalım ... Bu is· Antalya Nafıa Mu 
Jl rn Allltli.n.A~x.uv..u..IQ.W~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 
-
' Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan i~: .. ,. .. . . d eski köprünün yı-
l - Tokatta yapılacak Gömenek Re gulat?rü ıle kmevc; 

kılarak yenisinin inşası keşif bedeli 245, 868 lira 68 .~ş .~·aat 12 de Nafia Ve-
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlı yan Paz~rtesı gün~a:ında kapalı zarf 

kaleü Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komısyonu 0 

usulile yapılacaktır. . i b ındırlık ış· }eri genel 
. mu kav ele proJes ay 

3 - İstekliler eksiltme şartname~ı, . lira 30 kuruş mukabilinde sular 
şartnamesi, fenni şartname ve proJelerı 12 

urnum müdürlüğünden alabilirler. . . 
3 543 1. 45 kuruşluk muvakkat 

. . k · · · tekli lerın l , ıra 
4 - Eksiltmeye gırebılme ıçın 15 

.. ki .. evvel ellerinde 
. laca ğı gunden en az se z gun 

teminat vermesi ve eksiltmenın yapı . . . .
1 

V kAl t müracaat ederek bu 
b b · likt hır ıstı da ı e e a e e 

ulunan bütün vesikalarla ır e .k 'braz etmeleri şarttır. Bu 
. 'k almaları ve bu vesı ayı ı 
ışe mahsus olmak üzere ves.ı a 

1 
ksiltmeye i~tirak edemezler. 

:müddet içinde vesika talebınde bulunmıyan ar e . 
'k' . maddede yazılı saatten hır saat ev-

5 - İsteklilerin teklif mcktubların.~ ı ıncıkb tıkabı'lın' de vermeleri lazun -
.. d .. J"ğune ma uz m 

veline kadar sular umum mu ur u . c3352ıt c5873> 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 

..... 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

ğünden: 
1 

.. k Ziraat Enstifisünün Ziraat, Veteriner, fakültesine kız 
Bu yıl Ankara Yukse al erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 

Ve erkek, Orman fakült~~e Y n~abilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge -
talebe alınacaktır. Enstıtuye yazı 

rektir. .. . d bulunınak ve li.se mezuniyet imtihanını vererek baka-
1 Tü k t bııyetın e - r a . 1 n1 k diplomasını almış bulunmak !Azım.dır. 

loryasını yapmış veya lise 0 gu u . . "" · ·ı · · fen fakü ıtesinden naklen gelecek olanlar lisenın 
2 - İstanbul u nıversı esınm 

.. derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
fen kolundan pek ıy~. 

1 
d ikisi kabul edilerek veteriner ziraat ve orman 

orada okudukları somstr er e~ al 1 Ancak veteriner fakültesine giren-
fakültesinin üçüncü sömstrlerme mır ar. . . 

. · · ikinci sömstresinde okunan anatomı dersıne de ay-
lerin bu fakültenin ~ırınc~ vet faklıltesine girenlerin ziraat stajını yapmaları 
rıca devam etmelerı ve zıraa 

~~ 1 yuk l . .. · ecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten arı o l.lmaz. 
3 - Enstituye gır lı d v 'ldir 

Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağ egı ' 
hlı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 

4 - Parasız ya 4 

t kkü·n·· bir bastaevi kurulunun raporu lazımdır. 
eşe u 'd vlık vlaml k 

E t ·r· yazılan talebe iki ay içinde yenı en sag ve sag ı mua -
5 - ns ı uye .. d' v. b d k b'li t' . .. t 

yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum goster ıgı e en a ı ye ını gos er -

mi yenlerin enstitüden ilişiği kesilir. . . v. . .. 
6 _ Ziraat fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman çiftligınde staJ gor

meğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulacaktır. Stajdan 
sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için yapıla -
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. 

St · müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Ve yatacak yer parasız olarak 
çift~te sağlanır. cStajyer. talebe~in yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı 
takdirde kendilerine bu 30 lira verılmez.> • . . 

t 11 t alebesinden staj veya okuma !devresı ıçmde her ne suretle 
7 - Parasız ya ı h ilin. • b ak nl d d'liğinden stajını veya ta s ı ır a ar an veya cezaen çı· 

olursa olsun ke~ ıA ılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
karılanlardan hukwne~çe yap d'kli bir kefaletname alınır. 
nünıuneye göre noterlıkten tas ı . 

. · t' ıer yukarıda yazılı rapordan başka lise ve olgun-
E t'tü gırmek ıs ıyen 

8 - ns 1 ye d'kl' etlerini, nüfus kağıdını, polis veya urayfardan 
luk diplomasını veya tas kı A wıdsur orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları süel 
1 kl g· dim ve aşı agı ım, 

a aca arı uz 1 
. • etnameleri iliştirileret el yazılarile yazacakları pullu bir 

tlersler hakkındaki ehliy fil b. Jilde doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens -
dilekçe ile ve 6 tane fotoğra e ır 
t . .. .. k .. 1 .. V"ne baş vururlar. 
ıtüsu re tor ugu . an i fakülteye kaydolunmak istediklerini bildir -

Talipler dilekçelerıı;de h gman veya hayvan yetiştirme veya zirai san'at-
nıeli ve çiftçi veya arazı veya or 

1 
bulunmadığını da bildirmelidir. 

1 . .1 çocugu bu unup 
arla alakalı bır aı e . . d llanmamış olan ve 8 inci maddede yazüı 

l" daıresın e pu 
9 - Pulsuz veya usu~ . k ler gelmemiş sayılır. 

kağıdlarm ilişik olmadıgı dıle çe ..J zıh vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
k. · · maddeı ıe ya . . 

10 - Birinci ve ie ızıncı li fen kolundan olanlar veya çiftçı çocuğu 
· · derece ve 

arasından pek iyi veya ıyı ihtisasile alakalı yer ve tesisat sahibi 
h yvan veya orman ek . . 'yi 

'V'eya arazi sahibi veya a 'h lunur Edebiyat kolundan P ıyı ve ı 
Veya sahibinin çocuğu olanlar ter~ı ok t le~e diploma derecesine ve ba, vur
dereceliler kabul olunur. Kabul edılcce · a 

?na tarihine göre seçilirler. . k tulan yabancı dil, Almanca ve İngi-
h il müddetince 0 u · · · h kim 11 - Zirai staj ve ta s 1 b e ziraat mühendısı, veterıner e , 

lizcedir. Fakültelerden mezun o~a~ ta e ey 
Orman mühendisi ünvanları verilır. 1 yukarıda yazılan yabancı dıllf~rden ,,., ·rmezden evve 

.ıalebe meslek imtihanına gı d muvaffak olmak §arttır. 
~- . . . d •yi derece e . . 
l.Ultihan edilir. Bu ımtihan a ı mükafaten Avrupada bır tedkik seya-

1, 2, 3 üncülükle mezun olan talP.beye 

bati yaptırılır. . fakültesine 40, ve orman fakültesine 41J 
12 - Ziraat fakültesine 40, Vetenner 

azanıı: talebe alınacaktır. .. eliıdirler. 
ıa yrıca pul gonderm .. .. akş 

- Cevab istiyenler a 938 d n EyIUlün 30 uncu gun-..ı amma 
14 - Baş vurma zamanı c22 ağustos b t dilmez. c3247> c5677, 

kadardır. Bundan sonraki baa;şıvur v~:_:m:=al=a~r-k_a_u_e ____________ _ 

---------------------~ 
İstanbul Belediyesi llanları 

-
l{eşif bedeli 3165 lira 50 kuruş 

A b dem _ Küçükçaınlıca yolunun 
olan cı a 

ta-

llliri açık eksiltmeye konulmuştur. .. d'' 
1 
.. ~ "nde görülebilir. İstekliler 2490 

'tr 'f . Levazım Mu ur ugu 
..l'o.eşı evrakile şartnamesı .ki bin liralık bu işe benzer iş 

n . d başka en az ı 
urnaralı kanunda yazılı vesika an f ehliyet ve 938 yılına aid Ti-

y .. .. ..w .. den alacakları en 
aptığına dair Nafıa Mudurlı.ıgun . . t makbuz veya mektubile be-

c . 41 kuruş ılk temına aret Odası vesikalarile 237 lira D . • Encümende bulunmalıdırlar. 
1•ber 19/9/938 Pazartesi günü saat 11 de aıını .(6082) (t.)' 

1 Yeni neıriyat 1 
ROMA HUKlJKU 

İstanbul üniversitesinin dört senedenberl 
neşretmekte olduğu ilmi eserlerin '12 ncl 
cildini. teşkil eden c:Roma Hukuku• adlı e
ser hukull: talebelerimJzl.n büyük bir ihtiya
cım karşılamalı: ftzere satl§a çıkarılmı§tır. İ.s
tanbul Hukuk Fakültesinde bu dersl okut
makta olan Prof. Rlchard Honig tarafından 
yazılıp avukat Dr. Şemseddin Tallp tarafın
dan dilimize çen'ilmiş olan bu kitab, Roma 
hususi hukukunun bütün kısımlarını ihtiva 
etmesi dolayıslle, şimdiye ndar memleketi
mizde neşredilmiş olan Roma Hukuku kl
tablarının en mükemmelln1 teşkil etmekte
dir. 530 sayfadan ibaret olan eserin taksim 
edildiği kitablar şunlardır: 1) Roma Huku
kunun tarihçesi ve giriş: 2) Usul hukukıı; Sl 
Ş<ıhsın hukuku; 4) Aile hukuku; 5) Borçlar 
hukuku; 6) Aynt haklar; '1) Miras. E.serLrı 
sonuna ayrıca 80 sayfalık lkl indeks de ııa
ve edilmiştir ki bu da talebeler için ayrı 
pratik bir kıymeti haizdir . ............................................................... 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme · 

fçin ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu bırçınlatan sebebler· 
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok ıtina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bilhat
sa yavrular~ cildleri ve üra· 
zatı nazan itibara alınarak ya .. 
pılmıştır. 

temin, r•ltanmarı men •d•• 
•• h•,..hlıftlH ge.-çlli ...... 

Valını:ır ı 

"· ROUUKL da eatıfır. 

ISTAN8Ul : TD•el •tJdı•ı •o. iZ 
ıo llwm•nıl• lıatalogu•ı&n 
lıterlnlz, btel••• gönde,.ııır. 

ZAYİ: Beyoğlu on dokuzuncu llkmektıa> 
şahadetnameslle Kabataş llsesin1n altıncı 
sınıfından aldığım tasdikname ve Beşiktaş 

askerlik şubesinden aldığını terhis tezkeresl
le gene Beşiktaş nüfus memurluğundan al-
rlığun nüfus tezkeremi zayi ettim. Bunların 
yenilerini çıkarta.cağımdan eskilerinin hük
mü yoktur. 

Bu evrakımı bulanların insaniyet namına: 
Fatihte Kıztaşı caddesinde 17 numaralı evde 
Ahmed Harmancıya göndermeleri rica olu
nur. 

·····························································• 
t ' Son Posta 

Yevmt. SJyasJ. Bavad.ls ve Halk sazete.sı 

Yerebatan, Çataıçefme aolı:at. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıuıı yazı ve 
resimlerin bütüıı hakları 
mahfus ve gazetemtıe aiddir • 

ABONE Fi ATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKfYE 14UU 700 4UU 
YUNANİSTAN 2340 1220 '110 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
de~iştirmek 25 kuru§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alın.mas. 

Cevab için mek~blara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lizımdır. 

~-··············································-... : Posta kutun : '741 İstanbw. .. 

1 1 Tetgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 : ,,, ............ ---·····---.. ............... ; 

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 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 
" 

40 " 100 " 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 n. 

4,000 " 
100 tt 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 tt 

160 ,, 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ıışağ1 

düşmiyenlere ikramiye çık.tığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylfiJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. ·Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için 2000 kilo toz şeker açık eksiltme usu

lile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruş hesabile 510 lira ve muvak

kat teminatı 38.25 liradır. 

ın - Eksilt~~ 19/9/938 ta:ihinl!. rastlayan pazartesi günü saat 10 da Kabata1-
ta levazım ve mubayaat şubesmdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV. - t.st~klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarıle bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6067ıt 

tWW 

I - Ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 20/VI/938 tarihinde iha
le edilcmiyen İzınirde yaptırılacak Tütün bakım ve işleme evi inşaatile temel 
kazıkları işi bir kül halinde yeniden ihzar edilen şartname ve projesi mucibince 
kapalı zarl usulile eksiltmeye konulmuştur. 

n - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvakkat te
minatı 34827 lira 5 kuruştur. 

IlI - Eksiltme I/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günµ saat ır de Kabcı.taşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazı~ 
ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak temel ka• 
zıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brechtel, Abalorenz Miharlis Most ve 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil si;temlerc göre yapı• 
lacaktır. · 

VI - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları olmadıkları tak
dirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin et
meleri ve bundan başka asgari 500.000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak ve ehliyet 
vesikası almaları lamndır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 . ncı maddede yazılı ek
siltmeye iştirak vesikası ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kspalı nrflarm eksiltme günü en geç saat 10 a 
kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verılmesi lAzımdır. c6492> 

Kız, Erkek - Gecal, GUnsel 

Y uca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine başlanmııbr. l.teyenlere lzahname gönderilir. 

( Çarşıkapı, Tiyatro Caddesi • Telefon: 20019 ) 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Fabrikamız için 75 lira ücretle bir tesvıyeci ustası alınacaktır. Motör ve elei• , 

trikten anlıyanlar tercih edilec~ktir. Talihlerin Heybeliadadaki okul komutaıııe J 

lığına müracaatlarL c6487> 

• 
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90 derece . /ıalis limon cicekleri 

HASA o rı 

• 

.... 

Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan kolonyasmm bir damlasım vücuda getiremez1 
Nesrin Limon çiçekleri Basanın gaflrusudur. Losgon "" Laflantalar birer şaheserdir. 

MeşhlU' Alman gllzelllk mtlteha8818ı ProfesUr Doktor E. W 1 N T E R •• • 
1 ıo.:m:;::ilim V E N U S K R E M 

terkib te.lr •• cilcl tlnllili llalnmmclaa cllayada ... cad kremlerin mahalrkak ld • iyiaicllr. lltlb.lipb nılırltmlera ~ 
yoktur. Bir tecrtibe •• makayw klficlir. Depom: Nancldia E•llya ude mlw•Mi, lataabal 

Böbreklerden idrar torbuına kadar yollardaki hutalıldann mikrop- . 
lannı kökllnden temizlemek için ( HE.LMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttınr, kadın, erkek idrar zorluklan• 
nı, eaki ve yeni Beboğukluğunu, meane iltihabım, bel ağrısını, ıık nk: 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekiletinin nıhaahnı haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Kız 
Erkek H-A YRiYE LiS.ESi Yatıh 

Yatısız 
Ana, Uk, orta, lise sınıflarile fen Te edebiYat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baflar. Ana 
eden talebe okulun hususi otobOslerlle naklolunur. Kayıd için herıoa saat 10 dan 11. 1• kadar mQracaat kabul 

olunur. isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20530 

ÖkaUrenl•r• ve 
ıölU• nezlelerl11• KATRAN BAKKI IKBBll 
~.OMER BANK .~' 
Umumi MDdDrlDğQnden: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas fUbelerinde yetifürilmek üzere 

imtihan ile 1~ liJe mezunu seçilerek 

ECNEBi MEMLEKETLERDE TAHSiL ETTiRiLECEKTiR. 
Namzedlerin aşağıda yazılı iP.rtları haiz olmaları lizımdır. 
1 - Türk olmak, 
2 - Ta.müssıhha olmak, 
3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuf bulunmak, 

• 

5 - 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun olmUf 
bulunmak, Riyaziye, Fizik, Kimya derslerile yabancı dilden iyi dere-
cede not almış olmak, • 

6 - Tahsile gitmeye ve avdette banka hizmetinde çallj!Ilaja mini resmi 
· veya hususi bir taahhüdü olmamak. 

Talihlerin nihayet 25 Eylul 1938 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki (M. E.) 
rümuziyle Ankarada Sümer Bank Umuml ve İstanbulda Sümer Bank İstan· 
bul Şubesine göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi. 
2 - Mekteb şehadetnamesi ve imtihan notları cedveli. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmıı ve yukarıda yazılı sıhhat ve bünye 

şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu. 
4 - Tasdikli hüsnühal varakası. 
5 - 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yazılmıı üçer nüsha olarak gönderilecektir. 

İmtihan taı:ihi ayrıca ilin edilecektir. 

ASIR iLACI 
En eaki DUIJ'lan -bil. klklDdeıa çıkarır, ımraba keler, ..... 

JUmuptarak dlflrlr. 
INGILIZ - KANZUK ECZANESi 

•1+ - ........ 

KABIZLIK 
Banak, taractter ve 
midenin kusurlu ip 
mest demektir. Bu Oç 
uzrun iyi i~mesini 
temin için muhakkak 
gece yatarken ve sa
bah aç karnına bir 
kahve kafltı MAZON 
meyva tuza alınız. 
alınması gayet ıtttf 
tesiri tabit ve kolaydır. 

Mazonm~yva 
TUZU 

M:&YV.ATUZV 

El çaltuk .a•n•tçl 

M. Rifat Köprülü 
ve aalıtanı 

AVNt Ttl'BKCAN 
Çarşıkapı trımvay caddeli No. 99 

Ev; Erenkoy, Telef on: 6273 

····-·-···················································· 
............... _ ....... _.._ 

~ •~--.··~ . . . ...... lllAQllOll, 

K 

••raa 11arcuıa, aud ıı , .. 11•11• 
ı••cl8ftllbd aıabror 

Bayan .Marcllla'nm :tii· 
zilndetl pyanı hayret 
1fiw11tJr tebeddülünü 
ı&tmm fotojrafiarı 

Siz de böyle muvaffak olabi!irsiniz :..-~ 
lilltleil ....... ..,.... Blocel'll ToW"-

80 • '10 yqlarındald bdınlann buru- Kremini kullandığımı anlattım. Bir ~ 
ıuklukları altı hafta zarfıiıda zail olmuş- ları bana güldüler, fakat bizzat teeril.
tur. İ§te, hastanelerde tecrübesi yapılan edip pyanı hayret aemarelinl g6ril0ofa 
ve biı' Viyana Tıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun~: 
ilin edilen şayanı hayret neticeler ••• Cil- lar. Geceleri yatmazdan enet pw- . 
din BİOCEL cevheri ile bellenmif olma· renkteki Biocelli Tokalon kremini ~ 
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi beslet 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 

tıte bu kremi kullanan ve yür.i.ndeld Her sabah biraz daha gençlrpnif .~ 
şayanı hayret güzellik tebeddülitını yu• lacaksınız. Gündüzleri de beyaz ~~ 
karıdaki fotoğraflarında görülen Parlste Tokalon kremini kullanınız. Bu llJl"l'...

Bayan MARCİLLA'nın tecrübe~inl anla- cildiniz yumuşamış n beyazlapnıt oı.,ta 
tan şu mektubu okuyunuz: Bütün siyah noktaları eritip açık rnesr 

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde g~ 
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. H~ 
rimle ağzımın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden bı J 
vardı. Bugün ise bütün arkadaflarım vazo alarak tecrübe ediniz. Birkiıç h'1"" 
kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar- zarfında laydalı tesirini ~ 
dam Ari olan yüzüme takdirle babJ'm'· takdirde bayiinize iade ederek paı•Jf ,_. 
lar. Hepsine ne yaptığımı söyledim. alabilirsiniz. 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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NASIL HADIM EDİLDiM? 
Nacı Sadullahın Erentöy Kıs Uaeal Edebiyat öğretmeni Tallsln NeJatıa ,..,Clll 

bu tevtalide röportajda. Tombul Habef yavrularının nerelerden na.sıl çı•ındıtlaJ'I• 
nı, nasıl satıldıklarını, naaıl hadım edlldıırıerlnl, Saraylarda Sultanlarla l1Ull llfll'" 
titlerini otuyacabınız. Bütün bu macer:ıları bizzat atıatmıt olan münener 1llr 111r 
alllmln anlattıtı hayret n dehoet verlcl hidLseleri Nacı BaduHabın tuneUl ~ 
ince blr meharetle büsbütün kıymeUendlrmlftir. 

BİR TEZYİFE KARŞI 
Serlevhası altında, kimisi meyhanecilik kimisi biletcilik, kimisi ~ 

kimisi de yazıcılık eden Şehir Tiyatrosu San'atkarlarından Vasfi Rızaya kır. 
metli muharrir Ömer Rıza Doğrulun ve Naci Sadullahın yazdıklan cevab
lar, bütün muharrirlerimizin teessür ve teessüflerine tercüman olmakı8dat· 
İbrahim paşa Sarayı münasebetiyle lbrahim Hakkı Konyalı 
Merkez efendi efsanesi Sait Kesler 
Yaralı Kurt (Roman) : Ragıp Şevki 
İzabe] (Roman) : Muazzez Tahsin Berkant 
Bahçıvanın Azizliği : iman Siyami Tanar 

ve daha bir çok güzel yazıları okumak fırsatını kaçırmak iste.miyenlet 

-----~ (Yanın ·Ay) m 15 EylQl sayısını al.abtlirler. •Iİlll•-~ 
--~~....,...~~~~--~------~~~~~~----~---------~ 

T. C. Ziraat Bankası latanbul Şubesinden: 
. Lise derecesinde tö.p g6rmilf t~ frınsızca. bilen 5 memur alınacaktar • .,...,.. 

ierin ,.fatti ötrenmek üıere Bankamııa müracaatları. d42I. 


