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HALKIN GÖZÜ 

tıALK iN KULA(;il ~ 
tf AL K 1 N O I L 1 __...;::=,.•_..~-... 

yazı iflerl telefonu: 20203 

l Bugün 16 sayfa l 

İdare ifleri telefonu: 20203 

SON . DAKiKA: PRAG BOYUN EGIYOR ___:-----..... ..... 
lngilte..._r_e ve F ransanın Çekoslovakyanın ikıbetini tayin eden 

..,Sene 9 - No. 2921 

kararlan dün Prag' a bildirildi ve Çe~ hükômeti dün gece bu 
------kararları esas itibarile kabul ettiğini haber verdi--_,,..4 

Hududda ilk çarpışmalar: Almanyada 
: silihlanan Siidetler taarruza geçtiler 
Almang-lı oe Lelıistan Çek lıududlarında talışidat gapıgorlar 
· . Çekoslooakga da geni askeri tedb!rler aldı ' 

100 •. 000 ·Südet Çeklere Çekoslovakya,Südet 
taarrtz~·,lçin silô.hlandırılıgor arazisini veriyor mu? 

. . 

:çel lldtid kuvv8tlerl Almanyaya kaçan Südetlere karşı lngiltere ile Fransanın 
·. ateş açtılar, mermiler Alman topraklarına düştü kararları nelerdir? 
Çelcos ovalcgada matbualıt ;2~nsiu '*-kondu, er :e/Cl•rin 

hudud haricine çıkmaları meneJilili,buna rağmen 
.fllmangaga, Macaristana, Lehistana kaçan kaçana/ ... 

it erın eyanatı ---ccll.,Jıqn tdlıil edibnl,.. sa. 
J.ı Almatdaivun lülm lHtn 
elGcalım.AcahadolıtorB.nef 
&.nim laaJJıanıla da ıeolıil 

mibül,..,... ~ ıni1>> 
1,.ondra 18 (A.A.) - Vard Braya, 

HiU.r ne J&pmlf oldulu bir ndlll· 
kati Berhtesgadenden Deyll Keyl 
pzeteslııe g&ıdermjftir. 

(DnafM J1 ıncı Mıflfadtı) 

Mussolini bugün 
ikinci bir nutuk Httı.r ve C~ cat ıoffa . .. •1& ~ . so"ytı•yecek barLondra 19 (HUIUI!) - Dün 61leden ttt-ılalarla tam .ekiz saat bqbap müakere-

en ıece yarısına kadar muhtelif fuı. (Dnamı ı nceı _,,,,,., 

Ce1coılovaJc ,.mmı.r· Sadet """~" Pnıga 1caçan ÇeJI aUeleri ' 

.::E~~;;~;ı~: ~~ ..:::;::.,~ ç!'::.~:k;.~·:k:i. Baş~ekil, Dahiliye Vekili 
Büt.. I iliz gazetelen ,ederi içia•J•k••nı1~'1ar ıle Y alovaya gitti 

UD og • d f Amiral Horti 1eniden Almanyayı 
Pıebl·sı·t lehın e. ;iti, ~osl~~kya~ ~ r:--------~ ........................ -

partill r1111 tevkıf edrldi 

8. . S d 1 takalarının Roma '9 <AA> - Muuollni'run 
ır FranSlz gazetesı u e mm ı-ann 11tıeden sonra 1:1~· ~ .. 

· Almanyayı plebisitsiz ilhakını istiyor 1 · yareıı ~~~ı: -~uıu 
b l.ondra 19 (A.A ) - Bütün matbuat bisit yapıhncı!a kadiarçtinda :e~:::i z~~: E vvelkı gece Bursayı 

Ugün Çek • anla- balık hareketınden a b ld v d ruı" · . 06Iovaıtyada sudet AI.m Ueri sürüyorlar. ı ırcın yag ı 
ltlalt ~e diler milliyetlere plebisıt yap- zumunu diyor ki: 
&elea· llnkinuun verilip verilmemesi me- Obse:Ver ait öyle bir hale gelmiştir Bursa 19 (Husuıl) - Dün gece ,tebrt· 

a·.1'Yle Jneşgul olmaktadır. c1Jugu~ ':tecek bir muharebe bile mize bıldırcm ya#mıftır .. KU§lar bilhu-
"•~ 1 hassa ekseriyeti· Alman, Polonyalı ki, zafer ek 

1 
bugünkü şeklinde artık sa ziyah olan semtlere eersemlemif bir ""t: 

1
M.acar olan kısın.lann kendi ana- Çekoslovaş::. iddia olunabilir ki, barb halde dökülmüf}erdlr. Çocuklar ve bft· BapeWI " ~ V.ıctıint. r.ıo ~ 1aonbf ehrMlc tan ~ 

deıı rt •rına avdeti meselesini tedkik e- tuta~az. Is sulh yolu ile oı.sun. Südet y(ikler gece ,arılanna kadar mendil do- üıblalu geltflerl 
1'ıtlt gaıeteler, hattA daha düne kadar yolu ile 0 un, Çekoslovakyadan aygl· losu bıldırcıe toplauf, eriell sabah ta- fehrlmizde tMııunmakta olan Sif l e Vekili 
l'e p~:~~id olanlar da dahil olmak ~ mantakaJanllUl{DnG"" ıı1'1f, 111vfıula) allini '1,5-15 kurU§tan aatmı,ıardır. v ekil C.W Ba)'ar, refakatinde Dahili-

1 ~=h';fC Halk Partlsl 
bisıt lehinde bulunuyorlar ve ple- ,~:. at111fatla) 



ı Sayfa 

Hergün 

Dünya hirbirile 
UAraşırken 

~-Yazan: Muhtttba Blrrw _J 
~ u dakikada dünya heiecanlı 

C::;j(J bir dedikodu ile meşguldür; 

bütün Avrupa soluk soluğa gelmiş, 
cHarb mi? Sulh mu?-, diye titriyor. Kim
se yarının ne olacağını bilmiyor ve hattl 
yannın sulh olacağına aklan emin bulu
nanlar bile cya bir deli çık.ar da bir ta
banca sıkarsa?• diye korkuya düşmek
ten kendini alamıyor. 

Fakat, gene bu dakikada. A vrupada 
bir memle et var ki. bu dedikoduları 
dikkatle dinlemekle beraber, gözlerinin 
önündeki helecanlı siyaset sahnesinin sa
kin bir seyircisidir. Adı Türkiye olan bu 
memleketin için.de tam bir sükUn ve hu-

SON POSTA 

Resimli Makale: = Atalar sozu .. -,.... 

zur havası esiyor ve gönülden kabul et- Herkes cennete girecek olsa cehennem bo§ kalır. İyi de vardır, kötü de, ayırd etmek sana dilşer .. 
tiği bir rejimin etrafında sıxru!Jkı birleş- =::;~:=:=::.::::::===:::==:::=~:====:=:::=::=::==~;;,;;.;;~~;;;;=====;;;;~~;;;;;;,,;;;.;;;.,;;;;:,,;;.;,;;~;;;;;,.;;;;;,;~;;,;===== 

~;~;;::::::::~~= 
p1anıa evvelkilere mve 01arat dört sc- Her 1600 metresi 
nede şunu, ŞUDU ve fUnU ve fUD.U yap~ 250 liraglJ malolan 
cağız!» 

Bu sötlerl söyliyen Türkiye Başvekili Otomobil seyahati 

t r ..... -··················--·------· ... ·-····· ... , ı 

Hergün bir fıkra 
Bir Arab fıkraaı 

Celal Bayar, hiç şübhesiz, Avrupanm en 
mes'ud Başvekilidir. Dünyaya hakim ol- Biri, üzerinde bir pire rutmuştu. 
mak iddiasında değildir; yahud ~ünya Pireye acıdı. Ôldiiremedi. Pe~ereden 
üzerindeki hakimiyetini elinden kaçır- a.şağı cıttı. Pire sokaktan geçen bir a-
mak tehlikelerini hisseden v~ bundan damın üzerine düştü.. Adam karınma-
dolayı kafası endişe ile dolan bir devlet ya başladı. Kaşınırken gören biri o-
adamı da değildir. Sakin bir memleketin nunla alay etti. O, bu alaya taham-
çalışkan havası içinde, sapanla baca ara- mü! edemedi. Bıçağım çekti. Kendı.-
sıncla bir el birliği tesis ederek fabrika Bile a~y edeni öldürdü. Ôlenin ailesi, 
yapan, liman yapan, gemi yapan, tarla öldürene düşman oldular. Günün bi-
şenlendiren, toprak için.de gizlenmiş ser- rinde öldürüp intikamlarını. aldılar. 
vet damarlarına kazma ile hücum eden Fakat bu yüzden iki aile arasındaki 
bir milli kalkınma hareketinin iş başm- dÜfm.anlık büsbütün a.rttı. Karşı.la§- E 
dır. Gece rüyalanna hfikiın olan ıcyler, tıkları zaman bıçak bıçağa geliyM- : 
ya servi boylu fabrika bacaları, fettan lar, içlerinden. dördü, beşi ölüyordu. i 
bir tabiatin göğsünde sakladığı zengin İngiliz otomobil mühendislerinden \._ ................................. ~·-·• .. n•-·····' 

Vücudünün lıemilıll 
Olduğundan şübhe 
Edilen kız 

Eylw 20 

Sözün Kısası 

1 
-· .. ·-

Bu eksiği 
Tamamlamalıyız 

' e. 1'•1• J 

v Al! Nilreddin, dünkü fıkrasında, 

parmağını en mühim yaraları • 

mızdan birine basıyor: Yeni yetişen nes
lin Türk kültürüne karşı bigAneliği! 

Ben bunu ders okuttuğum mekteö 
gençliği arasında da esefle müşahede t!t• 
mişimdir. Ekseriya gençlerimiz Gorki')i, 
Şopenhauer'i, Niçe'yi, Fröyd'ü, Fransız. 

İngiliz, Alman ediplerini eserlerile, ter• 

cümei hallerile, pek yakından tanıdıkları 
halde, kendilerine Naimadan, Evliya Çe4 

lebiden, İbrahim Hakkıdan, Solakzade " 
den, Nabi ve Bakiden, hattA Şinasi il• 
Ziya Paşadan bahsedildiği zaman, yepye
ni bir şey dinler gibi dinliyor ve bunları 
okumadıklarını, tanımadıklarını itiraf ~ 
diyorlar. 

Halbuki bir millet mazisini, siyasal ve 
sosyal tarihini nasıl bilmekle mükellef 
ise, kendi kültürüne hizmetleri sebket • 

mi~ müverrihleri, filozofları, edibleri \'t9 

şairleri de öyle bilmek onun milli borç " 
!arından, belki de en önemlisidir. 

Ancak bu bigfıneliğin bütün mes'uli • 
yetini onların o.muzlarına yükliyemeyiz. 
Bu da büyük bir insafsıilık olur. Eslibl:ı 

eserleri, bilhassa bunların en değerlilerl 
eski Arab harflerile .ve anlaşılması gü~ 

bir lisanla yazılmış ve basılmı§tır. HattA 
basılmış tabirini de burada hepsi hakkın• 
da kullanamayız. Osmanlı edebiyat şah• 
eserlerinden çoğu, küflü, silik, yazma rl• 
sale halinde kütüphane raflarında çürü• 

mektedir. Ve bunların istinsah edilmi~ 
nushaları , .. ,rs~. yanlış veya eksiktir• 
1,te biz bunları bu halde terkettikçc, bil• 
hassa gençlikten bu gibi eserleri nku • 
malannı ve tanımalarını i.stiyemeyiz. 

Son bir iki yıldır, BabıAli tib'ilerinin 
f(lzel ve faydalı bir hamlelerine şahid 
oluyoruz. Avukat Haydar Rlfatla arka· damarlar, yahud da Türk tabiatinln göğ_o- • •1. B k·ı· . 

snnde yatan tombuı üzüm saıkımıandlrı Cobb'un yaptığı sür'at rökoru.nun her ıngı iZ aşve 1 ının 
Hüküm vermekte tereddüd ctmiyelim: 1600 metresi 250 liradan fazlaya malol- daşlarının açtıkları çığırı takib ile, baş· 

t R .. k 1-....ı .-.... t bil 65 b. h hl "" Iıca kitabcılarınuz, garbın eski, yeni 
Böyle bir Başvekil olmak hem bir mari- mu~ ~· 0 or a.mıııs& o o~o . ın azır ceva ıgı 
fet, hem de b\r saadettir. Bir taraftan İngılız lirasına çıkmşı, 80 bıı:ı hra kadar kültür şaheserlerini dilimize çevirterek' 
marifetini miltemadi eserlerile gösteren da nakliye masrafı, milhendıslerln mna- ;İngiliz başvekili Cham.berlın'm, tay- okuyuculara bol ve nefis blr manevi 
Celiil Bayar öbür taraftan mes'ud bir şı ve seyahat parası tutmuştur. Bu suret- yare ile Hitleri görnıeğe gittiğini biliyor- ziyafet çekiyorlar. Bunların sayesinde, 
Başvekil ol~ haklıdır. le Cobb saatte yaptığı takriben 575 kilo- sunuz. Münich'ten Alman Cumhur baş- yabancı lisanlara Aşina olınıyanlar Dan· 
Başvekilleri mes'ud olan memleketle- metre sür'at için tam 95. ~in lira har~a: kanının hususi trcnile, Berhtesgadene ~ te'den, garbın en modern müellifine ka• 

rin vatandaşlan da mes'?d olurlar. Türk mış o~dır. Otomobılın ağırlığı ık:i yahat eden Chamberlain, trende, tayya- dar, en seÇkin fikir ve kalem erbabının 
vatandaşı olnrak bugünkü hayatımızın ton 750 .ki~odur. re seyahatinin intıbalarını soranlara, ga- eserleri ve hüviyetlerine Aşinalık peyda 
noksanlarından bclki henüz fiktıycte Resmimiz Cobb'u arkadaşı Eyston ile yet zarif bir tebessümle: ediyorlar. 
hakkımız vardır; fakat, dünyanın bugün- bir ~e silindirini yürütürken gösteri- - Londradan güzel bir hava ile kalk- Bu çok hayırlı işi kendi malımıza, 
kü haline bakarak vatanunızın mevküni yor. tık, fakat Avrupa filkesine vardıktan kendi milli fikriyatımızn da teşmil ed.e--
düşünıneği de unutmazsak görürüz ki B B k /ı sonra bulutlar baş gösterdi.. diye cevab me.z miyiz? Nasıl ki Fransızlar, lisanı bu.-
Türkiye, bugünkü dünyanın en sakin bir ayan el is i e milyoner vermiştir. gün güçlükle anlaşılabiler Ra:böle'nin e-
köşesidir. Eksiğimiz çok olsa da gailemiz kocasının izdivacf arı j esi/ı Ç aerlerlle, hiç anlaşılmıyan meşhur Ro • 
yok: BaşveMI, harb planlarile değil, ocuk/ar hangi saat/erde lan'm türküsünü bugünkü lisana göre 

mi edilecek? imar programlarlle meşguldür ve biliyo- ve ne kadar uyumalıdır 7 sadeleştirerek, yeniden basmışlar ve yap-
nız ki 'IUrkiye, içinde bulunduğu dünya Kahireden Deyli Eksprese yazılıyor: L d bel di . x··....;;• kl mıŞlar ise, biz de mesclii (Naima) nm ta-

d k d . . ı::.-- lan ıh- K.ahired.e "' mahk . on ra e yesı c u..-~ çocu arın A 
muhitin e en ısıne lilLlllı o su u . §eraye emesınde yeni uyumaları için tavsiyeler> namı altında r:ihlni, pk paşazadeyi, ve buna benzet 
dört taraftan sağlam kazıklara bağlamış, bir dava başlaml§tır. 97 yaşında l ulunan .. binl üsha tabettirdiırh . a1e . kadiuı üslô.bd.a eserleri bugünkü dilimiıG 
f L-:'1..- il ,._ __ , madenl . ın· mil Gallini" Fehmi p il 1 yuz erce n 5& rıs yı 
aun.a.a e, Ulllö..lııa, e, ımar ve - yoner a§a e, stan- bütün mekteblere ve çocuk velil . Resın:inl gördilğünlb feD9 tız, ıüzcl uygun bir tekilde yeniden pekAla bastı" 
şa ile meşguldür! bullu Belkis Fehminin izdivacırun iskat tevzi etmektedir -' yaşından kUçük erın~ endamlı ve kumral saçlı bir haribdır. rabilirlz. 

Bu vatanın kadrini bilelim ve ona bu edi1m.esi istenmektedir · ço t... _., Mustafa Elhefna . . • . . cuk.ların akşam 6,30 da yatağa girerek en Onu tanıyanlar, eyeri daha ziyade hay- q~e o mm.an, gençliğimize litem etmea 
sükQn ve huzuru, bu müsmir çalışma im- vı ımıınde bır Mısırlı aşağı on iki saat, 7 yaşından .küçük olan- vanat bahçesindl olmalı, kendisi akreb, haklnnı kazımmı~ oluruz. 
kAnlarmı veren hükfuneti dört elle tuta- avukat kur'an •hkimına uyarak, müslü- ların yedide yatağa uzanıp on bir buçuk yılan fasilesine menmb bu11mmal1dır• Maarif VekAleti ile tAbilerlmi~ elele 
hm. Dünya, öte tarafta, isterse boğuşsun! man erkekleri Yahudi Te hıristiyanlarla saat uyumalan sıhhatleri için zaruri gö- demektedirler. Filvaki ak:robatik dam- vererek bu mesele üzerinde durmalı vd 

Son vaziyet yukarıdaki müşahedeyi evlenebilirse de bir müslüman kadını bir rülmekt-.J•·. hıristi k ~· n len e'\.la.& !arda fev'kal!de mehart ıösteren bu genç bu eksiği behemehal tamamlamalıdırlar. 
yaptıktan soma dünyanın büyük dediko- .. ~ .ı:r e61 e ev _ emiyeceği için, 11 yaşına kadar olanlara on bir snat ve 
dusuna avdet edebiliriz. bu duğunun keenlemyek:ün addedilmesi- kızın vücudil tıpkı bir lAstiğt andırmak- E Talu 14 yaşına kadar olan çocukların da on t d K n..:1erı :t,...,..,.... ·b· .....__, __ .._ • 

Berchtesgaden rnülfutı etrafındaki ni iste~tir. a ır. emıJLJ. yo~ gı ı Aıv.ıu.w.&A-
sıkı mahremiyetin içindeki esrara nüfuz Fehmi Paşa Koptlar denilen Mısır hı- saat uyumağa kat'i ihtiyaçları vardır. tdıar, .bu8-kyü~ş=~ı~. :ı!c:e~9tcyqındir .. Bdao: rl ..... B .... ü ... y ... U ... k ...... m ..... u .. s···a .... b ... a ... k ... a ....... J 
edebilmek için, dört gün evvel, faraziye ristiyanları tarikatına mensubdur. mn en iyi, en müşfik adamıdır. O benim ır 
ve tahmin kapısından içeriye girmeğe Mısır kanunlarında, herhangi bir Mı- için, hem koca, hem baba, hem de bir ~m.anlarında ekzerın: yapmakta, pıyes- ! 
çalışırken şunları söylüyorduk: sırlıya. mahkemeye müracaat ederek kardeştir. Bana karşı beslediği sevginin l:rde oynamakta, ıarkı söylemekte ve '-·-·[ Yalmz çocuklar için ] .... 

1 _ Konu~lan sözler harbe değil, kur'an ~kA.~~na muga~ ~tte vuku- pürüzsüz ve derinden geldiğine eminim. pıyano çalmaktadır. 
sullıa dairdir. bulan .bır duğünün feshıni istemek hak- Evlenmeden evvel bazı şartlar koştum. .----------- 25 lira, 75 lira, 10 /ira ve 

2 -Bahis yalnız Südet meselesi ve hat- kı verılmiştir. Bir haremde yaşıyamıyacağunı söyle- Yeni bir tedavi usulü 100 kişiye de muhtelif 
tA Çekoslovakya davası değildir. -Bay~ Belkis bir gu..ıeteciye fUnları elim. O da kabul etti ve beni dansa, yüz- Amerikada New Jerseyll bir genç kız 

3 _ Konuşmaların hududu geniştir ve soylemıştır: meye göntlariyor. Tenis oynanuya izin üdh' bi ı.....,ak x... t t 1m hediye/er verecegiz 
- Ben pnşa ile paras i . 1 . . Ek 1 d be b kı m ış r ......... a6~:ısına u u U§, ne -~~ 

tş Versailles (Versay) muahedesini yeni- ı çın ev ennuş verıyor. ser gece er e ra er çı - b türUl dindi.rem . N.h 
den yapmaya kadar gidecektir. değilim .. ~enim 1dfl derecede param var. yor, ve sabahlara kadar eğleniyoruz. yaptıysa ir emış. ı ayet 

Aradan geçen dört gün içindeki hadi- Unv:-ııı. ı~ d~ t.amah etmi! değilim. Zi- Fehmi Paşa ile karısı, aleyhlerinde a- kurtuluşu nehre atlamakta bulmuf. Sa-
seler sızıntıların az olmasına rağmen ra bildiğınız gıbı, paşanın unvanları ba- çılan dava hakkında söz söylemeği red- hile çıkınca da sevincinden sıçramaya 
şimdlden bize vüzuh ile göstermiştir ıcİ badan oğula intikal etmez. Paşa dünya- detmişlerdir. başlamış. Çünkü kulağının ağrısı geçmiş. 

tahminlerimizde bulunabilecek hatanın 

derecesi pek azdır. Londrada İngiliz ve 
Fransız devlet adamlarının yaptıklan 

konuşmayı milteakip neşredilen tebliğ 

iki kısa cümle içinde esas itibarile bizim 
evvelce tesbit ettiğim.iz üç noktayı ta
mamen teyf d ettL 

öte taraftan İtalyanın cFührer~ i, bü
tün bu mesele karşısında kendi fikrini 
blldlren bir nutuk söyledi. Açık türkçeye 
tercüme edersek, bu nutukta· demiş olu
yordu ki: 

el - Mesele Südet meselesi değildir; 
bütün Çekoslovakya ekalliyetleri ve bi

(Devamı 3 ncü sayfada) 

IS TER 1 NAN, 
lstanbulun senede bir kere açılan cmalırukab derdi bu yıl 

daha yaz başınna başladı, ve gittikçe şiddetlenerek son had
dini buldu. Her vakit olduğu gibi gazeteler gene şikayete 
koyuldular, atq yapacak madde ate§ pahasına çıktı, dediler. 
Bununla beraber içlerinde biraz nikbin olanları da yok de
ğildir, nitekim bu sabah bir tanesini gördük ki, kış soğukla
rının zamanından çok evvel kendisini hissettirmesine rağ
men mahrukat fiatlarının mühim mikyasta düşcce~nı mUj
deliyf'JI'od. 

iSTER iNAN, 

l STER I NAN M A! 
Arkadaşımız bu haberi nereden almıştır, bilmiyoruz. fa

kat bizim gördüğümüz §udur: 
Her yıl biraz daha seyrekleşen ormanlanmızı korumak 

mecburiyetindeyiz, istediğimiz kadar odun kesemeyiz, kö
mür yapamayız, Türk parasını da esirgemek bir borçtur,. 
memleket dışından yakacak getirmeyiz, o halde maden kö
mürü kullanmayı umumileştiren1ediğimiz müddetçe biz 
mahrukat fiahnın düşebileceğine lnanmıyo~ ey okuyucu 
sen 

iSTER INANMAI 

Bu siitunıla her gün muntazmııaJJ 
çıkacak birden on sekize kadar nuıd" 
rnlı resimleri kesip saklnyuuz. .Müs "' 
baka fay dalı, eğlenceli, ve kolaydd.t 
llal şeklini son resim çıktJiı gün U-. 
edeceğiz 



SON POSTA 
zo Eylfil 

Karadenizde üç 
motör battı 

Kaptan ve tayfalard;ın 8 Anka ada 2 büyük memur Milletler Cemiyeti 
kayboldu 

e Tereddüd içinde 
beklerken ... 

Yazan: Selfm Rarıp J!:~ 
mahallesi kuruluyor. Çin. Japon işinde kişi dalgalar arasında 

hakem olmak ı'stı'yor Bir kaç gündenberi Karadenizde de- u• ·ı· iki veni mah.tllenin 939 ... yılı Cumhuriyet bayramında 
tamamlanmasına gayret edilecek. Nafia Vekaleti de 

500 ev: k bir mahalle kurmak tasavvurunda Japonya bunu kabul 
etmezse zecri ted

birler tatbik olunacakmış 

vam ede fırt ngı ız başvekili Mister Çemberlaynin 
. n ına bazı deniz kazalarına sebebıyet vermiştir. Fırtınanın ansı • Hitlerle yaptığı mülakattan sonra va-

zın çıkması üzerine daha evvel yola ziyetin ifade ettiği şekil ve mana inti • 
çıkmış olan motörlü ve motörsüz ba zardan ibarettir. Bu müddet zarfında 
d<'niz vasitaları limanlara ve sah .11 ~ı Alman gazetelerinin Çek devlet ve hükü-
· ır . ı eıc ı ıca '?tmışler, fakat bunların bir kısmı metine karşı şiddetli neşriyatı devam et· 

Anhra, 19 (Hususi) - HükO.rnetin I rın ap:ırtıman şeklinde olması ihtimali 
Ankar.:ıda sıhhi ve modem memur evle· kuvvetlidir. Daireler memurlara mute
ri inşa ettirmek kArarı.nı vertniı bulun- dil bir bedel mukabilinde kiralanacaktır. 
ması yükselt kiralar ödiyerek mesken Mahalleler Milli Müdafaa Vekaletinin 
ihtiyacını temin eden evsiz memurlar a· yan tarafına isabet eden ve memurin a
ruıncla büyük bir ı:cvinç uyandırır.ıştır. partımanları için evvelce istimlak edil
Bu işi tahakkuk cttirıneğe memur edilen miş bulunan sahada kurulacaktır. 
Emlak ve Eyta:n Bankası lazım gelen 

barınan:ııya~ak tekrar denize açılmak ti~i gi~i. Londra kabinesile Fransız hü· 
Cenevre 19 (Hususi) - Milletler mecburıyetınde kalmışlardır.. kumetının I ondrada icra ettiklnri mü • 

Cemiyeti konseyinin bugünkü toplan . Fırtına dolayısile Kefken adasına il· z~kereler de henüz 'ıitam lıulmuş değıl
tısında, Çin murahhasının talebi üze - tıca ed~n ~ebol~lu Hacı Ar.ıp oğlu dır. Her ne kadar iki b:iküı ı tin esas 
rine, Cemiyet paktının 1 7 nci madde - Ahmedın ıdaresındeki Ceylambahri meselede •ımumi mııtabakatl:ırı bir be
sinin tatb!kine karar \'erilmi.ştir. ve Bayram kaptanın idaresindeki Sert- yanname ile ilan edilmişse de bu müta-

etüdlerini tamaml::ımış bulunmaktadır. Diğer taraftan öğren~iğime göre Nafıa 
lnpata mümkün mertebe sür'atle başla- Ve.kaleti de d~miryolu .güzergahında Ve
' k k 'k' · ahallenı·n kfilet ve Demıryolları ıdaresi meır.·ırları 
naca ve kurulaca ı ı venı m 

Bu maddeye tevfikan, Çin - Jap0n tepe motörleri, evvelki gün ar~:m fır bakatin ~eler den iLaret • olduğu kıat't 
ıhtilftfının halli hususunda Milletler tının tesirile demirlerini koparnuş _ ~urette l;~yan olunmamıştır. Bundan a""" 
Cemiyetinin hakemliğini kabul ('tmek lar ve dalgalara kapılarak on beşi mü- ayıdır kı :ıeşredilen beyannameye rağ· 

93g y~lı Cumhuriyet ba;raınında bitmiş için 500 .evlik bir mahalle kurmak tasav-

olmasına gayret e lilecektir. Bu binala· vurundadır. 
üzere, Japonyaya müracaat edilecek tecaviz tayfanın feryadları arasmda me~. müz~kerelcrin devam ettiğini ve 
tir. nçıklara sürüklenmiye başlamışlardır. henuz n;tıcelenmemiş oldu~vnu kabul 

1 

Çekoslovakya, Südet 
veriyor mu? • • • 

Konseyin bu kararı telgrafla Tokyo Bu feci ·ıaziyeti sahilden göre-ler im etmek lazım geliyor. Maamafih daha zt. 
hükıimetine bildirilmiştir. Bu karar Ja kansızlık karşısında büyük bir feessü- yade devam etmesi beklenemıyecek olan 
ponya tarafından reddedildiği takdir - re kapılmışlar ve gözlerinin önünde ce bu te~asla:ın bugün nihayet bulması 
de, Japonyaya karşı zecri tedbirler tat reyan eden faciayı takibe koyulmm:lar- çok nıumkündilr. Bu takdirde Mister 
bik edilecektir. dır. .. Çemberl~yn de Hitlerle ikinci temasını 

llarh vaziyeti Kurtuluş çaresi olmadığını ve sçık ~~pmak uzere gene bugün, olmadığı tak· 

.ı-) l :ı.1:.1. d 
1 

Hankov 19 (A.A.) - Hankov'un 190 !ara sürüklenmekte olduklarını go-ren .ırde yaruı Almanyaya hareket edecek· arazısını 
(Başta7afı 1 inci sayfcıu.u mWAAatın a karar aşan esasların bunlar Kl ş· tır B d Lo 

ld 

~... · ımali şarkisinde kain Kvangşov motörlerdeki tayfalar denize atılmtşlar · u .ara ~ ncira müzakerelen· m:'. 

a. bulunmuı olan İngiliz ve FlansıZ na- o u,.-.u illı: olarak bildirmişlik.] bet ı - • 
d t-

~ehrini kurtarmak için nevmidane bir ve yüzerek sahile çıkmak için dalga nnı~n ı e g.oze çarpan nokta, İngiltere-
mu arebe cereyan etmektedir. Japon • !arla pençeleşmeğe başlamışlard1 r. Bun 1 ans~ 1 

e. olan mütabakatinde sezi· zırları, bugün de faaliyetleriM evam e Pragın cevabı h Fr l 
mi§lerdir. Prag 19 (Husus!) - Bem~şin riyaseti lar şehri zaptettiklerini iddia etmekte }ardan beş kişi boğulmuş mütebakisı· en h~susıyettır. Evvelce, İngiliz resmi 
Fransız başvekili Daladye ve hariciye · ı d ç Ö ' :ne haf ıli b - b naıırı Bone, bu sabah saat 

8
,20 de Kray· altında toplaıınııi olan nazırlar meclis:, ıse er e in makamları Japonların kurtulmuştur. ]enler arasında Bay u muta akati kayııls:z ve ,...ı-

don tayyare meydanından hareketle, aa- uzun müzakerelerden sonra vaziyet hak- şehre girdikten sonra tardedildlkleri - ram kaptan, kardeşi Salih ve oğlu var- :• kayd~de~lerkeıı. bugün de bu tasvib-

ard 

kında k.at'i kararını vermiştir. ni beyan eylemektedirler. dır. Dig-erlerinin hu-vı·"""tlen· henu·z Be bazı ihtırazt kayıdlar 0

öze çarpıyor. 
al 9,40 da Parise varmış! ır. ,- d • Prag hilkfunetinin bu cevabı bu akşam tesbit edilememiştir. un an da, Çek meselesinin halli için iki 

Fransız kabınesi toplamyor Londra ve Parise bildirilmiştir. oı·ı bayramı 26 Bundan başka gen~ Kefken adası ci- d.evletin esasta değilse bile usulde blrbi-Fransız Cumhurreisi Lebrön de sayfi- Çek gazeteler.nin neşriyatı varında ve Kefkene dört saat ınesafeJe nnd°? farkhcıı düıünür olduldannı hı.-
yeden Parise dönmüı ve saa< 10,30 da E- Deniıköy mevkiinde de bu şekilde bir ::~~·. Fakat ortada •ile tutulur 

lize sarayında toplanan nazırlar meclisi· Prag 19 (A.A.) - Bütün Çekoslovak eylu" ide kutlulanıyor facia olmuş. Kara Ahmed kaptanın ida bu eli1 mevcud o~adığı için, bugün, 
ne riyaset etmı,tlr. matbuatı, plebisit veya Südet mıntakala- resindeki :lıısanıhüda motörü batmı!>- :ususta muayyen bır kanaat ileri •iir-

Bütün nazırların iıtirakile yapılmış o- nnın Almanyaya terki fikrine, ıiddetle tır. Molörün beş kişiden ibaret o!an ma~ın~ümkün deftildir. Fakat bugünôeıı 
tan bu toplantıda, başvekil Daladye ve itiraz etmektedir. Matbua~ bu hususta 1932 yıbnda tik Türk dil kurultayının lavfasından iki kişi boğulmuş üçü Y k H1 ıtlerle Çemberlayn arasında 
haritiye nazırı Bone dün Londrada, Çem- aşağıdaki delilleri ileri sürmektedir: toplandığı 26 eyliU günü, dil bayramı o- kurtulmuştur ' vu ua ge e<:ek olan mülikat bu husus • 
berlayn ve Lord Halifaks ile yaptıkları ,Bugünkü hava içinde bir plebisit yaır !arak, burulan öncekl :nllarda olduğu gı- Fırtına ka;ada da tahribat ~a~ered~üd ve şüpheleri tamamen 17.a· 
müzakereler hakkmda n ufassal izahat mağa imkAn yoktur. Yapılacak bu plebi- bi, bu yıl da Türk Dil Kurumu üyeleri, · 1 t 1 f yapMış e ecektır. Fakat §Unu berveçhiP"'"in . b ka d "tin d ,.__,. v~ cıvar a e gra muhaberesi inkılaa kay.detmek la~zımd k' Ç ~lf verm•Ş ve muta dt 1 ıklan esasları aı °"'" bir netice ile blteblleceği Halkevlerl, gazeteler ve yurdun dilsever- uğramıştır. ır t ek meselesin -bildirmişlerdir. §ilbheUdlr. leri arasında kutlulanacaktır. - ' den dolayı yakın bir harb ihtimali az 

0
.,. 

Bu toplantıdan sonra neşredilen bir Diğer taraftan kimin reyini kullanmak 26 eylQJ 11138 pazartesi günO ıut 18 de Alman MillJ-llıfısad-nazın ıııı. bir hayli zayıflamıştır. Bunun başlı<O 
tebliğden anlaşıldığına göre Fransız na- hakkına malik olacağını bilmek lAzımdır: Ankara ve İstanbul radyolan İstanbul A k sebebi, harb vesilesinin ortatfa mevcud zırlan dün Londrada yapıla.• müzakere- Yalnız Alınanlar nıı yoksa Çekler de da- radyo merkezinde blrlqtirilecek ve Türk n araya geliyor bulunmaması değildir. Bu hususta lngi!-
ler ne;icesinde hiısıl olan anlaşmayı müt. bil mi? Dil Kurumu adına radyo ile bir söylev Berlin 19 (A.A.) - Alman milli tktı- ~renin lsteksiıllği ve muvafaka~ • 
tefikan ıasvib etmişlerdir. Keza, §W"ası da bilinmeliıfü ki, mem- verilecektir. sad nazın Funk, dün atıanı Türk hükQ- dır. 

Hariciye nazın Bone, kabine toplantı- leke! dahilinde yapyan Almanların vazl- Halkevlerl, kendi bölgelerinin duru- meli erkinını ziyaret etmek ü7.ere Anka- Nitekim son defa Berhtesgııden'e gl • 

Sından SOnr

a Çekoslovakyanın Paris el- yeti nedir: Bunlar da reylerini kullana- muna göre, söylev saatinden önce ve{;a raya hareket etmiştir. den Mister Çemberlayne hava caklar d ., K d' . . . - 1 d nın son 
çlsini kabul etmiştir. mı ır • sonra toplantılar yaparak dil bayram nı • "!'. ısını ıstasyonda Türkiye büyük gun er eki ısrarlı boıukluğıından ılkl • 

Paristen bildirildiğine göre bu mü!A· Sonra Çekoslovakya hııdud mıntakala- kutlulayacaklar, dil ilıerlne konferanslar, elçısı ıle Bulgar ve Yugoslav orta elçlle- yet eden bir zata Çemberlaynin •merak 

kattan Sonra han·cı·ye neıarPlinden avrı- rını terkedemeı. Bunun başlıca iki ae- söylevler vermek, şiirler okutmak yollu n uğurlamıştır. etmeyin, yakında gu"necı açacakt k ,, beb. d ........... He···r .. g .... u .. ·n···· ... ··o ··u .......... _____ lin. deki manalı so-·ıerı·, b"u husustaırkiıı nşeik·-
lırken çekoslo,•akya elçisi pek mütehey- ı var ır: teıahürlerde bulunacaklardır. Saat ıa de • 
yiç ve müteessir görünüyordu. 1 - Bu mıntakalar Çekoslovakya iç;n radyosu olan Halkevleri radyo ile veri- • nya bınane kanaatlerin yerlrule olduğıınu Ja. 

tabii bir müdafaa battı teşkil etmektedir. lecek söylevi de toplu olarak dınliye- b• b• •ı "' k bat eden bir delil sayılabilir 
in Q' I jz kah. 0 2 Sİ IOplanı JOr Çekoslovakya buralarda azim masraflar ceklerdir. 1 r 1 r. ı 8 ugraş 1 r 8 n Selim R~gıp Emeç 

Dı'ğer taraftan İngiliz babinesi de b_u yaparak istihkamlar vücude getirmiştir Okuyucul 
(Baştarafı 2 inci sayfada) arım, §imdi bana bir de 

1abah saat 
11 

de ba~kil çemberlaynın ve bu istih'kaml4rı elden çıkaramaz. ya elçisi Masariki ve daha sonra da Çur- . 1 h suali sorabilirler: fU -ı· - 2 M ml k t' b"tün' d .. t · n· k b 1 t "..tir nıaena ey Çekoslovakya davası da de-

rı·yasetı' altında toplanın•• ve dun," Fran· - e e e ın u en us rısi ve ç ı a u e mıw• • c Bu tl 
"7 - ğildir. - sure e açılan mesele, yani Av-

ı ıar·ı b' likte yapılmlş olan mü- tabii serveti Südet mıntakalarında top- Amerika büyük elçisi Kenedi ise baş- rupaya sağl b' ız nazır ı e ır 1 t B taka! 1 k k'l Ç b la ·1 .. .. .. c2 - Asıl dava, Versailles muahed-i am ır sulh tem~li vermek 
zakerelere muttali olııtu•tur· Toplantı anmış ır. u mm ar oma sızın Çe- ve ı em er yn ı e goruşmuş ve bu gö- ._ m ... ıesı m 

11 
ki ,. k 1 ak .. h kk d V . gt 1 f l çerçevesi içine .. ı. .... -•a olan bir .avrupa mı··.. uva a yetle halledilebilir 

iki • _ • os ov ya yaşayamaz.> nışme a ın a aşın ona te e on a u- ---. ~ • 
saat surmuştur. n-ıu" t 1 . 1 - 1 b' bo 1 izah t '..+i davasıdır. 

P b
'ld: :ıd· u n gaze e enn yazı arı şoy e ıtl- zun y u a vermı~. r. Dünk.. kal Mukarrerat raga : r. 

1 
yor: Londra 19 (A.A.) - Atlee ile G...en •

3
-lcab edenıe ltalyanın yeri Alman- u ma eınde ıöylemlıj olduğıım 

k 

yanın yanındadır.. gibi ben buna P~k az ihtimal verirım.· Ce-

Bu toplantıdan sonra, dünkü mu arre- .Her ne olursa olsun kendimizi müda- Wood başvekllette Chaınberlain ile 75 rey d 
1 

·1 . b • Şu halde, dün bir Südet ve Alman ........... an e en müzakerelerden sonrll da-

rat Pragdaki ingı'liz ve Frans. ız. e ç.ı e.n faa edeceğiz.> dakika süren ir mülakat yapmışlardır. ~ ikiye 
1 

1r •• 

d 

t B kil b d A selesi olan ihtilif, bugu-n ortaya bu ka- ayn aca., evveli müstacel Çekos-

vası tasile Çek hükumetine bıl ırını§ ır. lk"ıncı· Hı·ııer • Çember'ayn 8Ş\'e un an sonra rchibald Sine- d lovakya 1 

faal

. 1 
1 1 

lair'i kabul etmiştir. ar umumt ve şamil bir çehre ile çıkıyor mesesi halledilecek ve bunun 
Prıgda ıy~ mU'.Akatı Gadogan kral tarafından kabul edil- :rehtesgadende, Lon.drada bu görlişiil: halll emumda Fransııya teminat ve .... 

Bunun üzerine Prag hükilm~ de ~v- Londra 19 (Hususi) - Hltler ile Çem- nılıjtir. I.; <:a~~~rgde bugun veya yann bun- :ı;.;: ~k:k =~!ar ıııZ:1..,-:1'·:..;;: 
•eli başvekil Hodzanın ve bilahare d_e- berlayn arasındaki ikinci mülakatın ne Amerikada faalı'yet u~ loru~ ec_e~tir. Her şeyden evvel söy- de yeni yeni ü L. 1 
lteçin riyaseti altında toplanarak, un ye ım ki butün bu görü§lllelere hA!rtm • m z&•ere er .., konferaııo-
Londrada Fransız ve İngiliz nazırlarının vakit yapılacağı henükz"l~lli değildir. B:ı- Vaşington 19 (Hususi) - Cumhurrei- olan hava sulh havasıdır !arla bir neticeye bağlanmak fbere, son-~-.:.ıkik 

1 
· zı ınahfellerde başve ı m yarın Alııtm- si Ru.zvelt bugiin nazırlar ve h · · ................. _ .. _ · nıya bırakılacaktır. Jfıllaltıln BITgm 

vermi§ oldukları kararlan ı.t:U e mış- . ~ - 1 kt . d b h arıcı ye ne- ... ._ ......... - ... - ........ _' ........ . ti yaya gıdece •• soy enme e ıse •, u a- zareti erklnile Avrupadakl nziyet hak- --.... - ..... - ..... 
r. ber salahiyettar makamlar tarafından te- kında müzakerede bulunmu t Seyahat notlan : 15 

Ka d
. ? . . . ş ur. rar ne lr yid edilmeınıştır. . . . . . Bu müzakereler esnasınds, bilhassa bi- Napoli 

Bu kararların neden ibaret olduğu ta· n;~er taraftan. Berlinden bıldırıldığı- taraflık kanun~nun tatbiki ve A V16 d f 'k' . .. vrup:i 
Dıarncn gizli tutulmaktadır. Maahaza ba- ne göre propaganğı aGodne~e 1

• 1 ınhrcı ~ı~- devletlerile yapılmıı olan ticari anlaş-
zı P.rag, Paris ve ı.ondra gazeteleri şu Jikatın yapılaca A- es

1 
erg ş'eb ınae malar hakkında Esaslı :.stişarele:- cereyan 

Dlalumat.ı vermektedirler: (Köln civarında) lcu.ım ge en tertı atı al- etmiştir. 
l - Südet mıntakalanndaki Alman mış ve haıırlıklan tam~lar~uştır. 

ekseriyetile meskCın ıoprakların Alman· Londra 19 (A.A.) - Sıyası rnahfcller-
Yaya ilhakı. den alınan malü.mata ~öre, .parlamento . Londr~ 20 (Hususi) - Prag hükumeti 

2 k . ·ıffakları· . itibarHe 17 P.ylwde u;timna da- uzun muzakerelerdcn sonra pazar gün. 
- Çekoslovakyanın as erı 1 1 prensıp ı L d d F t ' u nın foshi ve tam bitaraflığının ilanı. vet edilecektir. Diğer taraftan Çember- on ı a a ransız ve ngiliz nazırları a-

3 _ y . ç k-.,1 vakyıtnın mülki ta- layn Godesberge gitmeden evvel, Prag rası.nda varılmış olan anlaşmayı esas iti· 
eıu e uwo 1 ' • af d . h d'ı k ~ barıle kabule karar vcrm · b k :rnaıniy f · d 

1 
tl tarafından garan-ı büklımetı tar nı an lZ ar e ı.en anaa. • . ış ve u ararı-

tl ed'ıı: ı~ eve er kk nd müzakerede bulunmD.:t üzere m alakadarlara bıldirmiştir. 
ı esı. ha ı a . . . d h kd t 'h Prag hükumeti Fransı t ·1· 

Bu gazetelere öre zamin devletler a- kabinenin bır ıçtuna a a a <' mesı ı - ., • z ve ngı ız na-rası g hı. fakat al dahilindedir. zırl.-rmın anlaşması hakkımla ayrıca mu-
nda Almanya da bulunaca.ao tiJn fassal malfımat istemiştir 

Sovyet Rusya bulunmıyacaktır. Londrada mU.akatlar Bu malumat derhal Pr. p h aga göndcrıle-

aris ve Londradaki sal~hiyettar ':a - Londra 19 (Hususi) - İtalyan büyük cektir. 
~· gazetelerin bu neşrıyatım teyıd e-

1 
. . Grandi bugün Lord Halifaksı ziya- Prag hükumetinin kararı mucibince 

.;;;.~ahiyette hiçbir §OY söylememekte- ;'..f:ınııştır. Südet mıntakasınm bir kısmt Almanya'. 

[ 

· ı,ord Halif•kl müteakiben Çekoslovak- ya ilhak edilecektir. 

cSon Pa.t&a - Bitler - Çemberla'JD 

Son dakika 

lJerler ki Napoli Avru fi b ki N . pıuun m P fe ridir. Eter Pompelye ıftmes ıçtn es. 
- apolid:n geçmek icab ~erse iddia yanlıt değildir. Eski NapoU, eski dü· 

kal.ık.lar, ;ovalyeler zamanındakı şeklini muhafaza ettiği için orta aı. h. 
lerının manzarasını kaybetm · ü K ç 6 ıe ır. emış r. emerler, kervansaraylar, kalın taş kal· 
dırımlı d~ sokaklar ve iki tekerlekli katır arabaları .. sahil boyunca devam 
eden eski ~apoli ~zuk bir sardalya kokusu sinmif havuı ile hakikat Avru. 
fanın en P~.s şeh~ıdır. Fakat şehrin geriye ve sola doğru yapılan yeni kı 
talyanın gorduğüm Milanosu ve Venediği kadar temiz ve güzel Yalnız Ul1J 

mamalıdır. ~i Napo~, İtalyanın dün olduğu kadar bugün de en işlek :u~. 
caret ıehrıdır. Adrıyatikte Brendizf ne ise Akdenizin garb kısmında d N 
poli odur. İtalya sağlı ve sollu bu iki ağızdan alır, verir. Onun için büt~ a~ 
caret şehirleri gibi NapoJi de bedi! kıymetlerden mahrumdur un t~· 
burçları ve surları ile Napoli ne olsa orta çağ şehri old ğ ·. . Kalelen, 
Fransa için Marsilya ne ise İtalya için de Napoli odur ~e unu lhraf eder. 
ve kazandırıcı plinlarile zayıf {l et) ini ayakta tutt ğu i .yeni ftaly:ı yapıcı 
d ğ ld' · u çın hayat ta pahalı 

e ır Hance para vermemek için nakil işlerini hala k 
vale etmesi de bu siyasetin bır ifadesidir. atıra ve beygire ha· 

Bilrhan Cahid 
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=s~~~~~~~l~~ 
• 1 1. .1. 8. h .~ : Küçük san'atlar kanunu 13y'hası ın 

Lımanımıza ge en ngı ız ır sa. te muhendıs şayam dikkat hüküm ve madde ri 
harb gemileri hır Alman l~tısad ve Maarif Vekaletleri muhtelif yerlerde usta, 

mühendisi soydu kalfa, çırak yetiştirmek için mektebler açacaklar Vali dün misafir bahriyeliler şerefine bir ziyafet verdi, 
amiral bugün Cumhuriyet abidesine çelenk koyacak, 

İngiliz harb gemileri halk tarafından gezilebilecek 

Ingiliz harb gemileri ile misafir amiralin Dolmabahçe nhtımıruı çıkışından 
bir intıba 

İngilterenin Akdeniz filosuna mensub ı amiralin ziyaretini iade etmiş ve 15 topla 
bir kruvazör ile iki muhribin diln sabah selAmlanmıştır. Vali Muhiddin Ustündağ 
limanımıza geldiğini yazmııtık. misafirler ııerefine saat 13,30 da Parkotel-

İngiliz filosu ~utanı amiral, dün ıa- de bir ziyafet vermiştir. 
at 11 de Dolmabahçe sarayı rıhtımına Misafir amiral bugün Cumhuriyet ibl· 
çıkmış ve askeri merasimle kaı·şılanmış- desine merasimle ~lenk koyacaktır. 
tır. Filo komutanı evvell Dolmabahçe İngiliz harb gemileri halk tarafından 
a ayına giderek defteri mahsusu imza gezilebilecek 
etmiş, bundan sonra İstanbul valisi Mu- Limanımıza gelen İngiliz harb gemile-
hiddin Üstündağ ile İstanbul komutanı- rinden cDevonshire:. kruvazörü eylfilün 
nı makamlarında ziyaret etmiştir. Ami- 20 nci salı ve 22 nci perşembe günleri ve 
ral İstanbul komutanlığı binası önünde cAfridi:. ve cCossack> destroyerler ey
bir bölük asker tarafından selamlan- lfilün 21 nci çar§amba gün:i saat 14,30 
mıştır. dan 18 e kadar umum tarafından serbest-

Vali Muhiddin Üstündal saat 12,30 da çe ziyaret edilebilecektir. 
komutanın ziyaretini iade etmiı ve kru- Rıhtımdan gemilere kadar vesaiti nak
vazöre girerken 17 pare topla ıelAmlan- liye ziyaretçiler tarafından temin ed.ile
mıştır. İstanbul komutanı da saat 12,45 de cektir. 

Şehir Meclisi fevkalade olarak toplandı 
Bu içtimada yeni belediye meclisi intihabının 
teşrinievvelin birinden sekizine kadar devamına 

ve bir istimlak müdürlüğü ihdaıına karar verildi 

Dilnkil lçffmadan bir mtıba 

' 
Nişantaşında Vali konağı caddesinde 

Şen apartı.manda oturan Alınan mühen
disi Rudolf Ştayer, zabıtaya müracaatla 
evinden, iki yüz lira kıymetinde bir fo
tograf makinesi ile bazı eşyalarının ça
lındığını iddia etmiştir. 

Derhal faaliyete geçen zabıta kısa bir 
tahkikat neticesinde faili meydana çı
karmış ve fotogra! makinesi ile eşyaları 
bularak, sahibine iade etmiştir. 

Bu hırsızlık vak'asınm faili Paşazade 
Said Cemildir. Cemil birkaç lf.ın evvel 
kibarca giyinnti§ olduğu halde Alınan 
mühendisinin dairesinin zilini çalınış ve 
üzerinde cMühendis Cemil~ ibaresi ya
zılı bir kartviziti hizmetçinin elıne tu
tuşturmuştur. Ev sahibi bizzat kapıya 

gelerek ziyaretçiyi karşılamış ve onu bü
yük bir hürmetle misafir salonuna al
mıştır. Bir müddet şuradan buradan ko
nuştuktan sonra mühendis Cemile sebe-
bi ziyaretini sormuş, o da büyük bir in
ıaat :işinin peşinde olduğunu ve bu jşi 

kendisi ile müştereken yapmak istediği
ni söylemiştir. Bu suretle iki mühendis 
pek çabuk anlaşmışlardır. Cemil kibar 
tavırları ve ana lisanı gibi konuştuğu al-
mancası ile Rudolf Ştayerin pek hoşuna 
gitmiştir ve Cemilin teklif ettiği iş hak
kında birkaç gün sonra cevab vereceği
ni söylemiştir. Bir aralık Alınanın salon
dan .dışarı çıkmasını fırsat bilen kibar 
hırsız hemen etrafa bir göz atmıs ve eli-

Cemi? 

ne geçen bir fotograf makinesini ceketi
nin altına yerleştirmiştir. 

Biraz sonra ev sahibi tekrar salona gel
miş ve bu kadar kibar ve centilmen mi
safirinden §ilbhelenmeği pek tabil ola
rak aklına bile geti!memiştir. İşte bu a
ralık Cemil gitmek için müsaade istemiş 
ve mühendis tarafından merdiven başı
na kadar teşyi edilıdikten sonra dışan 

çıkmış ve ortadan kaybolmuştur. 

Geçen pazar günü gezmeğe gitmeğe 
hazırlanan Rudolf Ştayer fotograf maki
nesini aramış ise de makineyi bulmak 
mümkün olmayınca eve hırsız gircltğin-
den şübhelenmif ve biraz dikkat edince 
salondaki gümüş 5igara tablaları ile bazı 
eşyaların yerinde yeller estiğini görerek 
vak'adan zabıtayı haberdar etmiştir. 

Böyle bir işi ancak Paşazade Cemilin 
yapacağını pek çabuk anllJYan zabıta, 

hırsızı her tar.afta ı;idıdetle aramağa ba~· 
lamıştır. Nihayet dün Cemil Almandan 

Bütün küçük san'at erbabını ya - yi Umum Müdürü Reşadla bazı sanayi 
kından alakadar eden küçük san'atlar müfettişleri de hazır bulunmuşla!'d1r. 
kanunu, meclisin önümüzdeki devre - İki saatten fazla devam eden top .. 
sinde çıkmış olacaktır. Yeni kanunla lantıda çürük çorap imaline bir an ev• 
memleketteki küçük sanayi erbabı da- vel nihayet verilmek için alınmış olan 
ha emin bir istikbale kavuşacaktır. kararların derhal tatbikine geçılmesf 

Küçük san'atlar kanunu projesinin üzerinde görüşülmüştür. Koton encü .. 
şayanı dikkat maddelerinden birini meni, bu hafta içinde tekrar toplana .. 
kalfa, usta ve çırak yetiştirmek mese- caktır. 

lesi teşki1 etmektedir. Hububat kontrol aletleri geldi 
Bunun için Kültür Bakanlığı, İktı -

sad Vekaleti ile müştereken lüzum gö- Buğday, arpa ve diğer hububatın 
rülen yerlerde usta, kalfa ve çırak ye- 11..ontrolü için İktısad Vekaleti tarafın· 
tiştirecek kurslar ve mektebler aça - dan Almanyaya ısmarlanmış olan en 
caktır. Bu mekteblerde · okutulacak son sistem alat ve edevat, merkezden 
dersler, tedris şekilleri ve okuma müd- bütün kontrol şübelerine ve bu arada 
deti bilahare İktısad ve Kültür Bakan- İstanbul kontrol idaresine gönderil .. 
lıkların~ müştere~en hazırlayacak - miştir. Bu aletler içinde hassas terazi• 
ları bir nizamname ile tesbit olunacak- ler, hektolitre ve rütubet tayinine mali 
tır. Bundan başka Ticaret Odası, Be - sus aletler vardır. Bunlar kontrol da .. 

lediye, Hususi idareler ve san'at bir - .i.~~~!~~ •• !.~~~=-~:.~.~.~?:!?.~ ... ~?.?.~.:~.~~~~!:· .. 
likleri de kendi namlarına kurslar a -
çabileceklerdir. Bu kurslarda Maarif 
ve İktısad Vekaletlerinin tayin ede -
cekleri esaslar dahilinde dersler gös -
terilecektir. 
Ayrıca küçük esnafa kredi ile veya 

nakden yardımda bulunmak üzere, ko
operatifler tesis edilecektir. 

TUrk - ltalyan ticaret anlaşması 
müzakereleri 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması 
müzakerelerine dün de Tophane köş -
künde devam olunmuştur. Dünkü top
lantıda her iki hey'etin bütün azaları 
hazır bulunmuş, Uli komitelerin bir -
kaç gündenberi hazırlamakta olduk -
lar! esaslar tedkik olunmuştur. 

Macaristanla yeni ir ticaret 
anlaşması yapılacak 

Macaristan hükUrneti önümüzdeki 
aylar içinde Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan ile yeni ticaret anlaşma -
lan yapacaktır. Macarlar, bu sene 
memleketimizden ki1lliyetli mikdarda 
ham deri alrnağa karar vermişlerdir. 

Umumi mağazalar mUdUrU 
şehrimize geldi 

İktısad Vekaleti urnuml mağazalar 
umum müdürü Fahri, dün İzmirden 
şehrimize gelmiştir. Bay Fahri bir 
müddet şehrimizde kalarak umumi ma 
ğazalar mevzuu etrafında tedkiklerde 
bulunacaktır. 

Londra ofis raportörü ihracat 
tacirlerile görüşecek 

Londra Türkofis raportörlüğüne ta
yin edilmiş olan Bay Enver dün Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

.Bay Enver şehrimizde, İngiltereye 
ihracat yapan tacirlerle görüşecek ve 
bu hafta sonunda Londraya gidecek -
tir. • 

·Çorap fabrikatörleri dun 
toplandılar 

Çürük çorap imalinin önüne geç -
mek üzere başlanmış olan çalış.mala -
ra, ehemmiyetle devam olunmaktadır. 
Şehrimizdeki bütün çorapcıların işti -
rakile teşekkül eden Koton encümeni, 
dün ±kinci toplantısını Milli Sanayi Bir 
liğinde yapmış ve bu toplantıda Sana-

Müteferrik: 

Galatadaki yeni antreponun 
inşası bitti 

Galatada gümrük binasının yanında 
inşa edilmekte olan büyük :ıntrepo bit
miştir. Binanın Denizbanka devir mua· 
melesi yapılmış, kapıya (Denizbank li• 
man işletmesi 1 numaralı antreposu) leV" 
hası asılmıştır. Antreponun yakında kul· 
lanılmasına başlanacaktır. 

Haseki bastanesindel\.i yeni pavyon 
Uzun zamandanberi yapılmakta olan 

Haseki hastanesine ilave edilen dahiliye 
pavyonunun inşaatı 1bitmek üzeredir. 
Pavyonun Cumhuriyet bayramında res• 
mi küşadının yapılabilmesi için ıazını 
gelen tedbirler alınmı~tır. Oldukça bil• 
ytik olan yeni pavyon, lstanbulun hasta• 
ne ihtiyacının büyük bir kısmını karşılı• 
yacak şekildedir. 
·····························································• 

Bebek - İstinye yolu 
İstanbul vilayetinden: Bebek - İstinye 

yolunun yeniden ve tevsian a.sfalt olar~ 
inşası münasebetile Rumelihisarı mezar• 
lığına isabet eden yol kısmının eski kal• 
dırımları sökülerek tesviyesine başlana• 
cağından Bebek cihetinden Kırmızı yalı• 
dan itibaren Rumelihisarı cihetindeki 
surun dibinde bulunan yalıya kadar olan 
kısun her türlü vesaiti nakliye~·e kar§I 
kapatılmıştır. Piyadelerin gidiş ve ge • 
lişi serbesttir. 
·····························································-

Doğum 
Belediye fen işleri müdürü Hüsnü Xe

seroğlunun bir kız evladı dünyaya gel • 
miştir. Ailesini tebrik eder, ya\'ruya u • 
zun ömür dileriz. .............................................................. 

Osmanh Bankasmda 
mesai saatleri 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban" 
kası gişeleri 16 Eylfil 938 Cuma günün• 
den itibaren diğer bir iş'ara kadar aşağı• 
daki saatlerde açık bulunacaktır: 

Galata Merkezi ve Beyoğlu. Şube.si: 
Saat 9 dan saat: 12 ye kadar) Adi 
Saat: 14 den saat: 16 ya kadar) günlerd• 
Saat: 9 dan saat: 11,30 a kadar) Cumat• 
tasi günleri. 

Y enicami Şubesi: 
Saat: 10 dan saat: 16 ya kadar, adi güı1• 
!erde, saat: 9,30 dan saat: 11,30 a kadal\ 
Cumartesi günleri. 

çaldığı eşyayı kapalı çarşıda satmağa ça-
lışırken suç üstüiıde yakalanmıştır. Ce- ~--••••••-••••••••••••••••••• .. 
milin evinde yapılan aramada mühendi- YARIN AKŞAM • SÜT KARDEŞLER » filminin kazan-

sin fotograf makinesi de bulunmuş ve M E L E K dığı btıynk muvaftakiyetten sonra 
MEVSİMİN fKtNCl BÜYÜK KOMEDİSİ kendisine iade edilmiştir. Sahte mühen-

dis ve sabıkalı hırsız müddeiumumiliğe Sinemasında Fransızca sözlü 
teslim edilmiştir. 

İstanbul Şehir Meclisi dün fevkalAde 1 el tezkeresi okunmuştur. İkinci tezkere
içtimaıru reis vekili Necib Serdengeçti- de İstanbulun imar işleri ilerlemekte ol
nin riyaseti altında yaptı. EvvelA Bele- duğundan, bir istim!Ak müdürlüğünün 
diye intihabı hakkında riyaset makamı- ihdas edilmesi zarurt olduğu kaydedil~ 
nın meclise verdiği tezkere okundu. Bu mekte idi. Meclis, tedkiki için tezkereyi 
tezkerede İstanbulun dağınık vaziyette büdce encümenine göndermiştir. =============== 
bulunmasından dolayı intihabın her ta- İmar planının tatbiki dolayısilı.! imar 
rafta ayni günde yapılamıyacağından işlerinin haricinde kalan arsa ve emlAkin 
bahsedilmekte, Şehir Meclisi intihabının satışından elde edilen varidatın gene i
bir teşrinievvelden itibaren sekiz teşrh1i- mar işlerinde kullanılmak üzere büdce
evvel akşamına kadar devamı için mü- nin fevkalAde kısmında bir fasıl açılma-
1aade istenmekte idi. Meclis, riyaset ma- sını riyaset makamı teklif etmekte idi. 
kamının istediği müsaadeyi vermi§tir. Bu teklif te tedkik için büdce encümeni-

KADON OVUNLARD 
a.ırollerd• LOBETTA YIUNI 

Bundan sonra riyaset makamının ikin- ne gönderilmif, meclis on dakika tatil 

edilmiştir. On dakikanın hitamında mec
lis tekrar toplanmış, büdce encümenleri
nin mazbataları okunmuş, istimtak mü
dürlüğü ihdası ile, satılacak emlAk ve ar
salardan elde edilecek meb!Ağın imar iş
lerinde harcanması için büdceye bir fa· 
sıl ilAvesi, kabul olunmuj, meclis dajıl
mıştır 

Varner Baxter - Virginla Bruce 
AŞK • ECLENCE • ZEVK • NEŞ'E ve GÜZELLiK FiLMi .. 
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iz mir enternasyonal fuarı 
bu gece kapanıyor 

Fuardaki Manisa pavyonu çok beğenildi. ~~an ve 
Romanya pavyonları da bazırlıklannı bı~r~rek 
açıldı ve on binlerce kiıi tarafından gezıldıler 

. 
' Manisa pavyonunun hariçten. görünilfil 

İ · İ · ragv edilmiştir. VilAyettmtzde yetişen 
zmir (Hususi) - Sekizincı zmır d 

fuarı yarın gece (Bugece) kapanacak- her nevi mahsulAt ve sanayie ai iş -
tır. Bugün fuar komitesi tarafından lerle madencilik vesaire güı;ıel bir şe -
l<:üıtürpark gazinosunda fuara i~tirak kilde herkesin görüşüne arzedilmiştir. 
eden Türk ve ecnebi firmalar mumes- Bir yıl içinde yapılan işlerle yapı -
Sillerine mükellef bir ziyafet verilecek, lacak olan işler güzel birer maketle 
belediye reisi bir kapanış nutku söyli- canlandırılmıştır. 
Yerek fuarın bir ay içinde İzmirde ya- Pavyonun üstünde büyük bir kız 

Karısını öldüren bi~ 
adam, karısının dayısı 
tarafından öldürüldü 

Samsun (Hususi) - Dün şehri -
mizin Şifayurdu sokağında tüyler ür -
pertici iki cinayet işlenmiştir. 

Tütün amelelerinden Yaşar geçim -
sizlik yüzünden kendisini bırakıp ka -
çan karısı Kadriyenin başka birile mü
nasebette bulunduğunu görünce dün 
öğle tatilinde karısını yakalıyarak res· 
men aynlmadan başkalnrile münase -
bette bulunmasının doğru olmadığını 
söylemiş, Yaşarın bu haklı ihtarı is -
tihfafla karşılanınca asabiyete kapı -
lan Yaşar üzerinde taşıdığı bıaçğını çe
kip Kadriyeyi yedi yerinden vurup öl
dürmüştür. 

Ayni yerde çalışan ve vak'a mahal
linde bulunan Kadriyenin dayısı A' -
dullah da kaçmakta olan Yaşarı takib 
ederek hamil olduğu tabanca ile dört 
el ateş ederek katili öldürmüştür. 

İkinci katil Abdullah yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Manisa ovası sular 
altında kaldı • 

Üç gündenberi Egenin her 
tarafına bol yağmurlar ya· 
ğıyor, üzümler yüzde otuz 

zarar gördü 

izmirde bir aile faciası 
Bir genç, metres hayab yaşayan kızkardeşini ağır 

surette yaraladı, kendisi de zabıtaya teslim oldu 

İzmir (Hususi) - Akşam vakti Ka
rantinada 19 3 numaralı sokakta mü -
essif bir aile faciası olmuş ve bir de -
likanlı hemşiresini tabanca ile yara -
laınış, sonra da bıçaklamıştır. Hemşi -
resinin öldüğünü sanan bu genç İki -
çeşmelik karakoluna giderek bıçak ve 
tabancasını teslim ederken: 

- Ben Karantinada kız kardeşimi 
öldürdüm. Teslim oluyorum.. Hakkun
da icab eden muameleyi yapın, fakat 
bu gece bana bir şey sormayın, de -
miştir. 

Hadisenin mahiyeti şöyledir: 
25 yaşlarında genç ve güzel bir ka

dın olan Huriye bundan sekiz yıl önce 
makinist Kamille evlenmiş, bir kız ço· 
cuğu olmuş ve altı sene kocasile güzel 
güzel geçinmiştir. Bundan iki sene ev
vel bu yuvanın içinde bir memnuni -
yetsizlik havası esmiye, Huriye evini Kahraman isimli carih 
beğenmemeğe, saadetini tam bulma - Huriye, onun sözlerine kaı.. ·.:·ak mct
mağa baş1amıştır. Bu arada Huriye ile res hayatına razı o1uyor ve dün Karan· 
Kamil arasında sıklaşan münakaşalar tinada tuttuğu eve, kocasının evini 
yuvanın muvakkaten bozulmasına, Hu terkle geliyor. 
riyenin eşinin evini terke kadar uza - Akşam üzeri yorgun argın isinden 
yıp gitmiştir. dönen Kamil evi bomboş r,örün~e kn· 

Huriye annesinin evine gidince, dının arknsına düşüyor. Hurivcyi yenl 
geçinmiş olmak için çalışmak mecbu • <'vinde buluyor. Huriye, eksperi sev • 
riyetinde kalıyor ve Amerikan Gery diğini. yakında onunla evlcneceğ ni, 
tütün kumpanyasına müracaatla iş is- l·ocasının fedakarlık yaparak arkasını 
tiyor. Burada kendisini karşı1ayan hir bırakmasını tatlılıkla söylüyor. 

t~.tün ek~?eri ~ltim~s ede~ek ~uriyeye Bu evden büyük bir teessür içinde 
yuksck gunde:ıkle ış. temın edıyor.' Bu ayrılan Kamil. derhal Huriyenin er • 
arada eks~er ı!e Hurıye arasındaltı y~- kek kardeşi Kahramanı buluyor ve 
kınlık derın hır aşka kadar u1.amp gı- hemşiresinin bir metres hayatına. yu· 
diyor. vac:ını tercih ettiğini bildiriyor. Bir çıl-

tattığı hareketten bahsedecek, 939 heykeli .~ı~lmde kbtird~alk~ .. üz~ı··koldt~.ğu 
f kt. halde goru e e ır uzumcu u u - İzmir (Hususi) - Üç gündenberi 
Uar plan ve programını ilAn edece ır. .. .. " d 'l·k· b wl' k' ~ 

1 
f . e Kızılay Ce- tunculuk, ma encı ı , şara , tug a, ı- Ege mıntakasının hemen her yerine 

Nihayet bundan altı ay evvel, araya gına dönen Kahraman derhal, Hurive
r,irenler Huriyenin bozulmağa yüz tu- nin henüz taşındığı Karantinadaki ~ve 
tan yuvasını yeniden kuruyorlar. Ba- geliyor. Kapıdan girince evvell\ ta • 
rışan karı koca, Karataşta İngiliz hah· hancasını çıkararak hem~iresine at<.>ş 
çesinde kiraladıkları bir eve taşınıyor- C'tmei!e ba Iıyor. Çıkan kurşunlardan 
lar. Ancak Huriye, hariçte alıştığı ser hirı Huri ve wıi bacağından yaralıvor. 
best hayatı kocasının evinde de tema- Knnlı eserini kafi .[!Örmh en kardeş 
di ettirmek istiyor. Kıskanç kocıı buna bu defa bıcağını çekiyor, hemşiresi -
müsaid olmadığından sık sık araların- nin vücudüne saplamai!a başlıyor. 

"'-apanış geces şere ın . k h tnl. ti ta f d fuar gazinosunda remıd, dokumacılı , alı ve buna ben- bol yağmurlar düşmektedir. Yağmur 
~e ra ın an Jıltl t . d.lm. h . . . 

bir garden parti verilecektir. fzmirin zer mamu ıt a pavyon ezyın e ı ış· bil assa üzüm, incır ve pamuk mınta-
Yüksek sosyetesine mensup bir çok tir. kalarında mahsulata mühim zararlar 
kimseler bu garden partiye davetlidir. Geçenlerde Manisa pavyonunu gez- yapmıştır. Manisa ovası kamilen sular 

İran ve Romanya pavyonları, sırf miş olan Hariciye Vekilimiz de pav - altındadır. Sergide bulunan üzümler 
da münakaşalar geçiyor. Huriyenin yaraları ağır, havalı ü -

\•erdikleri sözü tutmuş olmak için dtin yonu beğentn41erdir. yüzde otuz nisbetinde zarar görmüş, 
hazırlıklarını ikmalle açılmış ve on Bol --DO b. do it Aydın mmtakasındaki incirler de ıs - Çanakkalede gittikç' inkişaf 1 Mersin vapurunda bir çor.uk 

Eksper ile alakasını temadi ettiren midsizdir. Kar.deşi tevkif edilmiştir. 

binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret u- zce mıÇI '' ır ze me lanmıştır. 1 
~dilmiştir. Bu suretle 938 fuarına on 4 EylO.l tarihli nüshamızda cYurdda Yağmurun devamı, Ege mıntaka - iden bir k~y: Gey~kl.İ doğdu 
devlet resmen iştirak etmiş oluyor. spor hareketleri• başlığı altında ve sında felAket doğuracak kadar elim Çanakkale (Hususı) - Geyıklı '!3<>z - Çanakkale (Hususi) - Ayvalık se * mahallinden vuku bulan iş'ar üzerine netice verebilir. Yağmur başlıyalı be- caadanın karşışında (250) evden Jbaret fenni yapan Mersin vapuru İstanbul . 

Manisa (Hususi) _ İzmir fuarında- Düzce ve Bolu takımlan arasında ya - rl borsada üzüm ~atlan y~~lmiş ve ve Ekzi~ed. kazasAhıaln~~·bağ1lı kşirin b
1
ir nah

1
idye dan gelirken Bozcaada ya giden Gü . 

k' M . k b .... k bir iti- pılan maçta Bolu m.ıntakasının fcUJl - günde vasati on bın çuval uzum satıl- mer ezı ır. ~ı ça ış an o up yı a verte yolcularından bir bayan, Mar • 
~ı . anısa pavyonu ÇOB uhy~ t Va- pı·yonlugwunu Düzcelilerin kazandı"ı mağa başlamıc::tır. Bilhassa alivre mu· iki milyona yakın zeytin ve bir milyon ma t d b. k k k d .. ••a ıle hazırlanmıştır. u usus a 6 ... d 1 t 'h ed Y k k ra or asın a ır er e çocu unya· 
!i azami gayret ve mesai sarfetm.lşler - yazılmıştı... . w w ~elesine girişen ihracatçılar fazlaca da pa a

1
m
1 

u bı raçk 
1
er. a tın ~amt ananla- va getirmiştir. Doğum esnasında Ç. K 

di . . IAka _ Spor bolgesı başkanlıgından aldıgı- mubayaat yapıyorlar. ar yo arı ozu 0 an su esısa 1 ye - İstiklal okulu öğretmenlerinden B:ı 
d r. Memleketın iktısadıyatile : f - nız bir mektubda Düzcegücü spor klil· den yapılmış ve mebzul mikdarda su ge- yan Mürvet Bayar Ye vapur süvaris. 
~r olan bu meşherde llzım g: en : ~ü ile Bolu Yeşilabad klübü arasında AyvaClkta bir köylO bir tirilmiştir. Zeki Oranos da hasta kadına yardım 

a ı~·etin esirgenmemiş oldugu g ze pılan maçın ekzersiz mahiyetinde ol Burada Azat Obası teşkilatı vardır. Bu 
Çaı Pmaktadır. -' d dyaguv ve aampiyonluk maçı olmad·~ balakhkla boğuldu Obada, muhitin muhtelif köylerinden larını yapmışlardır. Süvari çocu~a 

M · b ıl daha ~ıya e u -ı '6' <Marmara) adını koymuştur. Bütün 
te A a~ısa pavyonu u ! le if- bildirilmiştir. Çanakkale (Husust) _ Ayvacığın doktor muayenesile zayıf bünyeli hal ve 1 1 
..._ karnul ettirilmiş ve lüks bir ha Naldo·'ken köyu"nden 35 yaşlarında vakti müsaid olmıyan çocuklar, mekteb yo cu ara şeker dağıtılmış ve lohus11 
~ kadın yavrusilc bernber sıhhatte ola • 

( Urfada Halkevı
·aı·n bando takımı ) Hakkı oğlu Borazan Hüseyin Yılmaz, binkastındda iByi bıir usul daikrelsi~dke_ bakbüı!d· rak Adaya çıkarılmıştır. 

r B bad kö N den komşusu Rama - ma a ır. un arın yeme erı oy -:n T:;: n!'1:v1anmağa gitmişlerdir. ceıerine konulan para ile ~e~in edlllr. Çanakkalede bir av tUfegvinin 
y d d Pek zayıf olan bu çocuklar, ıkı aydanbe-

Ramazan çayın kewnarın a, urn;uş, ri devam eden bu bakım sayesinde her sebeb OfdUQU kaza 
H~~yin Yılmaz, avgını alıp çaya gır • çocuk asgari beş kilo almakla ~rnber 
mıştır. Fakat bastıgı yer balçık çamu • kaviyyülöfinye olarak yetiştirilmektedir. Çanakkale (Hususi) - Geyikliden 
ru olduğu için saplanıp kalmış, ve ken Başlarında, her 15 günde bir değişen iki Halil oğlu Mustafa, arabasile avdan 
disinl kw:tarmak istedikce bütün bü - öğretmen ''ardır. Ayrıca 2 hizmetçi ve dönüşünde., arabasını kahvenin önüne 
tün saplanarak boğulm~tur. Hadiseyi bir aşcı hizmet etmekte olup, bu hayırlı çekerek eşyalarını indirdıği sırada nv 
haber alan Ayvacık müddeiumumisi, teşkilatın heyeti umum.iyesinı> nahiye ç·ftesini arabanın tekerleklerine. daya· 
doktor ve jandarma komutanı derhal müdürü Kemal Baynar nezaret etmekte- mış, arabanın sarsıntısile tüfek yere 
mahalli vak'aya gitmişler, Hüseyin Yıl <lir. Bu nahiyenin kazanç vnziyeti giin - düşünce, kahveden çıkmakta olan Ha · 
mazı cansız olarak bataklıktan çıkar - den güne inkişaf ettiği için kasabnda bir 

dı rok yenı· lı'klcr ynpılmakt d B - lil oğlu Mustafaya saçmalar isnbet e -
mışlar r. .., a ır. u nraaa 

bütün köyler, nahiyeye muntazam yol- derek muhtelif yerlerinden yaralan · 

Pulathda pehlivan gUraşleri larla bağlanmıştır. Tam teşkilatlı olan 0 • masına sebeb olmuştur. Yaralı hem•·r. 
kul bu yıl, 20 kadrolu yatı okulu ha1ine Ezme hastanesine kaldırılmakla hnya· 
getirilecektir. tı kurtarılmıştır. 

Mardinde ehil hayvan sergisi açıhyor 

Pazar Ola Hasan 

Mardin (Hususi) -
Birincite~inin ilk 
günü şehrimizde bir 
ehli hayvan sergisi a
çılacaktır. 

he;. Şu bizim atletler neye 
lfa ıtyorlar, biliyor musun 

san Bey? 

Hasan Bey - Bili)'Orum, 

d k. dördünce buu• 
hendese e 1 

da. .• 

_ İyi aroma dördüncil bu
ud yoktur, Hasan Bey. 

Hasan Bey - E Belgrad ne
ticelerine bakarsan bizim at
letleri de yok sayabilirsin! 

Sergiye iştirak e· 
decek olan hayvan
lardan birinci, ıkinci, 
üçüncü ve dördüncü 
geleceklere mükafat
lar verilecektir. Vila

yetim.iz veleriner di
rektörlüğü sergi için 
şimdiden hazırlığa 

ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Resimde Mardinde yeti§tlrılen haliskan bir 
Arab atı görülmektedir. 



.. l __ H_Ad_i_ae_ı_er __ K_•_r11_11_n_d_• __ ı: 

Avrupa meselesi 
Beynelmilel tıb tarihi 
kongresi ve Türkiye 

Kongre tıb tarihi cemiyeti
nin. alameti farikasını bizim 

teklif ettiğimiz şekilde 
kabul etti 

Nakliye ambarını soyan 
gece bekçisi yakalandı 

- Südetler haklıdırlar .. Madem ki Al
mandırlar. Almanyaya tabi olmahdırlar. 

- Hayır, Çekoslovakya haklıdır. Bu 
' hükdmet coğrafi ve siyasi vaziyete göre 
teessüs etmiştir. Bir parçasının koparıl

' ma.sı, en büyük hata olur. 
1 - Südetlerin Almanyaya Hhakma de-
ğil, fakat kendilerine muhtariyet veril -
mesine taraftarım. 

- Bütün bunlar birer fikirdir. Şu da 
var ki.. bugünkü vaziyet fikir üzerinde 
münakaşa etmek için zaman ~ırakmıyor. 

Yann, öbür gün bir harb patlıyabilir. 

Dünya karışır- kan gövdeyi götürür. 
Bir an evvel iyi, kötü bir karar ver -

meli, ve meseleyi gürültüsüz, patırtısız 

halletmeli .. böyle yapılmazsa çok fena o
lacak. 

- Südetler haklıdırlar. Almanyaya il
hak eclilınelidir. 

- Bu, doğru olmaz fimdilik muhtari
yet vermeli. 

- Hayır, hayır .. ne ilhak, ne muhta -
riyet. Bugünkü vaziyeti aynen, muha • 
faza etmek her cihetle muvafıktır. 

- Ben de ayni fikirdeyim .• 
- Fakat harb! 

Bekçinin ötedcnberi ambardan tiftik çaldığı anlaşılarak 
tahkikatın ikmali için suçlu zabıtaya verildi 

- Olmaz, velevld olsa bile, bugün ola-
cak harb bundan bet sene sonra olacak • Kayseri Ümid nakliyat ambannda dair en küçük emare de görmeme -
tan; daha az tehlikeli, daha az zararlıdır. uzun müddettenberi vukua gelen hır- miştir. 

_ Hepsi neyse .. fakat pmdi alevli bir sızlıkların faiR garib bir tesadüfle, ya- Bu arada müşteki İhsanın ellerin -
ateş karşısındayız. Bu ateşi velev ki kısa kayı ele vermiştir. deki jilet yaralan da nazan dikkat! 
bir zaman için söndürmek gerektir.. Evvelki gece, Çakmakçılar bekçisi, celbetmiş, neticede İhsanın ceketinf!I 

- Bu çok ,doğru. En evvel yapılacak iş, elinde büyücek bir pakeile yokuşu tu- cebini kendisi keserek, emniyet direk" 
bugünkil gayri tabiiliği gidermektir. ınanaİı bir adam görerek, şüpheye düş- törlüğüne böyle uydurma bir ihbardl 

- Bu nasıl olur *i? · müş ve durdurup muayene etmek is - bulunduğu anlaşılmıştır. 
_Evet bu doğru, derhal bir itarar ver- - Niçin olmasın- kolay. temiştir. Bunun üzerine meçhul şahıs Hadisenin mahiyeti bu şekilde te • 

mek, ve işi yoluna koymak icab eder. ...................................................... elindeki pakewti bekçinin önüne fırla - zahür edince, bu garib vak'anın faiJJ 
Gene bana soruyorsunuz: Tıb tcın1ıi cemiyetinin ciMmeti farikası tarak, kaçmaga başlamıştır. İhsan, müddeiumumiliğe verilmiştil'• 

Bana soruyorsunuz: - Bu konuşanlar kimlerdir? Her ne kadar kaçan adartıııı peşin- Müddeiumumilik, suçlunun bu işi JJI 
/ 

- Bu konuşanlar kimlerdir? Gene cevab veriyorum: . ~clgradda. top~~an beynel~!lel tıb ~- den koşan bekçinin biraz ilerde mer - gibi bir menfaate istinaden yaptığıııJt 
................... ·········· ........................ . 

- Kim olacak; İngiltere, Fransa, !tal- rihi kon~es:ne ış.~ır~ e?.en Türk h.e~e~, divenli bir mevkide ayağı kayarak, yu- tahkike başlamıştır. 
Cevab veriyorum: ya, Almanya, Çekoslovakya. memlcketimıze. do~uştur. Tıb tarıhı ~- varlanmı.şsa da düdük seslerini işiten Neticede, suç sübut mertebesini!' 
- Kim olacak: ben, siz, Ahmed, Meh- _İşte bu mühiınl zerindeki tedkiklerile tanınan genç alı- diğer bekçiler de, vak'a mahalline ye- .. "!erek, İhs A rcil · it 

med evde konuşuyoruz, kahvede konu • mimiz profesör doktor Süheyl "Onverl F·şmı·cler ve ka .......... '!ri .. olan adamı ya • gfolru dan aAsnınli r~~ mi e enab. Diyorsunuz_ Amma bu sefer ben gülü- d k dis. d k .. ~ ~""' a suçun , ye ı c ceza m 
şuyoruz, birbirimlzi arayıp buluyor, ko- yorum: gören bir arka a~ım.ız, en ın en on- kalam~lardır. kemesine verilmiştir. 
nuşuyoruz. - Onların konuşmalarından bir şey gre hakkında §U ızahatı almıştır Derhal karakola götürülen bu şah· İhsan eski iddiasında ısrar etmekti" 

Gülüyorsunuz: çıkacak mı ki!.. - 4 gün Zagrepte, 4 gün Belgradda: 3 sın Kayseri nakliyat ambarının gece dir. 
- Bizim konuşmamızdan ne çıkar ki.. 1ımet HulUsi gün Saray Bosnada, 3 gün de Dubrovnık- bekçilerinden Derviş olduğu anlqıl - • 4 • • 

~,~~~======~==========~~~~~h~an~~~~~~~~~~b~,wb~M~~P~~~~~- Bırhırmrlık ıddı~ıh~~n~ 

Bunları bl•ıı•yor .mu ı•dı•nı•z '· =1 kalabalık heyet, Türk heyeti idi. Do~~z den bir mikdar tiftik çıkarılmıştır. fahkikafa başlandı 
kişi idik. Türk.iye hükfunetini, Tıb Fakul- Ertesi günü ambardaki tiftik balya- . . A • • •• 

tesi dekanı Dr. Nureddin Ali ile ben tem- larının üstünde yapılan tedldkatta Bır sırkat badısesı etrafında, adlı 

Avrupanm en yUksek noktası 

Yangın tulumbasının ilk mucidinin 
miladi 250 senesinde yaşamış olan is
kenderiyeli CtesibiU! olduğu söylenir. 
İlk buharla işleyen tulumba 1630 da 
bir İngiliz tarafından yapılmıştır. 

* 
Bir harb kadar zarar veren böcek 

1 Yılanlara karşı can kurtaran! 
Antiy adalan 

bundan birkaç se
ne evvel yılan -
tarın istilasıruı 
uğramıştır. Bu ze 
hirlli hayvanlar 
adalan oturulmaz 
bir hale getirdik
lerinden buna ça 
re olmak üzere 
yılanın müdhiş 

sil ettik. hepsinden bir mikdar tiftik alınını., ol- yece takibata geçilmiştir. 
d ~ t b"t ed"lmişt" Suçlu Ahmed Yeni kapıda gazinO " 

Kongrede çok mühim, çok enteresan ugu, es ı ı ır. uluk Mehm d Çak t 0 -

T bbl · · 1 D . üd c yapan e ınn o om 
mevzular konuşulmuştur. ı ve mıs- Bunun üzenne suç u ervı~ m - bilin · k, ek tin· bind 2000 
tik folklorlar, halk şiirlerinde tıb mevzu- deiurnurruliğe teslim edilerek, tahki - lir e gır~le alet e ınti~ ,...,~n •• . · a para ı e, ın saa nı ~ıışL.Jr. 
ları büyük aıak.ayı toplamıştır. kata başlanmıştır. Müddeiumumilik tahkikatını ikmal 

Dr. Fuad Kamil, Metine, Nureddin Ali, Diğer taraftan Kaysetj ambarı di - etmiş ve hadise Asliye 3 üncü cezaY• 
Saim ve ben 11 tebliğ yaptık. rektörlüğü de, uzun müddettenberl An intikal etmiştir. 

Bundan başka Yugoslav hükiı.meti Yu- karaya sevkettikleri tiftiklerln eksik Suçlu, hakkında.ki iddiayı reddet -
goslavyada malarya üzerin.de tedkikat olduğuna dair şikayetler vukubutdu - mektedir. Muhakemesine gayrımevsıd 
yaptırmu üzere beni raportör seçti. ğunu, müessesenin bu şekilde bir hay- olarak, devam edilecektir. 

Tarih ve ilimler akademisine aza inti- li tazminat ödediğini, zabıtaya bildir -
hab olundum. Bir içümama riyaset ettim. miştir. Camiden ayakkabı çalan bir 

Mangust Be lmil 1 tıb tarihi cemiyetine Türk HattA bu yüzden nakliyata memur hır SIZ yak af IDdl 
Filvaki 

~;ak ~ad K~-n Feridun Nafiz olan bir çok k:Jşfnin de, şüphe ilzerlne 1 
bir düşmanı olmakla maruf 

aza 0 • cuıı.u.ı ' • 1 · ih t rll f..+: Dün Sultanahmed birinci ıulh cez 
Rus uklu Hakkı Akil Muhtar Besim ö- lŞ erme n aye ve m ~ .. r. ..ıt 

Antiy adaları kısa zamanda korkunç ç M . 's . ilın" •
1 

dir D Bu suretle uzun zamandanberi tif • mahkemesinde enteresan bir hitsıZ.IJI" 
. . . . mer, etme ve aı.m seç ış er . r. . ak' d .1 ...... ..+ 

müstevlilennden temızle.Blllıştır. Fa - Galib Ata ile ben evvelce aza ıdik. tik balyalarından gayet ustalıklı bır v a~~. uru~ası yap~~·:~· f" 

denilen hayvan getirilmiştir. 

kat bu defa Mangust'lar halkın başına . . şekilde çalınan tiftiltlerln faili, bir te- Alı ısmınde hır adam korkütüit S8 
Biz Türkler kongre harıcınde olarak _ h ld guw h Id Kocamustafapaşa ca-

be!A kesilmi ve kfunes hayvanlarını ' .. . . sadufie yakayı ele vermiştir. oş 0 u a e 
• w ş temaslar yaptık. Türk tıb tarihi hakkın- T hkı'k tla 1 1 Cilrmü • miinin avlusundan geçerken ömründe 
imha etınege başlamışlardır. Adalılar, da dünya filimlerile konuştuk. Başta 1- had ':.dd ~eşgu t~ aOrn han K"" . ilk defa bir namaz kılmağı düşünerelt 
· d" b lf tt 1rurtulm w çal . . . lmu .. b' meş u mu eıumuın sı onı, ., 
şun ı, u e en aga ışı - talklyan llimib Kiha~ronı o b" . u~er~ . ır ~imdiye kadar yapılan muhtelif sirkat- camie girmiştir. Fakat bu sırada s:ır e' 
yorlar. ço arı tı tar ı esasını, ız.ım ezımıze 1 . taınaın"l t b'ti · · e kı 2 ·n- hoş olduğunu hatırlamış, sevap işli}' 

.. d ~· . ek . b tt·ğ· kan t enn ı e es ı ıçın, vra ı r * gar.edile•ı~tirm ıca e ı ıne aa ci şubeye göndermiştir. yim derken günaha gireceğini düşü~" 
Manevi evi Ad rökoru kimde? getır er. e· U t .. d rek camiden a.ışan çıkarken muezzı 

Beynelmilel tıb tarihi cemiyeti alAme- lr C0r m ISDll IVISIRI nin kapının yanında bıraktığı ayakk~ 
Fransız Cumhurreisinin tamam ti farikasını seçmek icab ettiği zaman, başlandı bılannı görmüştür. Orada bir an içil' 

1600 tane manev1 çocuğu vardır. Çok bizim teklifimiz ~eçhile ~adan çıka- Müddeiuınmnllikçe, bir tasnii cü • duraklıyan Ali: cMade~ki sevap işle : 
çocuklu bütün Fransız ailelerinin on rak garba doğru gıden v.~ dunyayı 3 de- rüm ve resmt mercileri iğfal h~disesi y~medim, şura!a gelmışken boş glte-
beşinci çocukları Cumhurreisinin tabi! fa dolaşan yılan sembolu kabul olundu. etrafında tahkikat yapılmaktadır. mıyeyiım demış ve kunduralan cek 

Avrupadan tesadüfen Amerikaya 
1 

ak manevt evladı sayılmaktad·r _ Bu, medeniyetin Asyadan çıkıp Avrup3- İhsan' isminde biri zabıtaya müra- tinin altına sıkıştırarak oradan savur 
vapurlarla nakledilen bir buğday bö - 0 

ar Bu ukl kü ük dl ·k ya ve dünyaya yayıldığını temsil etmek- caat ederek bir yankesici tarafınian mak isterken camiin imamı ile kar~~~ 
ceği Amerikada o kadar fazlalaşnnş ve ~ar. çoc arm ç a arı, ız tedir. 105 lira ~ının aşırıldığını IÖylemiş !aşmıştır. Alinin bir takım gayri ta.DV 
Amerikan ziraatine o derece zarar ver- ıseler Albert, erkek iseler Alber kon - Bütün millet murahhasları tarafından . . hareketlerinden şüphelenen imam ontS 
miştir ki bu zararın derecesi, harbiu maktadır. Nitekim Cumhurreisinin kü Türklere büyük bir sempati gösteril- ve~ cTütün gümrüğünde Abudefeııdi yanına çağırmış, gelmediğini görün.el 
mumide yapılan masrafı geçmiştir. çük adı da Alberdir. mi_ştir. hanına doğru, koşarak gidiyordum. Bu büsbütün şüphelenmiş ve peş~ taki : 
~···-·--... - .............................................. --........... _._ .. __ Gelecek kongre 1940 da Berlinde, 1942 .sırada nasıl oldu, bilmiyorum. Cebi • be başlıyarak rastgelen bir polis vası 

"Ben ne zaman 
Mes'ud olacağım 1 ,, 
Şöyle bir mektub aldım: 

- Ne hikmettir teyzeciğim? Bazı 
insanın talihi hiç bir zaman gülmü
yor! Benim sevgi ve kadın jşlerinde
ki talihim de işte bu kabil talihler
den ... Küskün ve aksi! .. İnsan ha -
yatta idealine rastlayınca sever ve .. 
içi titrer. Bundan ötesi boş! Onunla 
her zaman birleşip mes'ud olmak 
mümkün değil. 

Yıllardır .. çocukluk ve toyluk za
manJanmda rastladığım tiplerden 
hiç birile anlaşıp evlenmedim. Ni -
şanlı nişansız tanıdığım kızlardan 
sonraları ayrıldım. Şimdi evli oldu
ğuma da pişmanım ... Ve aynlaca -
ğım da! Hercai değilim ... 

Bu yı lki seyahatlerimden birinde 
bir kızla ayni kompartimanda bu • 
lunduk. O: Enstitü talebelerinden .. 
sarışın, etine dolgun, yeşil parlak 
gözlü, el ve ayakları mevzun, gc ~ 
ğüs ve kalçaları vücüdüne uygun, 

saçları ipek, sesi tatlı .. hele konuş -
nıası ve söz arasındaki gülüşleri öy
le ahenktar ki içi burkuluyor in -
sanın! İşte bu idi: Benim idealim. 
Eğer o benim olsaydı hayatta başka 
bir şey istemezdim Tanrıdan! Bil • 
tün varlığımı onun benliğinde eri -
tir, katlanırdım her şeye! Fakat o 
Enstitüde, ben hayatın içindeyim. 
Tesadüfün bana gösterdiği güzelin 
beş saatlik arkadaşlı~ bana bir da -
kika kadar geldi. Dakikalarca onu 
seyrettim, inceledim. Her şeyi, her 
hali arzuma uygundu onun! Sanki 
tahteşşuurumdaki hayal tecessüm 

etmişti karşımda.. Otuz yaşındayım .. 
teyzeciğim, acaba ben ne zaman ve 
nasıl mes'ud olabileceğim?• 

Anadolu: z. z. . 

* Bu gencin sualine vereceğim ce • 
vab bir cümleden ibaret: 

- Masal söylem ekten vazgeçti -
ğiniz gün. 

TEYZE 

de beynelmilel sergi dolayısile, Romad:ı min jiletle kesildiğini hissettim. Va • tasile üstünü aratarak kundura1ııtl 
toplanacaktır. ziyeti ben kavrayıncaya kadar, cebim meydana çıkartmıştır. ., 

Kongre azalan müteakip kongrenin kesilmiş, ve içindeki t05 lira para da, Cürmümeşhud mahkemesi hu~urtl 
Türkiyede olması için arzu1annı tekrar uçup gitmişti Bir yankesicinin oyu • na çıkarılan Ali suçunu itiraf etmış .,,, 
teyid etmişlerdir.> nuna uğradığımı anladım. Failin ya - 2 ay 1 O gün hapis cezasına mahk'1111J 
........ - ........ ...-•• ~ ................ - ...... __ kalanarak, adaletin pençesine teslimi· edilmiştir. ., 

IJ daire.ti rem izmire gidecek ni ve paramın da bana iadesini istiyo - ......... ·--·-·oa•ooon-••••u•••nooooo••··········"" 

İş dairesi reisi Enis Behiç, dün Anka- rum.• demiştir. iki balıkcı dükkAnı kapabld1 
radan şehrimize gelmiştir. Enis Behiç, Bunun üzerine ubıta derhal tah - Belediye nizamlarına aykın hnreket 
dün öğleden sonra bir müddet i~ dairesi kikata başlamış, emniyet müdürln~- eden esnaf, Belediye tarafından §iddet1! 
müfettişliğinde meşgul olmuştur. İ§ dal- de ne kadar sabıkalmm resmi varsa, takın edilmektedir. Bu cümleden olarP 
resi reisi Ege ve Akdeniz vilayetlerinde bunlar müşteki İhsana gösterllıni.1iir. dün de Galatada Enver ve Aliye aid l>B' 
tedkiklerde bulunmak üzere birkaç güne Fakat, hiç bir ip ucu ele geçirlleme - lıkçı dükk!nları, beşer gün müddetle kil' 
kadar İzmire gidecektir. dikten başka, böyle bir vak'a olduğuna patılınıştır. 

iki ahbab çavuşlar: Akvargom bekçisinin tedbiri 



işaret 
~ın biri elinde kazma 

Öteyi beriyi kazıyordu, gören· 
ler ınerak ettiler: 

- Neye kazıyorsun?. 

Dediler. Cevab verdi: 

- Bir hafta evvel bir kese 
altın gömm~türn, kazıyorum, 
kazıyorum bulamıyorum. 

- Kese altını gömdüğün 

Yere bir işaret koymamıı 
tnıydın? 

Günün birinde 

ı QAA1~31111 
Sığırlarda Nokra hastalığı 

* ,,. • 
Yeni evlenmişlerdi. Kapıla- SıiırlGJ'unızın derileıini berbad eden 6a haatalılı,, milli bir NrOeti-

n çalındı. Kapıyı açtılar.. ge- mizin ihraç kıymetini azalttığı gibi, ba hayvanların Jiier oerimlerini 
len hiç tanımadıklan biriydi: de yolt etmelıteJir. Nokra ile eıaılı mrette mücadel.ye 6eçilmai 

- Ben Avukat NKmi Çok· .zamanı çoktan gelmiı bulunmaktadır. 
der, tallk daTanlZl üzerime ________ .:.._ __ ~'."""""-~-..:.---~,;,,;.::,:~------J 
alınm. Yazan: Ta rımman 

Yeni .evliler şaşırdılar: Memleket işlerine karşı pek has.us olan 

- Fakat biz ayrılacak deği- bir meslek.daşım vardır. Bu yalanlarda 
aldığım bir mektubunda diyor ki: c- Zi

liz ki, evleneli daha on gün raat Vekaleti, İktuıad Vetlleti miltehu-

bile olmadı. sıslarının tavsiyesi üzerine köylily(l ü -1 
- Ben hemen bugün ayrı- vendire kullanmaktan menetti. Artık 

lacak!(tuz; diye gelmedim, köylümüz öküzlerini kamçı ile haydıya

günün birinde aynlmak iste - caktır. Derilerimizin Avrupa piyasala -
__ .., diğiniz zaman boşuna dolaş- rında revaç bulmayışı, o mütehassıslara - İşaret kaybolmuş. Tam 

benim gömdüğüm verin üs • 

tünde ufak bir bulut vardı. 

_ Fakat bayan, bu ayakkabı boyacısı işi değil, pedikürcti 

işidir. 

mamanız için adres. bırakıp göre bu yüzdenmiş. Çünkü üvendirenin 
gidecektim. açtığı delikçikler kolaylıkla kapanmıyor, 

deriyi kıymetten düşürüyormu1- Kars ta-

Nasıl temizlemeJi? 
Kadın, plAja gi

derken siis olsun 
diye köpeğini de 
yanına alınıştı. De
nıze girerken pire
'erı dökülsün diye 
köpeğini de ya

nında denize soktu. Denizden çıktıkları 
zaman köpeğine baktı, avazı çıktığı ka
dar bağırdı: 

- Eyvah, pirelennı bıraktı ama onun 
Yerine yengeçleri topladı. Şimdi bunları 
nasıl temizlemeli? .. 

Olabilir 
Zayıf kadın: 
- Kemiklerime kadar ıslandım. 
Dedi. şişman kad n: 
- Olabilir ce\ ını verdi, kemi~ , 

lerin derine çok yakındır. 

Kadın - (lspirtizrM masastnda) 61-
dün, gene adetlerinden vazgeçmedi" 
değil mi? .. Dün gece sabaha kadar 
masanın ba.pnda bekledim; gelme
din.. Kim bilir nerelere hovardalığıı 
gitmişsindir. 

Yatak odasında 
Eve misafir ge!

mişti. Ev sahibleri: 
- Biz de kamp 

hayatı yaşıyoruz, 
dediler, bir çadır 
kurduk. Geceleri ~çııv 

~ 
orada yatıyoruz. tfF 

Misafiri üst kata çıkardılar, yatak oda
larına aldılar. Odanın ortasında bir ça
dır vardı: 

- Geceleri dışarısı soğuk olur, diye ça
dırı buraya kurmayı daha münasib bul
öukl 

Uyku ilacı 
- Yüz liraya ihtiyacım var. Bu yüz

den geceleri uyuyamıyorum. 
- Ben hallederim. 
- Yüz lira verecek misin! 
- Hayır bir uyku ilacı vereceğim! 

( ____________ A_R_A __ B __ V_E __ C_l_Z_E_L_E_R __ I ________ __,) 
Aşık, başkalarım kör sanır; fakat Şair senin vücudunu bir ince dala Hayalin gözlerimin içiı1de, ismin 

başkaları da onu deli sanırlar.. benzetmekle hata etmiştir. Çünkü in- her zaman ağzımda .. ve sen bütün var-
* ce dal yapraklarla örtülü olduğu zaman lığınla kalbimde bulunuyorsun ... 

İnciye Aşık olan. denizin dibine dal- güzeldir. Sen ise ne kadar çıplak kalır- Söyle bakayım.. sen nereye gidebilir-
mayı göze almalıdır. san o kadar güzel görünürsün! sin, ve nerede saklanabilirsin .. 

essese müdürü dü - • 

raflarında olduğu gibi kamçı kullanılma
sı, Anadolunun her tarafına yayılırsa bu 
mahzur ortadan kalkacak, derilerimiz 
kalitece yükselecektir. Şimdi Veteriner 
teşkilatının şiddetle takibe b~ladığı bu 

tedbiri ben hiç de yeter bulmadım. Uzun 
senelerin bende hisıl ettiği kanaate ve 
tedkiklerime göre; derilerimizin revacını 
eksilten amil, üvendire değil (Nokra) dır. 
Üvendire ,dericilikte kıymeti tili olan ar-
ka bacakları - o da ekseriya kapanabilen 
bir şekilde - zedelerken, NokTa; en kıy -
metli olan sırt nahiyesini kocaman delik
lerle berbad eder. Sığırlarımızın % 50 si
ni saran bu parazit böcü ile esaslı mü -
cadelc tedbirleri alınmadıkça, derileri -
mizin üvendire kullanmamakla kıymet
leneceğine inanamıyorwn.> 

<- Vekiletin bu emri hayvan-
ların iyi yüzülmesini, uyuzla müca
deleyi, dikenli tellerin geçitlerden kal _ 
dırılmasını da tavsiye eııHyor. Derileri _ 
mizin kalitesini yükseltmiye matuf olan 
bu tedbirler arasında, işi cezri bir surette 
halledeceğine şüphe olmıyan Nokradan 
bahseden yok. Halbuki derilerin ıslahı -
nın günün mevzuu olduğu şu sırada nok
ra ile mücadeleyi geriye bırakmamalıyız. 
Ne dersin?. 

* 

ağızlara göre bugünkü dert çıkarımızın 
% 20 si nokra ile maluldür. 

Sığır derilerini delikli ve kusurlu bir 
h~e sokan bu nokrayı köylümüz çok iyi 
bilır. Fakat onun iç yüzünü ve oluş se -
~.blerini bilenler azdır. Pek çoğu kışın 
ıyı beslenilen sığırların yazın çayıra çı • 
kınca mutlaka kendiliğinden nokralandı
ğı kanaatindedir. Ve asıl fenası bunu e
hemmiyetli de saymazlar. 

Nokrah sığırların omuz b&şlanndan 
~ğrılarına kadar olan sırt nahiyelerind~ 
bır takım urlar göze çarpar ki, bu urların 
ekserisi hazan cerahatli bir yara halini 
a~ır. İki parmak arasına alınarak diple
nnden &Ikılırlarsa içlerinden bir kurtun 
fırladığı hayretle görülür. İşte sığırlann 
sırtında yaralı urlar açan, onu canlı iken 
rahatsız ettiği kadar, kesildikten sonra 

Son Posta bu mevzuu geçen sene de ele da 
almış, üzerinde ebemmi7etle durmllf&w' etçe ve derice yaramaz bale getiren 

şündü: 

- Bugünlerde işi

miz azdır. Size ne 

iş verebilirim bil -

Sığır neslinin verimini arttıracak türlO hep bu kurttur. Bu turdu orad:ı meydana 
tedbirler meyanın<l., damızlıkların ısla - ~tiren, fen dilinde (Hypoderma Bovis) 
hına, iyi bakım prtlarma gösterilen ali- diye anılan (Nokra sineği) dir. 13-15 mi
kayı şükranla kaydetmeliyiz. Fakat nok- limetre boyunda, siyah ve çok tüylü olan 
ra meselesi, henüz kAfi derer.ede işlen _ bu parazit böcünün mayıs - haziran ay
medik bir mevzu halindedir. Yurdun e _ 

1~~.a, sığır sürüleri üzerinde uçuştuğu 
saslı bir ihraç malı olan derilerimizi, gorulur. İşte bu uğursuz sinek, sığırların 

, Avrupa piyasalarının beğenmeyişi, ü _ sırtına inip kalktıkça, tüylerinın üstiine 
~.-ı.,_ı, vendireden ziyade onlan küçük çapta ve 1-1,5 milimetre büyüklü~ndeki yumur

bilhassa nokra ile malQl bulmalarından- talarını. bırak!r. Bu yumurtalardan az 
dır. son~a bırer surfe çıkar ve hayvan vakit 

mem ki.. 
- Çok fazla bir 

-

~' , ~ 
• u boJIG havlu Jcoymamıf" • 

- Garımı, bu ne rezalettir .. ı.uva 
aız ... 

Fal 
bakan 

- Hayır ma1· -
den; d" b' un ır yerde 

- Kızım hastalandı.. o iyi oıuncıya kadar dze ben mo -
dellik edeceğim. 

K"lay lzhrab 
Kadın, 

karşısında 
nıyordu. 

gördü: 

aynanın Muayyen saatte, muayyen yerde 
boya - genç erkek sevdiği genç kızı buldu. 
Kocası İ Cknç erkek düşünceliydi. Genç kız 

- Şu boyalan 
bulamadığın bir 

gün ne yapacağım 

düşünüyorum. 

- Kôlay, sana 

söylerim, kokucu 

dükkaruna gider; 

lazım olan boyalan 

alır gelirsin. 

merak etti, sordu: 
- Nen var?• 

- Senin için ne kadpr ıztırab çekti-
ğimi bir bilsen! 

Dedi, sevgilisi Aşıkının gözlerinin 
içine baktı: 

- Doğru mu söylüyorsun? 
- Tabii doğru söylüyorum. Ayak -

kaplarım ayaklanmı sıkıyor, yürüye
m iyor. Bu halimde gene randevu ver -
diğim yere geldim. 

Yaşına göre 
Genç kadının yaşlı 
kocasından bahset
tiler: 

- Kocanız, yaşı -
na göre pek genç 
gösteriyor. 

Genç kadın gül -
dil: 

leınsiyemi unu! · 

llluştum. FaI<at ne -

?ede unutturıuTl'u 
hatırlayamıyorum . 
Onu bilmek iste -
liın 

Bir zamanlar ne kadar yokıuzluk çefcmı,tik.. 
_ Hatırlar mı.sın karıcığım·· lar iJcimi.ı de tek mıeH, ıek gmlanlı Wlc. 
- Nasıl hatırıamam.. O zaman 

- Kendi yaşına 

göre evet, fakat b't
nim yaşıma gör-. 
değilJ 

vakıt derisini yaladıkça b ehti hlfık 
Sığırlarımızın derilerini berbad eden lar d . . . ' 0 ma -

a dılı ıle boğazına geçerler 
bu hastalık, millf bir servetimizin ihraç SürfeJer b ğ d (M . · 
kıymetini azalttığı gibi onların gerideki ken onun fç oz: an enden) ~ler-
verimlerini de o nisbette azaltmaktadır. yapışıp kalırlar ::ıık (~~ mJ~hatisıne) 
En itimad edilen salahiyettar istatistik ve (Deoamı i3 üncü 

8 
se met ver-

•••••••••··--· ... -· N1/fa'Jft.1Zda) -----···-----············-·-· ... ·-·····-·······-·········· -- ··-·--·········--···-

IJtr semt halkı 
Susuz kaldı 
Okuyucularımızdan Topkapıda 8. it. 

bildiriyor: 
Topkapıda .Karaball :Uehmed Efendi

nin yaptırdııtı çeşmenin Jirml gündenberl 
suyu kesllmlştır. Bu clY&rda baıta re• -
me bulunmadıtından balk ııını ıticünfl 
bırakıp uzak yerlerden .su teminine çalq
maktadır. 

Mezkılr çeşmenin tam üstünden geçen 
terkos suyundan bu çefllley Yerilmesi n
yahud çetmenln .suyunun alutılma.sı aure
tlle bu semtin ekmek parasını güçlükle 
çıkaran 300 e yatın haltının su ihtiyacı
nın karşılanma.sım allkadarların nazarı 

dllı:katıne arzetmenlzl rica ederim. 

* Sokakta kalan yoksullar 

Okuyucularımızda.o Bayan Nebahat )'&· 
zıyor: 

Şehzadebaşınd'a Hoıtkadem medrese.sı
nın belediye amban yapılmaaı lı:ararlaş
tınldığı için, burada oturan fakir ye klm
seala yedl aelds alle dı.p.rı çıkarılmıştır. 
Bunlar on rtındenberl bot bir arsada yok
sul bir vaziyette talmlflardır BDhua eon 
günlerde ,alan :J&tmurlardan bu blı;a -
reler ~it aıtınb çetmlf)er n m.sıtıam 

olmUJlardır. Allkadar matamıaruı buna 

bir hal çaresi bulmalan J\h nuan dik
kati celbetınenbl rica edertm. .. 
~ •rıalarım 

enahlarmm 
Otuyueularımmlan Moda taddealnde 

Tellll aotatında Ba:r Sabri Veraı ve İs • 
tanbulda Bay Nazife: 

Sordufunuz adres Sultanahmed tram
vay durağında Şettaıı aotatında 28 nu • 
maradır. 

* Oltuyuculanmısdan Bay Ahmed iv.ana: 
Dlnlcdlğlnlz tecrübe neşriyatı fasılasız 

devam edecektir. 15 ey!Ql tarlhll nOsha • 
mızda bu hu.!tJ.rla tatslJAt nrdır Ye Etl
mes'ud radyo 1.stasyonu cumhuriyet bay
ramından ıtıbaren bll!lll Çallflllata baı
lıyacatı.ır. 

* Okuyuculanmızdan Bay Ali DemlraJpa: 
Bahsettiğiniz meseleyi bir tere daha a

llladar makama blldlrlnla. nazan dikka
te alınmama.sına ihtimal Yennlyoru 

* Okuyucularımızdan 'Iırede Bay Meh _ 
med Yıldıza: 

Blldlrdltinb feyl gene ayni gazeteye 
razarak ceırab 1.stementz. daba muvafık 
olur zannındayız. 



·--~~ - . 

r- Avrupada bugünkü mizah --, 
L- edebiyatmdan örnekler __J 

Bir saç kılının hatıratı 
Greta Garbo rahibe 

Benim gibi binler
cesinin arasında bü

yüdüm, köklerimden 
beslendim ve kardeş

lerimden müteşekkil, 
ıık bir ormanda ya
pdım. 

Alelade bir saç-

saadet kapımızı çal
mıştı. Erilt islmll bir 
erkek sahibem! sev
di, erkeklerden kifi 

derecede boyumun 
ölçüsünil alınıf oldu
ğum halde, ilk adım

da ondan hoşlandım. 
tun, kıldım. Rengim Fakat, onun beni ölü-
koyu kumraldı. yu- me götüreceğim, n~ 
vam; kadın °olan sa- reden kestirebilir-
hıbemin başının tA dim? 
t1 tünde, sağ tarafa Bir gün, Erik be-
fsabet ediyordu. ni öper, ben de neş-

Kah şapkasının kenarına ve yukan- emden havaya mis gibi kokular saçar
ya doğru kıvrılır, kah beresinin göl ken, sahibemden bir bukle saç istedi. 
ge inde gizlenirdim. Bu da o günün Ve vefasız sahibem gülilp kırıtarak 

• 1 ? mı o uyor .... 

modasına bağlı bir şeydi. makası aldığı gibi beni, bunca yıldır Gre-ta GaTbonun son Tesmi 
na·ma sadık ve sevimli bir kıl ola- kendisine canla başla hizmet ettiğim, Hollywoodda çok mühim bir haber do-

rak kaldığıma inanıyorum. Hatta, sahi- süpürge olduğum beni kökümden kes- Iqıp durmaktadır. Söylenildiğine naza
bcrnin yeic: nden bizleri yolmak iste- ti. ran me§hur sinema yıldızı (Greta Garbo) 
dığı o müdhiş gecelerde bile, "bütün İlk zamanlar, hiç de fena geçmedi. bir film çevirdikten sonra manastıra ka
kudret ve mukavetimle köküme asılı İnce bir kağıda sanlı olduğum halde panacaktır. Bu haber bütün sinema mu
kalır, ve aramızda bulunan bir çok yelek cebinde gezdirildim. Yalnız olr bitlerini altüst etmiştir. Bakalım aslı çı
zayıf karakterliler gibi kendimi başı madığımı, arkadaşlanrn da bulunduğu- kacak mı? ..• 
boş bırakmaz, kapıp koyuvermezdim. nu hatırlatayım. Erik bizi yanından a- * 

Erkeklerin ne kadar sahte ve renk- yırmaz. Arada sırada çıkararak sevgi Holivudda " ar ve baya ,. 
siz olduklarını pek çabuk öğrendim. İlk ile bizlere bakardı. 
l>nceleri onlardan hoşlanıyordum. Bu- Tabiatile bakımsızlıktan kuruduk, nizamnamesi Jlplfdt 
nu inkar edemem. Zira, sahibem sırf ve kav gibi olduk. Ama üzerimizde Hollywoodda yapılmakta olan filmler 
onlar için güzelliğine itina etti ve bana şık bir mavi fiyonga vardı. son seneler zarfında çok sıkı bir sansüre 
da iyi bakmıya başladı. Beni sabunla Fakat talih bana güldü; ve Erik sa- tabi tutulmaktadırlar. Amerikan sinema
yıkadı. Mis gibi kokan lavantalan üs- hibemle evlenince tekrar onun yanına cılığınm (Çan) ünvanını alımt olan 
tüme döktü. Maşa ile bukle yaptı, sa- döndüm. Döndüm ama, işler günden Will H. Hays filmlerde ar ve hayayı to
atlerce de elektrik altında olmıyacak güne fenalaşmağa başladı. Efendimiz rumak için on iki maddelik bir nizamna. 
eziyetleri çektirdi bana... olacak herif yüzümüze bakmaz oldu. me tanzim eylemi§tir. Bu nizamnameyi 

aynen dercediyoruz: 
Her kadın saçı, bakılmaktan, itina Bir gün yelek ceplerini temizlerken, 1 _ Açık saçık elbiseli ıenç kızlar ıöa-

görrnekten hoşlanır. Şükran ve gurur- beni yakaladığı gibi klğıd sepetine at- terilmiyecektir. 
la parlıyan bu minnet borcunu öder. tı, ve bir zamanlar sahibem olan alçak 2 _ Bacaklarını göstermek üzere etet-

Yukanda dediğim gibi, erkeklerden kadın da diğer süprüntülere kanş - lerini kaldıran genç kızlar gösterilmiye-
hoc:lanırdun. Onlar da beni severlerdi. tırdı beni. kür ·ı ce · . 
Bükülünceye kadar beni okşar, sıcak Süprüntü tenekesinde canımı dişime 3 _ Genç kızların liübali bir tarzda, 
dudaklapnı üstümde ezer, medheder, takarak, orsa boca kağıddan ve mavi diz kapağı üzerinden çıplak tekilde fo-
pohpohlarlardı beni... kordelidan sıynlarak, tenekeden dı - togrdlan çeldlmiyecektir. 

Derken ortaya Pol isminde birisi ç1k- şanya süz(ildüm, ve hoş kokan bir te- 4 - cYelpaall elana• v~ ıent 
tı ve bende kusur bulan ilk erkek de yin içine düştüm. Nefis bir banyo yap- kızlar gösterilmiyecektir. (Bu dansta yel
o oldu. Guya çok ak pak, çok kenarın tun. Bu çorba dedikleri bir yemek imiş. paze ile vücudün yalnız bazı kısımları 
dilberi idim. Sahibem de, bu delikanlı- Beni bir kere daha avlıyan Erik ol • gizlenmekte idi! .. ) 
nın zevksizllğine kurban gitti. Onun du, ve dudaklanna yaklaştırdı. Beni, 5 - Tülden hafif roblar giymlf ıenç 
tesiri altında kaldı. Ve dostlanm, müd- eski zamanlarda olduğu gibi öpecek kızlar göaterilmiyecettir. 
hiş işkencelere ul'ratıldım. Çok fena sandım. Yanılmışım. Yüzünü buruş - 6 - Seyirciler il.zerinde fena hisler • 
kokan, insanın boğazını yakan illçlar- turdu, ve: yanmuma meydan veren, on1ann tehvl 
Ja yıkandım. Kendime gelip de ayna· ~~ 1Ql. var, bu ne kepazelik..• hialerini tahrik eden fotograOar çekilmi-
ya halrtığım zaman, ko~ 4ebşel• diye haykırdı. yecettir. . 

ten dimdik ~luv~~: . . . Bir zamanlar. beni okşıyan, öpen ve ti~mıy!:= vazıyette afk. sahneleri çe-

Abanoz gıbl ımısıyah kesilmıştım... göğsünde gezdiren mel'un adam, J>u a - Film için biçimsiz reklbı yapılmı-
Sahi~m, bu halimden ~emnun kal- düşkün halimde bana böyle kaba mu· yacaktır. 

~' m~ ud olsaydı, :adenme . boyun amelede bulundu, işte... 8 - Filmlerin ilinlarında (tabip) ve-
egecektım. Ne gezer.. Pol delikanlısı- _ ............. , ,. ., , , , - ya buna benzer kelimeler tnJJanılmıya-

na o güzellin koyu kumral saçlarmı Al v • I b• caktır. 
~ .e~~ halde, vefasız oğlan papu9 acagını ıs eyen ır 10 - Filmlerin ilAnlaruıda filmlerin 
eskısı gıbı bıraktı, abverdl onu... k d ld muhaverelerinden parçalar dercedilmiye-

Siçare sahibem gfhılerce iki gazil iki sa a övU u cektir. 
~e ağladı. tcardeşlerlmin içinde . 11 - Reklimlan:la tehvet hislerine 
elimden gelclljl Adar yumuşak yumu· Evvelki ak§am eli, yüzü kanlar içınde meydan verilmiyecektir. 

k yatara:t, ..al dildlmfyerek onu bir adam allıyarak zabıtaya müracaat 12 - Rekllmlarda filmin ethaaı tçtn-
:atmıya phfbm. Vaımafih, bir ke- etmif, Mustafa adında bir phıa tarafın- de: Alç~ namuuuz insanlar bulundu
reeinde kO!DfU)arimla birlikte keneli dan sopa ile dövüldiiliinü ve yaralandı· tunu ihBU eden kelimeler bulunmıya-
kenclfmfze kıvrılmıya, 1'6k11hn bilk • tını iddia etmiftir. caktır. 
!Dm olmıya çalıttıkl. Mü§teki, Kızıltöprakta KayıfdaAı cad- * 

l'abt abfl>em Jorja nllayıncaya desinde Sami Pqa kö§lrlhıde oturan ve " Golden Boy;, fihninı 
kadar yuh bldı. tık &ıcelerl Polii sakalık ya~an Şebinkarahisal'h Ahmed bir kahraman aranıyar 
unuttmdu, diye Jorja mfnnet besle • otlu Hayndir. Columbia filın kumpanyuı (Golden 
dini, JIJd:ll 19Jbds g8rtbıtls Jd plen 11- İddiaya göre Hayri, dün Kadıköyde Boy) adında büyük bir film çevlrmet 
dem anttı. Sahfbtm IJJ• sefil, 8yle Rızapqa sokağındalıi mil§terilerinden üzeredir. Bu film çok tanıtımlf muhar
.,aftlb bir fiaJe dtlfttl ki w o kadar su parası tahsil ederken, ayni sokakta 28 rirlerden Cliffon:I Adetsin eserinden tk
"<>k llladı ld cıea lft9ll, ona ballı bir numaralı evde oturan İbrahim oğlu Mus- ttbas edilmiştir. Filmin kahramanının 
':ıl olmak tillebfte, bir gece içinde ren- tafaya müracaat etmif ve borcunu öde- romanda tarif ~dili gekilde olmasını 
im '->1ııe1u olnwriU. mesini söylemiftir. Mustafa, Hayriye pa- arzu eden kumpanya; beynelmilel blı 
(Ha,.~ -.. ermff &ulunuyor. ra vermek istememit ve ona küfretmit- müsabaka ıÇDllftır. DanylQllll beı: tara-

1nun lfln 4le haJdbtl ellylelnek Jlzım. tir. Hayrinin de mukabele etmesi üzeri- fından fimdiye kadar binlerce milracaat 
0yızlın1pm. mf fiodblnHlimden ile- . yapılmıftır. Fakat arzu edilen ctipea be-

gelmlftt. Zira &ı mretle o mel'un ne Mustafa eline geçirdili bir sopa ile naz rugelinmemiştir. Kumpanya pek 1a-
rali boyadan iurtuJmu§tum.)" sakayı dövmeğe başlamış, w sakanın kında beynelmilel matbuatta bqbca 
~ aJıltilm. erteli ll1n aynada feryadına yetişen komşular, onu gilçlilk- tafıillt nep-ettirecekttr. 
·nl aeıtınce, btr Jforku çıllılı kopar- le Mustafanın elinden kurtarml§lardır. Columbia kump~yası bu suretle bu 

·,, ft bent bulmak ister gibi insiyak! Hayri zabıta tarafından Nümune hasta- film hakkında fimdiden milkemmel btr 
ir iarUet Japb. l'akat kardeşlerim- nesine gönderilmiJ, suçlu Mustafa yak•- reklAm yapmaktadır. 

'en bir Vofunun da benim gibi ak ol- lanarak tahkikata başlanDll§tır. * 
iuklumı farbder etmez, aynanın kar- (Saba lelikasi) filrnl 
swna gmrtG. Uzun uzun ctoşündil. Karablktba lmu plAnuu Proa Mefbur İtalyan ahııe vbn Carmlne 

B!rden 11çradı, hemen sokağa fırla- ,.,.eak Gallone pek yakında (Saba Melibli) a-
dı, ft mahud ameliyata, ifkenceye bir Ankaraya Sitndf oWı tehircilik müte- dında büytlt bir film çevirmele bqh
dalia ujradım. Aynada kendimJ bir hassw Prost, Karabflke ul:radıktan son- yacaktır. Bq rol Fransız san'atkArların
dlhı teyredinoe, tanımakta güçlük ra, yarın İstanbula dönmüı olacaktu. dan Alice Cocea tarııhndan yapılacak· 
çektim. Tekrar kumral olmuştum. o Proat, Karabillr.ün de imar pllnım bam- tır. Film ltalyanca ve franmaca olarak 
bdar ki atlımdan farbmhm. Artık lqaaJrtar, çevrllecUUr. 

1938 dünya güzeli 
Kopenhagda nasıl seçildi? 

Dünya gü.zeU (Finlandiya) fngiltef'e güzeU 

...... 

J'ftıftN ,aıeıı fnfçff glze1' 
1938 dtbıya gOuJHk kraUçeal seçimi 1 eyl:Olde Kopenhagda yapılmı§hr. 
Bu m6nıaebetle tralip!ler terefine muhtelif ellence ve suareler terttb edil• 

mift1r. ResmJmia dtbıya l(lzeU teçilen J'lnlandiya ıüzelini ve diler anzelleti 
a&termektedlr. 



[ 60 metre derinlikte harbe hazırlanan ordu l 
* 

Fransızların 
Maginot hattmı 

gezen gazetecinin 
gördüklerr 

Toprak alhndaki istihkam· 
larda bütün esbabı istirahat 
rnevcud ••. Fakat gökyüzünü 

görememek yok mu •.• 

Maginot hattında hizmet,. 
müstemleke hizmetine muadıl 

tutuluyor . 
Londrada çıkan (Daily Mail) g~~tesı· 

ıtin Fransaya gönderdiği ınuharrırı ya-
zıyor· · h b'n Bütün Maginot hattı, modern ar ı 

z tehlikele· 
Yaratacağı en korkunç taarru d 
tine karşı hazırlanmış bekliyor. Ora an 

geliyorunı. z· 
Ziyaret ettiğim Hochwald veya _ım· 

rnerhof gibi noktala.ı:ıda, 60 m~tre dcrın : 
llğin .. ·· ımüş ve bir çok kilomt1treler 

e gomu · tihkamlarını 
ce u zanan bu yol yeraltı ıs 
görmüş bulunuyorum. .. Bir Ingiliz mecm:uasına göre Ma ginot hattından bir parçanın maktaı 

Al kr.b 3 bın" metre yuk· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 11•••·························•·••••••••••••••••····························•••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• pleOO.e ta ı en ... ·····•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••···· .. ·~ 

~~~~~~::~!:lı~ Harb için diplomatların söylediklerini 
fortu geçerek, şimale doğru uzanınakt_a, 

E~:~=v;;::z:.-:;:~"'. biliyoruz· ya halk ne diyor? 
Bu kaleler böylelikle Lauterın dar ne- ' 

hirleri boyundan Ardennesin ağaçlarla ----------------------------------.----

kümeli tepelerine dolaşmakta, şimale M ht· 1 • f ' ' t 1 k b b 1 t b il 1 doğruBelçikanınbuğdaytarlalariledolu u e l san a ve mes e er a 1 s an u u ar 
b d d na kcdu, sıralanmaktadır. 

m:~:;.:.1':.::g:rin:·;a::::~~'.v:~:~ "Son Posta ya görüş ve mütalealarını anlatıyorlar 
yakınlaşma, o. kadar ustalıkla saklı tu • tJ 
tulmuştur ki, hat boyunda kilometreler
ce gittiğim halde 30 metre yakınlarımda, 
h h . bir hududu muhafaza edecek 

erk angıtli ve en karışık makinelerin ku-en uvve .. 
rulduğunu gösterecek tek bir emare gor· 

rııedim. 
Bütün Avrupadaki istiblim sistemle • 

r:in" .. - gezmiş bulunuyorum. Fakat: 
ı gormuş, .kr. . dı o-

harbiye nazın Maginot'nun fi 1 ıca 
lan Maginot hatlarının benzerine rastla-

ınış değilim. . . . _ 
Erk~nıharb zabitlerinden bırı: ?arıç 

ten bana bir top mevzii gösterdiğı za -
ınan, bütün görebildiğim, yerde, toprakta 

hafif bir ivicaç oldu. k 
Mag· t "run·· meksizin, belli olma -

ıno' go d da 
SUın, denizden dağa doğru, ora an 
tekrar denize doğru uzanmaktadır. 

500 millik h du<lda on binlerce Fran-
. u ' t rak tara • llz pıyade ve topçu askeri, op 

fından yutulmuş ve nazardan kaybol -
:n:ıuşlardır. Bu askerler, ta aşağılarda, de
?inlerde kendilerine tahsis olunan ınev
ltilerde beklemektedirler. Bu istihkam ta
burı ·· k'" otomatların arının vazilesi, rolu, or 
harekatına benzetilebilir. 

.Askerler makineli tüfek, ve topçu 
ınevzilerin~ girdikleri, istihkamları, ka
l~leri havalandıran, aydınlatan, asan -
sor} · · leten ıne -, erı, cephane vagonJarmı ış 
ıtaıu· ki rı andan 
i . znıanın yanma yaklaştı a 
tıbaren trafl daki tarlaları ve baş-
ı .. , e arın 1 atı Ustünıd ki .. w .. göreıneıler. On ara 
lt'· ~ gogu 

or ordu, diyebiliriz. 
liarb olunca bunlar obüslerini, ıner

~lerini görün~iyen bir ordu gibi, gö -
lilıınuyen düşmana atacaklardır. B~ 
l'eraıtı ask ı.... • • dikiz" edebileceklerı t k er ı1::rının, 0 
a e _bir delik yoktur . Her f~th~ 45~5 -
1 ant:ırn kalınlığında sertleştirılnıiŞ çeJık 
tel kapanrnış, ve her top otomatik olarak 
~er \re nişan alır hale konmuştur. Yal-
nız ta ' ·· .. de ne -ler' rassud sübayları yer yuz-.ın 

13 .01duğunu görebilirler. 

Son günlerde seyahat ufukları üzerhı
de birbirini kovalıyan bulutların, nere -
deyse boşanacağı söyleniyor. 
Her büyük siyası hadisede olduğu misillü 

(bir harbi umumi doğurmak için) en öne 
geçilmez bir sebeb addedilen Südet me
selesinde de diplomatlar beyanı mütalea 
eylediler. Harbin bir gün meselesi oldu -
ğunu söylediler. (Avrupa nazik günler 
yaşıyor) buyurdular. 
Avrupanın nazik gün yaşamadığı var 

mıdır, bilmiyoruz. Bunu geçelim. Fakat 
son zamanlarda Meta klişe halıne gel • 
miş (Harb tehlikesi) manşetlerinı okuya 
okuya kanıksamış olan halk acaba bu se
ferki hadiseleri nasıl karşılıyor? 

Bunu hiç merak ettiniz mi?.. Kısaca 
halk gözile dünya hadiseleri ne şekilde • 

dir? , 
D"n bunu muhtelif meslek ve san at-

u A w 

taki vatandaşlara sorduk. ldıgımız ce -
vahlar içinde cidden enteresa!l olanları 

var. bl 

İşte s~lG•• u: 
Galib (ıebzeci, Alııaray Ordu 

caddeıi): ~ d 
_Vaziyet çok iyi.. Hele yagm~rlar an 

B sene her şey bereketlı olacak. 
sonra. u b v 1 . . b t yetiştirir u yagmur ar .. 
Iyı se zeva 
Yalnız daha çok yağmamalı.. d 

dünyanın sebze bakımın an 
- Sana 'b T b .• 

. . b 1 · . sormadık Bay Galı . a ıı ga-
ıstık a ını un harb çıkması ihtimali 
ete okuyors ' .. . 

z Alm nlar Çekoslovakya uze: me 
varmış. a 
yürüyecekmiş!.. . · · b' · · d 

Sebzeci dostumuz sualım~, ı_rınbcılde-
1 

ndan ehemmıyetsız u u. 
iad aki an ayışı 
Dudağını büktü: . 

H d·ı· canım siz de .. dedı. Harb çık-
- ay. k · O . d' e kadar çoktan çı ardı. r

saydı şım ıy 
d da kimse kalmazdı. 

ta ~ b' ·ın gazetelerin yazdığına bakma-
Sız ızı ki 

u ka ıncı yazış yahu. Yazd1 arına 
yın. B ç. mi otuz harb olnıas! Iazım-
bakayd~k'. ~Hoş onlar da bilmezler. Ala-
dı Hanı ya. . · 

· ö lediğiniz, hangi mıllettı, o sonu 
man o y. . d vil bu işe razı olmı -
vaklu mılletın eg ' 

« gw ına girse harb gene çık • 
yanların topra 

fı ır çoklarını tedkik etmek imkan ve 
ı :satını bulabildiğim bu istihkamların 
~ı, büYük yeraltı demiryol istasyonuna 
Jl enz~r. Buralarda her yerinde insanlar ve 
tı~ldıyan toplarla dolu. Bölmeler bulu
~an geçid yolları vardır. Şuradrı burad~, 
ııa an kırmızı lambalarla mırıldanan di· 
tt llıolar görülür. Küçücük elektrikli 

enler, diğer küçük istasyonlara erzak ve m~· Neden acaba .. 
(Devamı 10 ncu sayfada) 

- Vallahi orasını bilemem. Ben cahil ni bilen mahir talih oyuncusu Hitler mü- söz aklınızdadır değil mi? .. Ne güze], ne 
bir esnafım. Harb çıkmak mümkün olsay- temadiyen blöf yapmakta ve ne var yok veciz, Fransadan büyük bir söz: 
dı, çoktan çıkandı. Sütten ağızları yandı, silip süpürmektedir. Mesele budur. cBir devlet reisi için en büyük şeref 
yoğurdu üfleyerek içiyorlar. . analara göz yaşı döktürmemektir.:. Gidi§ 

- Siz olsanız Südetcilerin istediğini - Acaba bu talih oyuncusu kazanıyor çok analara göz yaşı döktürecek, çok mil. 
yapar .mısınız?.. mu dersiniz?... !etleri ağlatacak vaziyettedir. Fakat bu 

- Bu işin sütle ne alakası var?.. - Kaybettiklerini evet, yenisini hayır. hale daha evvel dünya diplomasisi ağla-
- Hangi sütle.. - Sizce İngiltere ile Almanya anlaşa- malıdır. Çünkü tereddüd, tevekkül, sabır 
- Siz olsanız csütcülerin istediğini ya- mazlarsa harb olur mu?.. ve şöhret düşkünlüğü işi bu raddeye ge-

par mısınız?> demediniz mi?. .. M"ll tl h b" an1 dıı.... tirmiştii'. Südetlere bugünkü ıstedikleri• 
- Hayır, canım, hani Çekoslovakya- - 1 e er ar m manasını a ~· nin hepsini vermek, bence Avrupada 

daki Almanlar var ya! Onlara Südetler Pek kolay kolay meydana atılacak baba- harb yolunu ııçacaktır. 

deniyor. Muhtariyet istiyorlar. yiğit çıkmaz. G ıMl 
- E canım bir muhtarlık da onlara _ Südetler haklı mıdır?.. ._ 

vermeli. Gönülleri olsun. 
- Yarı yarıya .. onlara imtiyaz verme-

Bay Ziya Çaytaı (Çapa Ôrdekka
ıap mahalleıi, memur): 

- Vallahi bayım bendeniz memu
rum. Malfunu aliniz beyanatta bulunmak 
yasak. İsmimi, memuriyetimi yaz -
ı;namak llitfunda bulunursanız birkaç ke
limecik söylemek isterim. 

Evvela abdiaciz koca İngiltere devleti
nin başvekili Çemberlayn'in Hitlerin a
yağına gitmesini bir türlü hazmedemiyo
rum. Bu, yanılmıyorsam tarihte ilk defa 
vuku bulmaktadır. Bu hareket dünya 
sulbünü kurtarmaz, bilakis tehlikeye ko
yar gibi geliyor bendenize. Çekoslovakya
daki bir avuç Alınana muhtariyet ver • 
mek doğru olmaz. Başka memleketler, ve 
başka memleketlerdeki ekalliyetler de 
ayni talebde bulunmıya kalkacaklar. Ba
kınız Südetler evvela muhtariyet isti • 
yorlardı. Bugün okuduğumuza bakılırsa 
ilhak taleb edeceklermiş. Şimdi siz Çekos
lovaky anın yerinde olsanız ne yaparsı
nız, ben size sual edeyim? .. 

Raıim Ergenelıon (Üniverıite ta
lebeıi): 

- Bayım siyaset adamları bir poker 
masasının başında oturuyorlar. Çoğu or
tadaki parayı kaldırmak içın dolgunca 
bir el, bir floş veya floş ruyal bekliyor
lar. Bundan başka bir elle kağıd açmak 
istemiyorlar. Onların bu hAleti ruhiyes.1-

li. Fakat muhtariyet asla .. o zaman filin- llaltat Türegün (Sultanahmed 
ca memleketteki dört beş Alınan da bu Akbıyı/ı caddea): 
muvaffakiyetleııden sarhoş olarak muhta- - Vallahi oğlum ben ev gailesini dü
riyet istemeğe kalkacak. Bütün mesele şünmekten sokak, dünya gailesini düşlin
Almanyayı frenklemektedir. Çünkü Çek meğe vakit bulamıyorum ki .. hem beniır. 
maniası son değildir. Dava yürüyece-kür aklım ermez. MalUnı ya işinize gelmediği 

zaman kadın kısmının saçı uzun aklı kı-
ve yürürse harb çıkar. .ı - ' 

sa \ll;!rsiniz. Nasıl olur da benim .kısa ak-
~ lıma danışırsınız? 
\...02) ~ .-; Harb olursa en çok siz üıülmez misi-
-~ ruz .... 

Huluıi CanıeıJer <ıerbetçi Na • - A, ne yalan söyliyeyim iki elim ya-
ruoımaniye caddeai): ' nıma gelecek, ~arb demiyorlar mı ödüm 

_ AP.~aml bizim" ~ı kopuyor. Harb ısteyenler inşallah emelle-
. . " arı Os an okuyor da rine muvaffak olamazlar. 

dınlıyorum. Allah göstermesin, g(lya çı-
kacakmış bir harb. Bir taraf Alaman ola
cakmış, diğer taraf bütün dünya. Hemen 
Cenabıhak memleketimizi muhafaza bu
yursun. Şimdi sen sual ediyorsun ki, harb 
çıkar mı çıkmaz mı diye ... Ermez benim 
aklım ama, oğlan diyor vaziyet tehlikeJi 
imiş. 

Hitler dedikleri adam yaman şey hani. 
Koca lngiltereyi ayağına getirdi. Hayret! 
Ama mademki arada İngiltere var o ne 
yapar, ne eder arayı bulur. Kan dökme
meli efendim. Yazık değil mi f'laleme ... 
Bir çocuk nasıl dünyaya geliyor, nasıl ye
tişiyor. Yazık efendim oturmalı rahat ra
hat, çalışrnalı ... 

B• 
izzet Ulı>i Sarp (muallim, Sul • 

tanahmed): 
- Fransız sefirinin Hitlere söylediğl 

Rahmi Ketencioğlu (Aksaray Şe
kerci aokak): 

- Fransa şimdiye kadarki dahili buh
ranlaı ı He kuvvetinden haricde şübhe u
y~ndırmasaydı imkanı yok Avrupada 
boyle korkulu rüyalar görülmezdi. Gö • 

(Devamı 10 ncu ·sa'llfada) 



cSon Posta• nın tefrikası: 22 

' 

Ma • Val~vska ~ 
60 metre derinlikte harbe 

hazırlanan ord 
Na olgonun aşk romanı ~,, 

(Btll tarafı 9 uncu sayfada) 
cephane taşırlar. Bir boşlukta, içinde 900 
kişilik bir kışlaya yemek ve ekmek ha -
zırlıyan bellerine kadar soyunmuş in -
sanların çalıştığı aşhaneler ve fırınlar 

gördüm. Kumanda mevziinin yanında 

yüz numaralı telefon santralı vardır. Te
lefon hatlarında inkita olmasından kor
kulmaz. Zira her istihk!rnın, üçüzlü 
zırhlı telefon hattı vardır. Bu hatlar o 
kadar derin gömülmüş ve öyle güzel mu
hafaza altına alınmıştır ki, en büyük mu
hasara topunun en büyük güllesı, telle
rin bulunduğu yere kadar varamaz. 

Bütün teshin, havalandırma ve ışık 
tertibatına rağmen bu beton tünellerle çe-
lik meskenlerde yaşamak hiç te hoşa gi
der cinsten değildir. 

M zun ve 

Yaptıklannın coi'unu da bu kendi 
kendine olan büyük inanışı izah edebi
lir. 

Bu kuvvet li imnnın ı::ayesindedir ki, 
evvelfı bekliyebilmiş. ~onra da ~siz 
ir ade kuvvetleri ~ö" ermiş, yerine gö
re, gah hesab e tmis . gah aldınş etme -
miş. h ütasa benl ii?i ni yorgunluktan 
bezginlikten koruvan ruh haleti deği • 
şikliklerini temin etmiştir. 

Sanki hergiin yenilenmiş, tazelc!l -
miş bir h al alırdı o. fc: e bütün bunları, 
odanın içinde bir acafh. bir yukarı yü
rüyerek söylüyordu Bir aralık sustu, 
geldı; sevgili kadınının yanına oturdu, 
elini avucuna aldı Mari artık nikah 
yüzürrünü 1akmıvordu. Onun yerine, 
parmaqında, ortası o ·uk. içinde Xa -
polyonun saçlarını s~kl ıyan bir y üzük 
vardı. Altın halkı:ın•n etrafında da şu 
ibare yazıJı idi: «Beni artık sevmiyece
ğin zamanda bile, seni gene sevcc~ -
ğim.> 

İmparator bunu ken isine, Frnnsa
ya dönmek üzere Köniıı:sbergde birb!r
lerinden ayrıldıkları vakit vermişti. 
Bazc n gamlı dakihlar nda Mariyi bir 
düşünce sarard1: Crliriinüşe nazaran, 
herhalde günün bırinde csevmemeğe 
başlıyacak olanın• k('ndisi olmıysca -
ğını ; gönlünün sonuna kadar ve h er 
şeye rağmen sevme(!i bilecek kudrette 
yaratıldığını söylerdi. 

O vakit Napolyon öfkelenir: 
- Benim gibi insanların değişe -

Tercüme 'eden: Mebnue Saml 

mütevekkil yüzlü Mari 
Askerleri, burada bir gün olsun göğü 

görmeden yaşatmak, pek te kolay değil
dir. Burada, gittikçe bastıran rutubete 
karşı koymak pek güç. Hele, gelmemek 
ihtimali olan emre kadar aylak aylak o
turma yeknesaklığını gidermek o nisbet
te bir cemri azim> dir. 

Atatürk köprüsünün iki başındaki yol
lar yeniden yapılacaktır. Belediyi?, bu 

sahadaki isti.m.lİlk işlerine harcanmak ü-
zere bir buçuk milyon lira ayırmıştır. 

Bir buçuk milyon lira ile istimlak işleri 
sene sonuna kadar tamamlanmış olacak-

tır. Köprüye inen yollardan 1stanhul cihe
tindeki, Fatih tramvay yolile, Beyoğlu 

cihetindeki yol ise, Taksime çıkan tram
vay yolu ile Şişhane yokuşunda birleş
tirilecektir. 

Atatürk köprüsünün müteharrik du
baları bir aya kadar yerine konmuş bu
lunacak, bundan sonra dubala?' kamilen 
yerlerine yerleştirilmiş olacağından ze
mindeki inşaata başlanacaktır. 

·····-· .. ···················-···-·· .. ···················· .. 
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Dün Cibalide Değirmen caddesinde 
birisi erkek ikisi kadın olmak üzere üç 
kişi arasında kanlı bir kavga olmuş, 
bunların en güçlü kuvvetlisi olan Ay -
şe, hasımları Fatma ile Hüseyinin baş
larını, sandalya ile yarmıştır . 

Kavgacıların her üçü de Değirmen 
caddesindeki 60 numaralı evin birer 
odasında oturmaktadırlar. 

Tab'an sinirli bir kadın olan Ayşe 
ile Fatma arasında, geçimsizlik yü -
zünden ötedenberi sık sık kavgalar ol
maktadır. Dün de Fatmanın sokak ka -
pısı arkasında ayakkaplannı çıkarma
yıp merdivenleri kirlettiğini ileri sü -
ren Ayşe, bennutad onunla kavgaya 
tutuşmuştur. İki kadın bir aralık o ka
dar bağırışmağa başlamışlardır ki, o -
dasında sessizce oturmakta olan Hüse
yin de dışarı çıkarak kadınlara gürültü 
etmemelerini söylemiştir. 

Şimdi geliniz, sizinle makineli tüfek 
mevzilerinden birine girelim.. Bakınız, 

parlak beton anneli duvarların çevrele
diği bir geçidden geçiyoruz. Ta dipte ma
vi boyalı çelik bir kapıdan içeri giriyo -
ruz. Bir yerden elektrikli vantilatörlerin 
homurtusu geliyor. Bu vantilatörler, top 
mevzilerile, geçidlerin havasını düzenli 
bir tazyik altında bulundurarak, hariçte
ki gazlarui içeriye sızmasına mltni olur
lar; ve ayni zamanda öyle bir hava cere
yanı vücude getirirler ki, toplardan çı -
kan barut gazlarını da anide defederler. 

Burada makineli tüfekler, çifter çifter, 
dörder dörder bulunur. Makineli tüfek -
lerin yalnız mekanizmaları ortadadır. 

Namluların ağızları, çelik zırhlara gö -
mülmüş ve dışarı uzanmıştır. Ortada ışık 
namına ampüllerin parlak ziyaları var
dır. Kurşun kemerleri otomatik bir su -
rette dolar ve yerine girer. Makinelile
rin vazifesi, makineyi işler bir halde mu
hafaza etmek, ve telefonla kendilerine 
bildirilen zaviye ve irtifaa göre ayar ~t
mektir. 
İstihkamların önünde, tank tuzakları 

vardır. Ayrıca yüzlerce metre imtiua -
dında, dikenli tel hatları görün~r. 

7 O yaşında bir ihtiyar 
tramvay altında kaldı 

Fransız yüksek kumanda heyeti bu 
noktaları idrak etmiş ve nazan itibara al
mış bulunuyor. 

Maginot hattına daimi surette memur 
olan erat ve sübayların buradaki hızmet 
müddetleri müstemlekedeki hizmet müd
detine muadil tutulmaktadır. 

Bütün Maginot hattı teşkilatının ark::ı· 

sında, hatla doğrudan doğruya teşriki me
sai eden hava teşekkülleri vardır. Bun· 
ların vazifesi havada gözcülük ve muha· 
fazadır. Hava mevzilerinin yerleri gizli 
tutulmaktadır. 

········Hi"r"ii .. içrö····iiriiiöın·aiia·i--iö······· 
söylediklerini biliyoruz; 

ya halk ne d~Jor? 
(B~tarafı 9 ncu ıro1/fada) 

receksiniz Çekler Habeşlere benziyecek· 
lerdir. 

Kamil Kiper ( perühtır, Sirkeci): 
- Bana kalırsa bütün gürültüler ıl· 

letler Cemiyetinin kuvvetsizliğinden do
ğuyor. En büyük haksızlıkları yapan de\'· 
!etlere cNiçin yapıyorsun!> diye kimse
nir. mani olduğu yok ki!_ 

Nusret Safa Coşkun 

Karadenizde bir 
motör batll 

Evvelki gece Karndenizde başlıyafl 
~ırtına dün de devam etmiştir. Fırtın• 

yüzünden dün limanımıza gelen Kara· 
deniz vapuru da dört buçuk saat rötaı 
yapmıştır. 

Evvelki gün İstanbula gelmekte otıırı 
Bartın limanına bağlı Ereğlili Ahmede 
aid Tarı motörü fırtına yüzünden Ercğll 
önlerinde Galarya mevkiinde karaya o
turmuş ve batmıştır. Motörde bulunmalt· 
ta olan beş gemici bu sırada denize dô
külmüşlerdir. Gemici]P.rden dördü tahli· 
siye idaresi memurları tarafından kurt~· 
rılmış, birisi boğulmuştur. Fırtına dür> 
gece hafiflemiştir. 

Poliste: 

Bir biıiklet kazası' 
Taksimde Sakızağacı caddesinde CY 

turan 16 yaşında Ali binmiş ol • 
duğu bisikletle Aydede caddesinderı 
geçerken Antranik isminde birisirıe 

çarparak başından yaralamıtır. Yarıı • 
lı tedavi altına alınmış, suçlu yakalatl 

IDL1hr, 

Bahkpazarı yolu nakil vasıtalarına kapatıldı 

Bu söze son derece asabileşen Ay -
şe, bu sefer de Hüseyine çatmış, ona 
a ğzına geleni söylemeğe başlam1ştır. 
Hatta Ayşe bir aralık o kadar kızmış
tır ki, eline geçirdiği bir sandalyayı 
Hüseyinin başına geçirdikten sonra: 
«Bunlara hep sen sebeb oldun• diye -
rek Fatmanın da üzerine hücum et -
miş ve onu da sandalya ile başından 
yaralamıştır. 

Fatma ve Hüseyinin yaralı olarak 
polise müracaat etmeleri üzerine her 
ikisi de tedavi altına alınmL1 ve suçlu 
Ayşe yakalanarak tahkikata başlan -
mıştır. 

Eminönü meydanının açılması için gösterilen faaliyet devam etmektedit' 
Yıkılan Valide hanının Balıkpazarı ci hetindek.i binaların yıkılmasına b~Ş • 
lanmıştır. Bu münasebetle Balıkpazan yolu kapatılmış, yolun Eminönü ağ ' 
zına kazıklar dikil.mi.ştir. Vesaiti nakliye Eminönüne başka yoldan geleceiC' 
!erdir. 
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Başvekil, Dahiliye . V ~kili 
ile Y alovaya gıttı 

100.000 Südet Çeklere 
taarruz için 

silahlandırıhyor 

Bütün lngiliz gazeteleri 
plebisit lehinde! 

Menderes, Büyük Me~deres _mıntaka - (Baştarafı 1 inci sayfada) (BCl§tarafı ı inci sayfada) kında şimdiy~ kadar tatmin edici izahat 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) • dak. faaliyetinı tedkik edecek- mektedir. Bu kıt'alar tlp, mitralyöz ve ması, zaruri bir hal alnuştır.> verememişti. Acaba bugün bunu yapabi-

Genel Sekreteri Şükrü Kaya oldug.u ların 1 su motörlü vasıtalarla mücehhezdirler. Tiınes şöyle yazıyor: lecek mi?> 
halde dün 13,30 vapurile Yalovaya gıt tir. Nafıa Vekili izmirden Aydın mm Diğer taraftan Südet mıntakalarmdaki •İhtilafın muslihane bir şekilde halli Alman gazetelerinin neşriyatı 
iniştir. tak ına hareketle orada yeni yapıl - Çek hudud muhafızları de takviye edil- hususundaki kararları, herkes sempati Berlin 19 (A.A.) - Alman matbuatı• 

Başvekil Köprünün Yalova iskele : as 
1 

Aziziye tüneli inşaatım miştir. ile karşılıyaca.k.tır. Bu ihtilifm bu şekil- nın bütün dikkati Çekoslovak hadisele-
sinde Gümrük ve İnhisarlar Vekili Alı ~:~~ :;:Cek ve Afyona gelecektir. Lehistan hüktlmeti ise, bu akşam neş- de hallinde bütün devlet adamları mu- rine çevrilmiştir. 
Rana Tarhan, İş BtıJıkası Umum M~: eai ı Vekilinin Afyondan sonra Ada - rettiği bir tebliğle Çekoslovakya budu- tabık bulunduklarını :ilfuı ettiler. Ancak Volkişer Beobahter gazetesi, Çek ko
dürü Muammer Eriş, Vali muavını, N ~ersin ve Silifke havalisine gide - dunda askerl tedbirler alıruş olduğunu herhangi bir sureti hal Adil, namuskar ınünist partisinden kürek mahkUmları 
Polis Müdürü ve diğer bir çok zevat ta r;:k, o ınıntakadaki su. işlerini de ted bildirmektedir. Buna sebeb olarak, Çe- olmalıdır.- ile .kızıl müfreze> lerin teslihatı hak-
xafından uğurlanmıştır. .. kik etmesi muhtemeldir. . . . kosloşakyada yapılan askeri harekAt ve Sol cenah muhalefetinin gazetesi olan kında yazılan mektubların .fotograflarını 

Başvekil Celal Bayar bir muddet Ali Çetinkayanın . bu seyahatı ikı Çek ordusundan Lehistana flrar edenle- People bile plebisit lehinde bulunuyor neşretmektedir. 
Yelovada istirahat ettikten sonra tek hafta kadar sürecektır. rin adedinin çoğalmJş olduğu gösteril- ve diyor ki: Berliner Tageblat gazetesi de, Sovyet 
rar şehrimize dönecektir. • z· t Vekili Ziraat Kongresi mektedir. cİk.i fenadan birisini tercih etmek la- gazetelerinde hazırlanmış olan propagan. 
Nafia Vekili bugün tedkik seyahatıoe ıraa edkik tti Çekoslovakyada sansllr zım gelirse, ağır fedakarlıklar iltizam e- da malzeınesı· paketlerinin fotograflarım 

hazırlıklarını t e d ç başlıyacak . Prag 19 (A.A.) _ Alınan istisnai ted- en tarzı halleri ekoslovakyanın büsbü- neşrediyor. 
1 n Nafıa E lki gu··n Ankaradan şehrimıze h Al b 1 k b. h b Şehrimizde bulunmakt~ .• 0 a _ vve w d.. birler cümlsinden olarak, gazeteler bu tün izmi la ini muci 0 aca ır ar e Alınan matbuatı, Henlain'in meşru mü.· 

Vekili Ali Çetinkaya dün ogled~n c.:d gelen Ziraat Vekili F aik Kurdoglu un akşamdan itibaren ihtiyatı bir sansüre tercih etmek icab eder. Çekoslovakya dafaa vaziyeti ve Südet - Alman gönüllü 
vel Elektrik idaresine gelerek hır ~tı . sehrimizde bazı tedkikler. ~a~mı.şt::· tabi tutulmuştur. Bütün gazetelet nüsha- hududlarının yeniden çizilmesi zarureti teşkilatı hakkındaki beyannamesini de 
det meşgul olmuştur. Vekil elektrık ı- Vekil bu arada ikinciteşrlnin ikinc.~ ~~- larını satışa çıkarmadan iki saat evvel baş göstermiştir. ehemmiyetle kaydetmektedir. 
daresinde tramvay şirketinin satın a- nü Ankarada toplanacak olan b~yuk .sansüre tevdi edeceklerdir. Çekoslovakya hükfuneti, uzun seneler Doyçe Algemayne Zaytung, Pragın 
lınması h~zırlıklanle meşgul olan kr ziraat ve köy kalkınması kongresı ha- Çekler 50 yaşından aşalı erkekleri hudud Südet Almanlarını yalnız istihfafa müs- hattı hareketinin Çekoslovak devleti ile 
nıisyonun hazırladığı rapor üz~rin .e zırlıklarile de meşgul olınuş, bu hu - dışına bırakmıyorlar tenid bir muameleye tabi tutmakla kal- Alman milleti arasında resmen ayrılıJi 
tedkikler yapmış ve .bu husus~~ Nazaıfııa- susta alakadarlardan izahhrima~ . adlmıkş~r. Prag 19 CA.A.) - Prag makam.lan, ("e - mamış, hatt! vMlerini tutmakta en son yaptığını ve buna binaen Alman halkı-

bugun Vekil birkaç gün daha şe ız e koslovakyada umumı seferberlik hakkında- haddi bile aşmıştır. Lord Ransimenin 
zahat almıştır. Komısyon d h ki haberleri dün dahi yalanlamış olmala _ nın artık bu devlete aidiyetini feshet .. 
Vekilinin riyasetinde bir toplantı a a lacaktır. rma rağmen, Cumartesi giinü gece yarısın - sür'atle hareket edilmesi hakkındaki bü- mekte bulunduğunu kaydediyor ve di-
yapacaktır. .

1 
Günıriik ve inhisarlar Vekili dün dan itibaren Çek hududunun memlekett ter- tün tavsiyelerine rağmen Prag hükllıne- yor ki: 

Tr ay Şirketi murahhasları e ı;ıehrlmize reldi ketmek isteyen elli yaşına kadar erkeklere ti, tavizlerini kısmakta ısrar etmiştir. cl919 Çekoslovakyası tasfiye edilını· .. 
amv . . ı ı'çinde ~ k tııd ' ~ müzakerelere teşrınıevvel ay Gümrük ve İnhisarlar Vekili Bay apa ış oldutunu kaydetmek fcab eder. Son tavizleri ise çok geç kalmış ve artık tir. Prag bayları vukuat hazırlarlarsa on· 

h Ank Bu tedbir, halka teblll edllmek.slzln btbik kıymetini kaybetmiştir.-. ı ı d ğr 
başlanacaktır. b .. A1' Rana Tarhan dün saba ara - edilmiştir. an zora o u yola sevketnıelidir.» 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya u~un d ıı ehrimize gelmiştir. İnhisarlar Ve- Südet rönütıii kuvvetleri teşkil edildi Fransız gazetelerinin mütalealan Volkişer Be,obahter yazıyor: 
saat 15 15 de muhtelit katarla Eskışe- ki~lnı· şHaydarpac:a istasyonunda birço .. k Londra 19 CHusust} - Almanya toprak - •Çekoslovakya yüzünden umumi bh ' v k'l Ankara- " 1 Paris 19 (A.A.) - Matin gazetesi, 
bire hareket edecektir. e 1 zevat tarafından karşılanmış ve ~~ arında gönüllü teşkU~tı vücude getlrml§ o- harb zuhur ettiği takdirde, asil kan hiç 

dan hareket 
ederek Eskişehirde k~nt· İn 1 U Mu lan Südet1erfn sayısı gittikçe artmaktadır. Pragın diktatörlüğüne karşı yalnız Çe- b. akit b kadar haks 

V k-ı ı ögvleden sonra hisar ar mum - Şimdiye kadar, bir "o""' Alman 01 mak "ze- koslovakyada oturan Almanlann değil, ır v u ız yere dökülmiif 
dı· ...ı mu"IJlkı· olacak Nafıa e a e b. "dd t meşgul " "'u • u. alnı kt M" h - ı osıne l:i .. d .... sular u - dürlüğüne gelerek ır mu e re, bu teşkllA.ta kaydedilmek lçln yüz bin ki- ayni zamanda Fransanın ın;Htcfiki olan ıyaca ır. un asıran uç buçuk mi -
şose1er ve köprüler mu uru, 1 olmuştur. şl müracaatta bulunmuştur. Polonyalıların 'Macarların ve Slovakla- Y~~ Alman, Çek boyunduruğuna taham· 

··dürü devlet demiryolları yo h_._ __ d Vekili do:ı..• seyahatine çıkacak MAhaza, Südet şefleri gönüllü teştJIAtı .. d hal 't t - t d"kl . i h t mule mecbur etmek maksadilc tngı·uzıer 
mum mu ' . "kt K"t hya uuc;il 5v t dilik bl _ rın a mu e e gos er ı erm ve a - ' • 
ve hareket reislerile bırli e u a Ankarada bulunan İktısad Vekili nın :ş m on ner kişiden ibaret dort A • • • Fransızlar, İtalyanlar ve Alın.anlar gibf 

Yolile Balıkesire, buradan da Bandır - b. . 't . . koldan terekküb edeceJfn1 bildlrmekteıUr- ta Slovakların Mussolinıye bır telgraf b .. .. k kı ili ·n tl . . . 

ma Ve ızmı·re gı·decektir. . . Bay Şakir Kesebir, ırıncı eşrının ° Ier. Gönüllüler en a.sr! sllfö ve harb ınalze- çekerek kendi lehlerine müdahalesini. ri- ~~ıd··ve ~yme bmı ke laenn bırbırlerl-
ta nund-a Doğu seyahatine çıkacaktır. İk- mesile mücehhez bulunmaktadırlar. ca etmiş olduklarını yazıyor ve diyor ki: n.~ o urmege _mec. ur a. caklarmı dil• 

Ali Çetinkaya İzmirde Izmır mm - tısad Vekiline bu seyahatinde Vekalet BunJarın umum kararg~?ıı Alman budu- . . şunmek çok agır hır §eydir.> 
kasının turistik yollan, posta telgrhaf umum müdürlerinden bazıları ve Ve - dunun b~ kilometre dahlllnde klln Selbi .Çekoslovakya ıdenılen şey hakikatte it 1 t 1 . • • 
Ve tele.fon Ve elektrik ve diğer mu - d kl şehrindedir. Gönilllil teşldlAtmın ı.. .. •lmman- birçok unsur ve ırkların halitasından ayan gaze e ennın neınyah 

1 k3.let mütehassısları refakat e ece er- .._ R 19 (AA ) Çe 
telif nafıa işleri üzerinde ~~~guı .. o.~k- dam bizzat Henlayn'ln kendisidir. başka bir şey değildir. Bu unsur ve ırk- oma · · - k buhranı bura-
cak. Menemen, Alaşehir, Dikili, Kuçu dir. Hdlen nerede bulundu~u belll olau;an Iann ittihadı hiçbir vakit elde edilemiye- da Prag hükfunetinin tedhiş tedbirleri 

k l
• k Hımlayn, bugün yent bir beyanname ne1re- cektir. İhtilaflara bir nihayet verilmek zaviyesinden tefsir ve gerginliğin artma--MUSSOll.nl• bugu··n 1·k·1nc·1 b·ır nutu so··y 1yece dereıc: cKurtuıuş saatının yaklaşmış oldu - . t . bunı amt ht . t sı bu tedbirlere atfedilmektedir ~unuıı bildirmekte ve bütün Südetlerl 1aıan- ıs enıyorsa, ara az mu arıye . . . 

ıs.mücadeleye davet etmektedir. verilmelidir.> . Pr.agın muslihane tarzı hallin yegA.ne 

( Baştarafı 1 inci sayfada> 

söyliyeceği bildir ilmektedir . Nutuk bü 
tün İtalyan radyoları tarafından neşre-

dilecektir. 
Mussolini Yuıoslav to~rakJ.annda 
Belgrad 19 (A.A.) - Italya - Yu -

ı a hududunu ziyaret eden Mus 
gos avy k bir dostluk 
aolini Yugoslavyaya arşı d 
eseri göstermek üzere, Yugos~av~~i: 
bulunan Planına kasabasına ~t~ış . 

.. İ 1 Ba~vekilını se -Drave valısı ta yan " el _ 
ltı-ı k uz·· ere kasabaya kadar g 
um ama tle kar-
ıniştir Halk Mussoliniyi harare · 

. kili ile maıye 
şılamıştır. İtalyan Başve t k dar kal
tı kasabada bir çeyrek saa a 

mış1ardır • AA ) _ Mussolini, 
Belgrad 19 ( · · ~ ahat es-

Triyeste civarında yaptT .;Y defa 0 -

nasında bugün saat 11 e 
1 

a girmiş 
larak Yugoslavya toprakl~umia ci 
ve bir çeyrek saat kadar os 
vannda P1anlna'da kalmış~ır. srnini 

B. k rl "freze selam re ır as e mu . . . karşı -
Yapmıştır. Mussolini ken.d~~: general 
lamağa gelen Laiban valisı 
Lukoviç ile görüşmüşt~r. b hususta 

Salahiyettar mehaiild.e u solini -
şu nokta kaydediliyor kJ, M~ eti ol
nin bu hareketi siyasi eheJillllIY 

1 
ha 

mıyan ve bugünkü enternasyona 
d. ,. bulunrnıvan, 
ıselerle hiç bir alakası ka bir. şey 

Sıl"f dostça bir hareketten baş 
demldir zl · - .... cı ar Mussolini'nin nutku "e ~ .. ....- . 

M solini'nın 
Paris 19 (A.A.) - us İn-

nutku hakkında tefsiratta bulunan 
ltansi !!eant gazetesi yazıyor: ,. 

. egane tarzı 
Mussolini, meselenın_ Y k t'• oJa-

hallinin plebisitler oldugunu atı dik-
rak bild' · t• Bu ccemil> eda 1 

ırmış ır. k va lnı z 
kate laviktir . Mussolini artı ; hl.iler 
Almanlar için de.ğ'il, Macar~ar, L 
ve Rütenler için de plebisıt mevzuu 
bahsolduğu kanaatindedir. 

1 DiP"Pr taraftan inailterenin de p e -
b. 0 asına 

'<:it volu ile bir tarzıhal ararım · 
rniitPrnavil olduau artık bir vakı3dır. 

h .. t 
Budauestede teza ura 

1
. . 

P.ııN:-ıneste 19 (A.A.) - Mus~o ın~ 
nin rı .,_ .. . hrı·n muhtelıf no 

ıı '<ll uzı:>rmc se 
l cıı.,.,.,,..,rla te;ahiirat' vuku bulrnuş:ur. 

P · 1{ ıı a ;hi Duçevi Ye Führerı al : 
"''<:1"""'1" k l b 1 k • bir halk ki.itlesı 
J

,. . a a a ı . 1 a 
~ ..... q' rıcı ı ile Almanya ve Itcı Y 

1 ' ' •..,_. ;-;,,ünde bir ikmiştir. 
' ~ ' :iratcılnr, «kahr olsun Beneş,, 

«kahrolsun Çekoslovakya» diye hay - Budodda çarpıışmaJar Petit Parizien, İngilizlerin, ekseriyeti Al ımkanmı baltaladığı, Henlayn'in, Bene-
kırarak Çekoslovak elçiliğine doğru Londra 19 (Husus!) - Südet gönüUIUe - man olan mıntakalann plebisitsiz, geçen- şin tedhiş tedbirlerine Südet - Alman gö-
ilerlemişlerse de polis kordonu ile kar ri lkt gündenberl Çek budud muhafızlarına terde Prag hükUm.etinin idaresi altında nüllü müfrezelerini teşkil sur~tiyle mu· 

Şllaşarak dönmüşlerdir. ve ırümrük memurlarına Jı:arşı, hududun a ılan nahiye . tihabatı neticelerın· e kabcle etmekte çok haklı olduğu bildiril-
muhtelJf noktalanndan ateııı etmekte ve bQ- Y P ın . 

Macar Başvekiliıihı Mussoliniye cwnlar tertlb etme:ırted1r1er. göre, Almanyaya ilhakı hususundaki pro- mektedır. . 
teşekkürü Bu hücumlan tdare eden bir Bildet ten. jesinde ısrar ederek diyor ki: Voce d1talia, yazıyor: 

Trlyeste 19 CA.A.) - Mussollnl diln ak - bu gibi taarruzların bundan sonra dalmrı cBu usulün diğer bir faydası da plebi- cBu karar vahimdir. Fakat bunu mün-
şam Macar Brışveklli İmredJ'den btr telgraf tekrarlanaca~nı söylemiş ve kendi gayete - sit istemiyen Prag hükılrnetinin arzusu- hasıran vaziyeti zehirlemekten bir an 
almıştır. r!nln esasen bundan ibaret olduğunu beyan . ti . 1 akt hali kalmıyan Pragın ı::uursuz lTk 

Macar Başvekili bu telgrafında, Çekos - Pt.miştlr. nu yerme ge rlIU§ o ac ır.> ~ po ı ı a· 
ıovakyadaki Macarlar Iehtne dünkfl nutkun- Çek askerleri Al.manyaya b~an Sfidetlere Republique gazetesi, plebisit lehinde sına atfetmek lazımdır. Hiçbir kimse Sil· 
da söyJedl~l sözlerden dolayı kendisin& ha - ateş açtılar. bulwıuyor ve bunun bir veya birkaç detlerin meşru müdafaa haklarını inkh 
raretle teşekkür etmektedir. Zittau 19 <A.A.) - Eksertsl kadın Te ço- devletin kontrolü altında yapılmasını is- edemez.> 

~ıacar ekalliyethıin beyannamesi 'H cnk olmak tlzere Alman toprağına kaçmak ti Popolo di Roma yazıyor-
Macarlstan L~teyen blr bir Südet Almanlar tanı~. Çek yor. . · 

Buda~te 19 <A.A.) -SalAhlyettar mab - askerlerının tnfek ateşine uğramq ve C!~ _ Paris 19 (A.A.) - General Armengaud, . cBeneş, bu. tedhış tedbirlerlııi imza et· 
teller çekoslovakyadan Macar partlsl tara- Ier bunlardan bir kısmını Alman toprakla- ~Depeche de Toulouse> gazetesinde yaz- ınekle Versaılle Çekoslovakyasının ölüm 
f da~ Presburg'da neşredilen beyanname- nna geçtikten sonra da ateşe devam et - dığı bir makalede diyor ki: kararını imza etmiştir. Orta Avrupa a-
Y~n dair ~u nıalfunatı veriyorlar: mi$tlr. Alman topraklarında bulunan UI- cLehistan Rusların istilasına levler içindedir. Prag, Çekoslovakyayı 

Çekoslovakyadakl Macar Etnik grupun~n letsdorf istasyonuna bir kaç mermi ı.,abet k d maruz ik" · b" ! . . . 
ıahi ettar mümessilleri tadından ııerl sü- etmiştir. İki kadın ve üç çocuk yaarıanmış - al ığı zama:g., Polonyalıların tecavüze ıncı ır spanyaya çevırmck ıstıyor.> 

~:ien ~lldr, bütün Macarlstanm flkridlrk ı.!a- tı.r . uğramış olmalanna rağmen Prag hükU- Bulgar gazetelerinin mütaleası 
illeti bu Macarlar için kendi mu a - Alman polisleri budndda bir hldfseye ~eti Fransız hükfunetine silih ve mü- Sofya 19 (A.A.) _ Çekoslovakya buh-

car ı;;arını· kendilerinin tayln etmesi hak - mani oldular himm t h d p 1 
dern Prag 19 CA.A.) - Nleder .Albendort clva- a usus~ ~ o onyay~ ~ardımda ranını tedkik eden Bulgar m.atbuat1) 
ıunı iS~~~:~ partisi reisi tevkif edlldl rmda, Almanyada toplanan Südet tah~Jkcl- bulunmasına imkan vermemıştı. Beneş, müttefikan bir plebisitin zaruretine hük-

Budapeşte 19 (A.A.l - Presburg'dan a - lerlnden milrekkeb bir grup Çekosıovat a _ Çekoslovakyanın bu hattı hareketi hak- metmcktedir. 
blr batere göre, Çekoslovalı:yadald Ma razlsJne gecmek istemişse de. Alman poıts -

ıman 1.sl kont Esterhazy, Çek - lerl tarafından muhasara edilerek götürül -
car partisinin re •• h dudunu geçmek isterken tevku e- müşlerdir. • 
Macar u Benlayn'in bMtnı ~rene müklfat 
dllmiştir.a.zeteteri: .Harekete pçmek 1.lmnıı ridedildJ 
Mııcar g diyorlar. Londra 19 (A.A.l - Ga:ı:etı>lertn habı>r 

9 (A ") UJ MaJyarsag ga- aldı~ına göre, PTag hütnmetl, Henlayn'tn 
Buda.peşte 1 ..... - . 11 

dlrektörü ıu satırları yazıyor· baş,nı getirene beıı bfn İngllhı lirası mftklfat 
zeteslnln t adı:.ıeı tıkrlne mürııcaatın vl\detmtstlr. 

Macaris an, amıyacaıtını göz önünde tut AJmanyaya 100.000 Siidet Dttca eıt1 
bıç bir şeye yar nümunesl önilmüzdedlr. Berlln 19 CA.A.l - f;llmdiye kadar tak -

al dır Trlanon m 1 · cartstan, şlkAyetlerlnl bil - rlben yt1z bin Sndet Almam Almanya top _ 
1920 denbe~~ıılmaJillştır. Südet Alınanla- raklarına ntıca etmiştir. 
oırmekten tecrübeyi yapmağa mecbur taldı- ÇehsJon.lryadan Macaristana lltlca edenler 
rı da ayni hl bir ,ey verıımediği, Macarts- Budapeşte 19 (A.A.) - Çeko..oılovakyada 
ıar. Onlara b~ şey vernmem.lştlr. Harekete elli bin tadar Macar mfilteel.91 Macar top _ 
tana da hlÇ r rakTarına geçmiştir. İlticalar devam ıdlyor. 
geçmek W.zımdır., lbl tekrar Atnıanyaya fitti Bunlar arasında ordudan tacan blr Ç".'k 

~acar saltanat ;;• (A.A.) _ Naib Horty'nin sıovak, Polonyalı ve Alman vardır. 
Budapeşte imeti bakk:lnda salAhlyet- «Vatana muzafferen d3neceffzh 

şarki prusyaya az aueyhln Görlng tara.tın - Dresd 19 (A.A.) - Dresd Sergi sarayın _ 
tar mahfeller m~mdavet üzerine Aiınanyaya da Südetler bir nilmayiş tertib etmtşıerdlr. 
dan vuku bul~ ztye.rettn resmt mahiyette Partinin bir memuru sarayda toplanmış o
gfttığlni fa.kat : etmiştir. lan bir kaç mülteciye Henlayn'ın sellmını 
olmadığını beya ztyareti esnasında klmlerle rretlrmlş ve dem.iştir kl: 

Yorhynin bu b 

.. .. ğl bilinnıeınektedll'. «Vatana sUAhlarla ve muzafteren d6ne _ 
goruşece telerinln neşriyatı ceğlz.> 

Leh ıa.z~) _ LebiStan ınatbuatı, Südet meb'uslannın mektubu 
varşova 19 ~1 ~hlllerln kendi mu't.ad - Prag 19 (AA) - Südet Te Karpat Al _ 

Qekoslovatcyadadll rtnin hlUdm olmalan hak manle.rı partilerinin meb'usan ve Ayan par-
tı nna ten e t kte dera a üdataay& devanı e me - ıamento grupian bugün, yaptık1an blr top-

ıonı şiddetle ın ıa.ntıd:ı.n sonra, meb'tısan ~Lst Malypeh''e 
dlr. Poranny gazetesi diyor :tı: bir mektub tevdi ederelı: parlamento daimi 

Ek.5pres kllle Çekoslovakya hakkında - komisyonunun bugün yapmab davet edil -
şimdiki şe verlJ.m1şt1r. Dünya, bu ıun'l di ~I içtlmaa lştirat edemlyeceklerinl blldtr

kJ bükft~ artıdk dlarını müdafaa 1çln harb mişlerdlr. Bu mektubta ezcümle denlllycr 
te~ekkülUn hu u kl: 
etmek ıstero!yor.da ikamet eden bütiln nas- .Avrupanın vaziyeti doiayıslle, Berehtes-

çekosıovakya 1 tarzda halledilme- gaden'de başlanan mtlza.kereıer nihayet bul 
yonaıısuer ıneselesl ayn madıkça ve Südet Almanlarlle Avrupa lt1l -

lldir. 

Hitlerin beyanatı Futbolda Alman milll takımı 
Leh milli takımmı yendi 

Paris - Almanya ile Lehistan mill! (Baştarafı 1 inci sayfada) 
futbol takımları arasında Kemniste be- Bu mülakatta Hitler, Çeklerin plebisi-

te karşı gelmek hususundaki arzuları 
şinci defa olmak üzere tekTarlanan maç, 

aleyhinde bulunmuş, plebisitin kanunu
Alınan milıt takımının 4-1 galibiyetile 
nihayet bulmuştur. sanide derpiş edilmiş olduğunu söyldik-

. ten sonra şu sözleri ilave etmiştir: 
Osloda Olluval stadında, kral ve veli- cÇemberlaynin samimiyetine ve hüsnü 

ahdin de hazır bulunduğu 35.000 seyirci niyetine kaniim. Beni müdhiş bir hava 
önünde yapılan Norveç - Danimarka mil- kuvveti ihdasına mecbur eden keyfiyetı 
U futbol takımları maçı 1-1 beraberlik- Sovyet Rusyanın müttefiki olan ve bir 
le neticelenmiştir. keski gibi Almanyarun bağrına batırıl• 

hüntin mukadderatı taayyiln etmedikçe, m~. bulunan. Çekoslovakyam.n :ıı;evcudi-
parlamento komltem tarafından yapılacak yetıdır. Benırn bu hareketl.m, evvel;\ 
herhangi beyanatı veya ittihaz olunacak Fransanın ve müteakiben lngilterenin 
kararı münasebetsiz addederiz.• kendi hava kuvvetlerini arttırmalarına 
Ç~k hiikiımeti Alman memurla-r arasında . sebebiyet vermiştir.> 

zorla imza topluyormuş Hitler, sözüne devamla şöyle demiştir: 
Prag 19 CA.A.) - D. N. B. ajansının 1s • cEğer Henlayn tevkif edilmi§ ise SÜ· 

tlhbaratına g
1
öre, ÇeHkoslo

1 
vak,1hUbkümetı Al - det Almanlarının liderliğini bizz::ı.t ben 

man memur arma, en ayn n eyannnme- ~. , 
sınt reddettiklerine dair birer beyanname deruhte edeccgım. O zaman ooktor Be· 
lmza ettirmektedir. Bunu imzadan lmtlna neş'in daha ne kadar müddet karama· 
edenlerin işlerine nihayet verileceği ten - melerini neşre devam edebileceği gôrü
dllerine bildirllmiştlr. lccektir. Acaba benim hnkkımd:ı da bir 

Memurlardan bir çoıtu doğrudan doğru - tevkif müzekker esi ısdar edece:~ midır?» 
ya reddetmiş ve diler blr klsmı da tae müh 
Jet istemiş veya harice kaçm~tır. 

Yahudilerin ka.rarı 
Bulg:ır Krah Sofyaya dönüf Or 

Prag 19 {A.A.) - Yahudilerin, Südet - Pa ris 19 (AA.) - B irkaç 0 .. d .. 
Alınan bölgelerinden firarları devam ed!ym . b 1 c.~n ur 
Bu bölgelerden gelen bütün trenler, kaçaı: u rad~ bu unmakta o]an Bulgar l(ra -
Yahudilerle doludur. Bu bölgelerin bir ç k lı Bons ô u sabah Sofyaya hareket et-
yerlerinde mağazalar kapalıdır. miştir. 
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1 YiRMI DÖRT MEKTUB lı - -
... ııın111111: .. ;111111um .. HUHHUH-Hlıa.~ Çf!viren : lbrahim Hoyi _,dlJll .. llll~ 
1) Ginger Rogerse: radarına karşı anlatmak mecburiyetin -
Sevgili Ginger: Sana böyle hitab ede- deyim: 

bilir miyim? .. Herkes öyle diyor, değil A - Paraca sıkıntı çekmem. Babamın, 
mi?. Her şeyden evvel, beni sinema ale- cihaz almak için verdiği 1000 dolardan 
mine girmek istiyen, bunun için yanan, maada, her ay da ayrıca bir gelirim var. 
tutuşan bir ahmak, bir budala sanma!.. Asla evlenmiyeceğimden bu cihaz para
Şurası muhakkak ki, bende haddinden sını saklamak ta abes. Katibiniz ne ka -
fazla istidad var. Benim daha ziyade dar inad ederse etsin, Hollywooda gele -
Marlen Ditrih ile Marta Egcrt firması ol- ceğim. Resminize teşekkür. 
duğamu söylüyorlar. Onun için de okka- Selli Hant. 
nın altına gitme ha!.. diye de tavsiyede ..................................................... . 
bulunuyorlar. Binaenaleyh bu sahne işin- 4) Ginger Rogers'e: 
de bana yardım edecek olursanız, kendi- Mevzu: Sellinin i~ik mektubu: 
mi ağır satabileceğim. Ve işte }>ütün is- - Buna hususi cevab vermek iktiza e-
tediğim de budur sizden... diyor. Ne dersiniz? .. 

19 yaşındayım. Şarkı söylerim. Sizin Katib 
kadar olmasa da, gene dans etmesini bi- ..................................................... . 
lirim. Ata binerim ve öyle çeşidli, ek • ı 5) Selli Hant'a: 
sant.rik tuvaletle~. giyerim 1?"· . ~. . Sevgili Selli, hayranlarımdan olduğu-

Bır kızın studyoya gtremıyecegını I nu yazıyorsun. Teşekkürler. Sana film 
pekala bilirim. Fakat, Gengerin bir sö- tecrübesi yaptıracak bir mevkide deği • 
zile emelime kavuşabilirim. lim. Çünkü bu benim işim değil. Film 

Rejisörlük büronuza telefon ederek: idaresine de bunu söyliyemem. Onların 
- İşte size bir .kız. İstidadlı bir şeye I işine karışmış olurum. Hem en eheınmi

be~z~y~r, diyemez misiniz?. Deyiniz .v~ I yetsiz bir film tecrübesi yüzlere~ liraya 
gerısını bana bırakınız olmaz mı? Neş elı bakar. Bunun için nam.zed aylarca ça _ 
boşanma f~lmindenberi prestişkarları - lıştıktan, hazırlandıktan sonra böyle bir 
nızdanım. Ilişik olarak Nevyorkt:ı teyze- tecrübeye girip girmiyeceği kararlaştı _ 
min adresine yazılı bir zarf var. rılır. Cihaz paranı böyle abes şeylere 

Dört gözle cevabınızı bekliyorum. çarçur etmen doğru değil, kızım. Yoksa, 
Selli Hant artist olacağım diye evlenmekten cay -

...................................................... dın mı? .. Yapma, iyi düşün. 
2) Selli Hant'a: G. Rogers 
Sayın Mis Hant, Ginger Rogers namı - ..................................................... . 

na, size beyan ederim ki, film hayatın - 6) Sevgili Ginger: 
da· size ~ard~ etmek im~anı~~ b.~lan:ıı- Sana bir sırrımı daha söyliyeyim. Dü-
yoruz. Zıra Gınger Rogersın reJı burosıle ğün meselesi şöyle oldu. Con adındaki 
zerrece alakası yoktur, ve film denemesi, 1 fingimle, bu ayda, mektebi bitirir bitir _ 
malz~me .seçilmesi hususunda c_n ufak b~r mez evlenecektik. Halbuki Con bir gece 
s~I~hıyetı de !oktur: Her yıl bınlerce ki- Vaşingtona geldi, benimle sokağa çıka _ 
şı sınemaya gırmek ıster; ve muvaffak o- cağı yerde başka bir kızla bara gitti. Ve 
lamaz. bir çuval inciri berbad etti. Amma şunu 

Fakat sizi meyus etmemek için de, da itiraf etmeliyim ki, kolejde oyun ve _ 
Ginger Rogersin imzalı bir fotoğrafını riyorduk. Ben de provaların heyecanın
yolluyorum. Fakat Hollywoodun şaşaası- dan, nişanlımla olan randevümiızu u _ 
na kapılmayınız!.. nutmuştum. Ne çık.ardı?. Hoş görseydi. 

Rogers katibi Her ne hal ise randevuyu hatırlar hatır-
. ............ ................ .............. ...... ..... lamaz telefona koştum, oteline koştum 
3) Ginger Rogers'e: voktu. Ertesi günü başka bir kıza ran • 
Cici Ginger: Ahvali hususiye.mi sana devli vıermiş olduğunu öğrendim. Kan 

açmak istemezdim. Fakat katibinizfn tepeme çıktı. Tekrar telefon ettim, ve 
Hollywooda gelmemem hususundaki ıs- provalarda olduğumu biliyordun.. diye 

Ondan sonra yanlanna oturup sor -
au: 

- İndi, ne di
lersiz ? Munda 
Kirman, Fera -
han, Tebriz, Ke -
şan, İsfahan ha -
lıların çeşidi o -
lup. Eğer sim e -

çıkıştım. Ne cevab verse bP.ğenirsiniz? .. 
Ben senin için Vaşingtonlara geldim. Sen 
de oyununu bırakır, beni beklerdin .. 
demez mi?. Üstelik hem oyun da tiyat -
roculuk ta aylakların, avarelerin işidir 

diye ak.silenince, ben de karşıllk verdim. 
Telefonu kabattım. Şimdi de dargınız. 

Mektubunuza teşekkür. Amma Holly • 
wooda her halde geleceğim. 

Selli 
........................................................ 
7) Selli Hant'a (telgrafla): 
Dostlarınızla olmazsa Hollywooda gel

mekten vazgeçiniz. Bir şey yapamam. 
Düğünden caymayınız. Budalalık, neden 
nişanlınızı öpüp barışmıyorsunuz. . ........................................ ' ............. . 

8) Telefoncu kızdan Gingerin 
katibine: 

- Allo, Selli'ye telgraf verilemedi. Zı
ra şehirde yoktur. 

........................................................... 
9) Başka bir telefoncu kızdan, G. Ro

gers'in katibine: 
Ruzvelt otelinde oturan Selli Hant sizi 

veya Ginger Rogersi bugün saat 9,55 de, 
3,30 da ve 4,50 de aradı. 

....................................................... 
10) Selli Hant: 
Sayın bayan, bayan Ginger Rogersin 

yeni bir film çevirmek üzere şehirden u
zaklaşmış olduğunu arzederim. Holly -
woodda tatilinizi hoşça geçiriniz. 

Katibi 

11) Ginger Rogers'e: 
Sevgili Ginger: Film çevirmekten dön· 

düğünü öğrendim. Şu kadar söyliyeyim 
ki, stüdyonun kapıcıları pek insafsız. 
Amma içeriye girmek için başka bir yol 
düşünüyorum. Ve bulacağım da. 

Selli 

b 

12) 3 numaralı bekçiden stüdyo müdü
rüne: 

Şosenin yanındaki mezarlı~a bitişik 

stüdyo duvarını yükseltmek iyi olur. 
Mezar taşlarından merdiven yaparak bu
raya tırmanan bir kız yakalanmıştır. Hır-

(Devamı 13 iincü sayfamızda.) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Tatu 
vani istersiz ola- -------------------------

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Hepsine 10 lira bedel tahmin edilen Üsküdarda Nuhkuyusu sokağında eski 

belediye kulübesi ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna -
mesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 75 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 30/9/938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (6474) 

Devlet Demiryolları ve limanJarı işietmesi Umum idaresi ita ı;ar1 

"" Muhammen bedeli 8970 lira olan 60,000 metre bant amyant 20.10.1938 peqem-

be günü saat 15 de Haydarpaşa gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 672 lira 75 kunişluk 

muvakkat teminat ve teklif mektublarım muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 
14 de kadar komü;yona vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (6623) 

24 saatten fazla devam edecek nakliyatta tam vagon hamulesine tabi hayvan 

vagonları mal sahihlerinin talebi üzerine Yerköy istasyonunda hayvanların din

lendirilmesi için katarlardan kesilebilır. ·Mola şartları için istasyonlara müracaat 
edilmelidir, c3783:. c6617-. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçaJayınız 

: . , ~ , . . :ı O•. ·.... ..... • ı · ~ O ... .ı. 0 F" ' , ·~ • ~ • • - ,, ·• 

Ankara Tarih Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

1 - Fakültenin 1938 mali yılı yemek m ünakasası 10/10/938 pazartesi günü An· 
kara mektebler muhasebeciliğinde saat 15 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin her güıı fakülte hesab işyarına müracaat ederek şartnameyi 
görebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuruştan ibaret olan ilk teminatın ihale günü saat 14 de 

kadar mezkU.r muhasebecilik veznesine yatırılm~sı lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. (6614) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Lise derecesinde tahsil görmü~ iyi fransızca bilen 5 memur alınacaktır. Talib-

lerin şeraiti öğrenmek üzere Bankamıza müracaatları. ~6426> 
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etti. Ve en sonun -

gahtar, anlamağa alışıktı. 
- Yavol!. u bastırıp, anahtarları ge

tirdi. 
Hüseyin Abbas Kuli bunları aldı; 

kocaman demir kasanın kapısını ar • 
dına kadar açarak: 

- Buyur Toriğefend.i! dedi; niççe 
istiyersen, al! 

ııın da yahşile -' dı. 
rln bulmahlığ Yoh! Özün o da: 

Toriğin de, bu ülüvvücenab sahnesi
nin dem.indenberi sessiz şahidi olan 
Takvorun da gözleri yaşarmış, yürek -
!eri hızlı hızlı ·çarpıyordu. Sesi heye • 
candan titriye titriye, Torik: mUmkündi.. 

Torik, mallarının envaını saymağa 

koyulan adamcağızı, elinin bir işareti
le susturdu. 

- Biz bunlardan hiç birinin alıcısı 
değiliz. Nafile, hiç nefesini tüketme .. 
dedi. Sadece, mağazanın camında se -
nin adını okur okumaz senin cinsinden 
olan eski bir dostumu, pek sevdiğim, 
candan bir ahba'bı hatırladım, mera -
ğım kabardı da, dayanamadım, girdim. 

Abbas, sukutu hayale uğra-
makla beraber, gene de tavrını boz -
matlı. Gelen kahveleri misafirlerinin 
önlerine sürüp, Toriğe sordu: 

- o dadaşın kimdi? 
- Tanımazsın .. öldü. 
- Hoda rehmet eyliye! Lakin bel -

kim de tanış çıharım. Di mene adı ne 
idi? 

- Meşhedi Cafer. 
Mağaza sahibi hayretle geriye çe -

kildi: 
- Hansi Meşeli Cafer? 
Torik: 
- Ben bir tane biliyorum; başka v<ır 

mı? d€di. 
- Yoh! İlle özüm bir Meşdi CAfer 

tanaram .. indi mürd olup. Yeddi iklim, 
Çar kuşetle namlı gişidi. Anın menki
beleri hemi dillerde dasitandi. 

- İşte ben de onu söylüyorum. 
- Anı diyersen, da? 
- Evet. 
- Ya, sen kimsen? Adın nedi? 
- Torik Necmi. 
Adamcae;ız, bu defa yerinden sıçra· 

değilsen. Menne- dü- - İşte, dedi; va-
ruğ diyersen. ziyet bu! Eğer 

- Ne zorum var? bana itimad e -
İnanmazsan işte ka- dersen. elinden ne 
fa kağıdım.. işte pa- gelirse yardımı • 
saportum! Adını, nı bizden esir • 
sanını hep içinde geme. Ben kendim 
yazılı. kopuk bir adamım. 

Hüseyin Abbas On param yoktur. 
Kuli kendisine uza- Yelakin, söz bir, 
tılan vesikaları göz- Alla bir, İstanbula 
den geçirdikten son gider gitmez, bize 
ra iade etti. Elleri vereceg:.n parayı 

heyecandan titri - Babalığrm Gurabi 
yor, gözleri yaşla efendiye ödetirim. 
dolu dolu oluyordu. Yok, eğer vaktin, 

- Menim çiğiçiği halin buna müsaid 
dadaşım Toriğefen- değilse, o da başka. 
di!dedi. Özün, Meş· Mağaza sahibi hayretle geriye çekildi o vakitte sen sağ ol! 

- Varol, hacı! dedi. Fakat ben sana 
şu kadar veya bu kadar demeyim de, 
sen gönlünden ne koparsa, · onu ver. 
Bir de sened hazırla da imzalayıın. Ne 
olur, ne olmaz? 

- Ne olacagı vardi? Heç! Menim, 
özüne, yirdcn gökke gadar güvenim 
olup. Ne çok dilüyürsen, d.i mene ve -
rem. 

- Bilmem ki? Üç yüz Türk lirası 
yeter sanırım. 

- Yoh! Bura gurbetti. Beş yfiz ve · 
rem. Min mark edup. 

- Sen bilirsin. 
Hüseyin Abbas Kuli kasa.:ian bir 

deste banknot çıkardı; saydı: On tane 
yüzlüğü Toriğe teslim etti.: 

- Sened, menet istemez. 
Olmaz. Mutlaka bir sened vere· di Cafer garındaşımın bergüzarısın .. I etme. İnsanlık halidir: Olur ki be • ı Hüseyin Abbas Kuli sakalını avucu

Seni görende, ıni görmüş kimin ola - nim hacetimi sen göremezsin. Bana nun içine alıp bir Iahza düşünceye var- yim. 
ram. Di mene: menden ne dileyüpsen? bunu dobra dobra söyle. Kat'iyen gü- dı. Sonra, elile Toriğin dizine vurarak: Sen ölesen, almazım! 
Özünü ivirnde mihman eyleyem. Tac cenmem. Ben feleğin çemberinden yüz - Balı, Toriğefendi, şekkerim .. de- Yemin büyüktü. Torik, Abbas Kuli-
kimin berser daşiyam. Sen ölesen, d~- defa geçmiş, talih fırınına girmiş, çık· di. İlle bu dükan, hemi bu mallar, ga.- nin elini tutup, zorla kendine çekti, 
mş mene! mış, has ekmek gibi pişkin bir adamım. sanın içindeki çaffei d.irhemüdinar.. öptü. 

Torik te müteheyyic olmuştu. Dostu Esasen şu andaki derdimi senden gay- hemmisi, hemmisi özününd.i. Ne isti - - Allah razı olsun! 
Meşhedi Caferin o anda hayali gözle- risine de açmam. Bizim rahmetli moruğu yersin, gaç istiyersin al. Özün, değil - Özünden de eyle! 
rinin önünde, bütün fezailile canlan - tanıyorsun, onu seviyorsun diye sana mi Meşdi Caferin yarı garı, hemrahı Mağazadan çıktılar. Sokağa adım a· 
mış gibi idi. Abbas Kulinin ellerini açılıyorum. Benim kim olduğumu da vefadarı, gardaş ve gafadarısan? Me- tar atmaz, Takvor Toriğe sordu: 
tutarak, cevab verdi~ anladın .. uzaktan tanışlığımız da var- nim de dünya ahıret pederim, dade- - Bu ne kiyak adam, zo? Hepisi de 

- Ne ben öleyim, ne de sen öl, hacı! mış .. işte, bütün bunlara güvenerek rim, ferzendimsen. böyledir, bunların? 
Eş, dost daima sağ olalım. Şimdi benim bir hasbihaldir ediyorum.. anladın jArkasından da, Almanoa olarak, - Evet, Azizim! İranilerin hemen 
senden bir ricam var. Derdimi ben an- mı? fakat kendi şivesile tezgahtara seslen- hepsi de böyle, vefakar, dostlarına 
!atayım da, merhem.ini bulmak, ilA.cmı - Beli! Anliyürem .• dl baham gar- di~ dost insanlardır! Yazık ki sen b!ziın 
vermek senden. Ama, dinin hakkı daşım. - Şauen zi, çöpoğli! Bringen zi mir rahmetli Meşhediyi tanımadın. Dün -
lçln, bak, peşin and veriyorum, kıl ka- Torik Necmi, başlarından geçen ma .. gassanın enahtarlarm! yfıda misli bulun.mıyan, temiz ve :vük-
dar kendini sıkıp, doğruyu söylemezlik cerayı min~bab ilelm'lhrap hiklye Bu karma karı~ık Almancayı tez- sek ruhlu bir adamdır (Arkan wr) 



SON POSTA 

Yazan: A. R. 

Yeni bir isyan hazırlanıyor 
Deınişti. Ve merak içinde odaya gi

ren Zeki beyin eline bir telgraf ver • 
llıışti. 

'l'elgrafm altında (fırka kumanda· 
rıı) ' t · nın imzası bulunuyordu. Ve me nı 
de, şu satırları ihtiva ediyordu: 
(Haınidiye hafif süvari S7 tnci ala

Yı~ 3 üncü bölük nizamiye kumandan~ 
lıgına tayin olunarak bölük merk~zı 
olan Durak nahiyesine gönderilen yuz
haşı Zeki elendi· kasabaya muvasalat 
e~~iği gUnün g~ zabitlik şerefine 
huııneten kendisini hanesine davet e
den eşraftan ve muteber tüccarlardan 
?sep Raci çelebinin hanesinde (Ben, 
~ret ile melufum, içkisiz dur~8:111.') 
dıye içki getirtmek; ve hane sahıbı.nı~ 
rızası hilafına olarak bir müdde~ ~ç~ı 
içtikten sonra (sizin memleketınızın 
köçekleri meşhur imiş. Çabuk çalgı ve 
köçek 'isterim. Yoksa. kılıcımı çeke.r, 
hepinizi kırar geçiririm) diye tehdıd 
ennek, ve cebren celbettiği çalgı takı
tnını çaldırıp köçek oynatmak su -
retne zahitliğin şeref ve hay-
siyetini ihlal etmek, ve gece 

- Efendim!. Bu tavus r.ıelek, a?tı ndan yapılmt§ bir horoz heykelidir. 

Vazifeye taalluk eder bir meseleden bir ehemmiyet verilir... Nitekim 
bahsedildiği için Zeki beyin gözleri bir (Tavusu Melek) de onun elindedir. 
anda açılmıştı. - Affedersiniz efendim. ( Tavus 
_İsyan mı?. Ne isyanı, efendim?. Melek) mi?. 
Diye, mırıldanmıştı. - Evet. 
Alay kumandanı, köşe minderine - O nedir, efendim? 

iyice yerleştikten sonra, kaşlarını çat- - Ay, bunu bilmiyor musun?. 
mış: ehemmiyetli. şe~ıe:den ba.?sede • - Hayır efendim. 
ceğini ima eden bır cıddıyetle soze baş-
lamıştı: - Allah, Allaaaah.. bu zammın 

_ Musul şehrine sekiz saat mesafede gençleri de, pek cahil yetişiyor. Hani 
bir (Şey han) nahiyesi vardır. şu mekteblerde · okuyorsunuz, yazıyo~ 

_ E\•et efendim. sunuz ama, dünyanın bir çok yerlerin
den de haberiniz yok. 

- Bu nahiyenin halkı, tamamile 
(Yezidi) kabilesinden mürekkeptir. 

- Efendim!. Bu Tavus Melek. altın-

gündüz sarhoşluğu itiyad ederek ma
halle aralarında dolaşarak bazı ehli ırz 
hatunlara elile ve dili ile tecavüzlere 
gi.ri~ek· ve hattA tecavüze uğrıyan 
hatunlardan birinin çocuk düşürmesi
ne sebebiyet vermek gibi, bir takım 
liıayı ali hareketlere müca~ereti ):e • 
tişıniyormuş gibi, ahiren Dıya.~~~kır • 
den getirttiği bir fahişeyi de boluk da
iresine kapatmak ve nikah ile almı):a 
kalkışmak gibi dinen, kanune~, al~lv~
ltan memnu olan ahvale tasaddı ettıgı; 
lnumai1eyhin bu ef'ali, halk üzerinde dan yapılmış bir horoz heykelidir. Ve 
&ui tesir husule getirdiği cihetle az!m - Yezidiler, kalabalıktır. Cesur ve bu heykel, YezidiJerce çok muteber ve 
heyecan tevlid eylediği ve bu hali~ silahşör adamlardır. Başlarında Hüse- mukeddestir. Kendilerine. mezhepleri
lnüessif vakayie sebebiyet v~~ecegı yin bey isminde bir reisleri vardır. Bu nin piri olan .Ada bin Misafir isminde 
ilahiye müdürü ile nahiye meclısı aza- Hüseyin bey, gayet zeki ve kurnazdır. bir zat tarafından intikal etmistir. İti
sından imzalan mahfuz olan zevat ta- Yıldız sarayında bir takım hamileri ol- kadlanna göre; Cenabıhak ile kendi a
tafından ihbar edilmiştir. Mumalleyh duğu gibi. Fransız ve İngiliz hükumet ralannda, sessiz, sadasız bir irtibat 
Zeki efendi hakkında derhal tahkikat adamlarından da bir hayli tanıdıkları meleğid~. Haşa. sümmehaşa; cebrnfil 
icra edilerek neticenin sür'atle in bası vardır ... Hatta, Musuldaki konsolos • aleyhüsse!amın vazifesile mükelleftir ... 
eheınzniyet'ıe tavsiye olunur.) . lar senede bir kaç defa Şeyhana gider- Bu altın horoz, daima Hüseyin beyin 

Zeki bey, dona . kalmıştı. G~zlerinı ler'. Hüseyin beyin çiftliğinde günlerce nezdinde muhafaza olunur. Bekçileri, 
'~ay kumandanının gözlerine dıkerek, ikamet ederler. Bir çok hediyeler ala- muhafızları vardır. Senede iki defa 
80Yliyecek bir tek söz bulamamıştı. :'e rak dönerler. meydana çıkarılır. köy köy dolaştın-
8onra, bir sandalyeninin üzerine yı~ı- _ Desenize .. bu Düseyin bey de, a- lır. Bu esnada, büyük merasim yapılır. 
larak ba~ını elleriıiin ,arasına alınış.. deta bir derebeyi. Bu dolaştırmanın biri, kurban hayra-

HİKAYE: Yirmi dört mektub 
(BCl§ taraf"\ 12 inci sayfada) 

sız değildir, bir sinema aşıklısıdır. İsmi 
de Selli Hant'tır. 

........ ········ ..................................... . 
13) İdare müdüründen neşriyat şube

sine: 
Knpılara fazla adam koyunuz. Memu

rumuz, içeriye girmeğe çalışan bir kızı 
Uç defa yakalamıştır. Neşriyat şubesinin 
ön kapılnrından istifade edilmektedir. Kı
zın ismi Selli Hant, Rogersın kendisini 
tanıdığını iddia ediyor. 

...................................................... 
14) Ginger Rogers'e: 
Sayın bayan; sızden bir ricada bulu • 

nacağım. Ahbabım bayan Selli Hant'ın 
Hollywoodda bulunduğunu ve sizinle te • 
masa geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu malllmatım doğru ise, ilişik olarak 
gönderdiğim mektubu kendisine verme • 
nizi dilerim. Şunu. da katayım ki perdede 
size hayranım. Fakat Sellinin de hayran 
olması taraftarı değilim. Böylelikle bu de 
liliğinden vazgeçer de aklı başına gelir. 
Ondan hoşlanıyorum. Bir çok kereler 
mekteb temsillerinde kendisim seyrettim, 
pek öyle ahım ıahım bir şey değil, hem 
yüzü de resme hiç gelmez. 

Con 
...................................................... 
15) Ginger Rogers'e: 
- Bu kısa saçlının sahneye geleceğini 

nereden çıkardın. Yüzü güzel ama, fo -
toğrafta kaknem mi kaknem. Eğer sen, 
onun hamisi isen, ki kendisi öyle diyor .. 
Hiç durma, kendisine .doğruyu söyle .. fe-
15ket bu kız yahu!.. 

Rejisörlük idaresi 
..................................... ······· ..... ····· 
16) Ginger Rogers'den rejisörlük ida • 

resine: • 
- Çok rica ederim. Onu ben size gönder 
miş değilim. Beni daha iyi tanımanız 
icab ederdi. Bütün söyledikleri kendi uy
durmasıdır. Stüdyoya nasıl girebildi? 

······················································ 
17) Ginger Rogers'ten katibine: 
Bil, bu mektubu biçimli yaz da kızca -

ğız alınmasın. Bir kopyasını da kendisi
ne gönder. 

...................................................... 
18) Rejisörlükten Ginger Rogers'e: 
Stüdyoya ne suretle girdiğinı bllmlyo

rum amma, mezarlığa bitişik duvardan 
atladığına ihtimal veriyoruz, duvar §İm
di daha yükseltilmemiştir. 

....................................................... 
19) Bayan Selli Hant'a: 
Sayın bayan, ilişik olarak size reji • 

sörlük idaresinden bayan Gingerse gön
derilen muhbrayı sunuyorum. Bunu o. 
kuyunca sahneye intisabınız hakkındaki 
düşüncenizin değişeceğini umuyorum. 

cSelli Hant. Eseflerle kaydederiz ki, 
kendisi cazıbeli hır kız olmakla berabet 
sinemaya ve bilhassa fotoğrafa elverişli 
değildir. Binaenaleyh beynz perded mu
vaffak olamaz. Bu cevab son ve kat'i bir 
cevabdır.:. 

Hollywoodda iyi bir tatil geçıreccginı
zi umar, ve saygılarımı sunarım. 

Gingersin kfı ti bi 

20) Cona (telgrafla): 
Selli Ruzvelt otelinde. Neye ona mü • 

lfiki olmuyorsunuz. Rejisörlük onun io • 
toğrafa gelmediğini söyliyerek kesen • 
kes reddetti. Vaziyeti bilmemi~ gib• dav
ranın ve burnya geliniz. İyi karşılaıu\ca 
ğınıza eminim. Bon şans. 

Ginger Rogers 
••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••• • 1 ••• 

21) Bayan Rogers'e: 
Sevgili Ginger. Hata bende. Sizi ra • 

hatsız ettim, üzdümse de affediniz, ab • 
dalın biri imişim. Siz de bana söyleme • 
diniz, ihtar etmediniz değil. Fakat öyle 
hoş bir şey oldu ki. Eski nişanlım Con 
bana şu dakikada telefon etti , e ona . ' benı nasıl bulacağınızı söylediğmizden 
~olayı mü~şekkirim size. Do~ru otele ge
lıyor. Benimle barışmak isterse, yok de
demiyeceğim gibi. 

Not: Onunla evlenecek olursam, eme
limde fiyasko verdiğimi söylemiycceğım .. 
fedakarlık yapıyormuşum gibi göstere • 
ceğim kendimi. 

Selli 

22)" .. a·i·~~~;·P.~~~;~~·'(~~·;;~~·i~)"=········ 
On beş dakikadanberi Selli He karı ko

cayız. Sırf, aşkım yüzünden mesl gini 
terkettiğine inandığımı sanıyor, varsın 
sansın. Artık benim karım o. Geceleyin 
tayyare ile Bostona gideceğiz. Orada saa
detle yaşıyacağız, teşekkürler. 

Con 
.................... ········· ........................ . 
23) Gingerden katibine: 
L11tfen kuyumcuma telefonla, yeni ev· 

lilere düğün hediyesi olarak bir kaç par
ça gümü~ ta bak ayırmalarını, ve adres • 
lerine gönderilmesini söyleyiniz, teşek· 
kürler. 
. .................................................... . 
24) Kuyumcudan Ginger'in katibine: 
Bayım Ginger Rogers hesabına olmak 

üzere bir gümüş tabak Bostanda Bayan 
Cona gönderildi. 100 liralık faturasını .. 
saygılarımızla sunarız. 

T .&.RIJftd lfOlDLUaZDA: 

Tren yolcuları 
Yazan: Peride Celôl 

Ziraat: Sığırlarda Nokra hastalığı 
hıçkıra hıçkıra ağlamıya b~.şl.~m~ştı. ah- _ Hatta bir numara daha fazla... mının dördüncü gününden başlar. Yi~ 
ı. Alay kumandanı, gu .. rültulu bır k ' ı b. k b"l mi gün devam eder. İkincisi de eylfıl (Bq tarafı 7 inci sayfada) etmek, temizlemek ve böylelikle durup 
.aı.ab b ını Çiı"nkü Hüseyin bey, yanız ır a •1 e. sin! Buradan daha içeri örgelere 0 e,.,.rek dururke ı ı a koyuvermı"ştı·. Agı· r ag·ır aş d y d ayının onuncu gu··nü başlar,· ay sonun- " :r n ya anma anna mani olmak li. 
ı.. · • degvildir. Ayni zaman a ezı 1 tA rt k d .... l V b .. .. d S ""'llıyarak: reısı 1 k "fb ·1 da hitam bulur. .. sı ına a ar yurur er. e u yuru • zım ır. onra hazır dahi aatılan baz.ı iliç· 

B .. ·le mezhebinin de imamı 0 mad ıhı ~rdı .e. yü§ aylarca devam eder. Nokra kurdu b sularla hayvanı hanyo etmek silmek 
- Pişkin ol evlad, pişkin... ..

0Y ruhani bir riyaset sıfatını a :~~ .~~ - Yani.. bugünlerde. bu yürüyüı esnasında mütemadiyen bü - üzerinde bulunabilecek ıriirfeleri öldilr ; 
~Yler, buralarda Adettir. Eşraf, ayan Onun için bu adamın şahsına, uyu (Arkası var) yür. Boğaza girdiği zaman 2-3 mm. .kadar mek icab eder. Kaşınmıyan, temiz tara • 

~l~o~.~~~~b~==~~~===~~~~~~================~~~~~rt~~~~~an~~~an~~~~~~Y~ 
arın yu"zu"nden ne elmas gı 1 ·li t l Nih t d l ~ ınu l l ke • J u M •• d •• ı •• .,, •• d mı me re o ur. aye erıye u aşınca mıyaca5ı için - üzerinde bir §ey bulun11 

~ r_ar, ne pırlanta gı"bi zabitler e. : lnhı·sar ar u ur ugun en •. orada kon ki ,_ .... b'0 

" • i 30 ·1· b'l b ğ :'°llllliM" B . k .. bu gıbı • u ıyar- uyurnesın mı ı- ı e - o azına geçmez. İliçlanmış olursa 
ihb ~·ı.r ereketversın ı, 

1 
metreye kadar vardırır. Derinin, zamanla bunlar zaten ölmüş bulunurlar. 

()ı.oı a~ların yüzde doksan do~uz ya an İd mı"zı·n Yav~sın ve Çaınaltı tuz laları için memur, amele ve lüzumunda tahri c: edilmesi yu·· zünden orada bır· c:ı"ş- +k·ın · · · · · h "'\l - - ka I are r- -s -s t cısı ıçın ıse, ayvanların sırtların· 
!la &una dair, hükıimet erkönına : .--; .. k aklinde kullanılmak üzere sa tın alınacak birer tonluk iki adet kamyo- kin ur meydana gelir ki, günün birmde daki nokraları mütemadiyen sıkıp ayık • 
bu a!e gl elmiştir ... Sen sabret. ~en İş:~; nhea:ı 1:U1919~8 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edil- bu ur yara halini alır. lamak Iizımdır kl, böylelikle kemale eri· 
.. .:ı grafa ne IW>vab verecegım. Nisan mayıs ayına do~ bir bah · · k ""e ı .... ~ d ' 6• u sa §ıp sıne olmasına meydan kalmasın. 
ifın n eri, nasıl rezil ve kepaze e ece • miştir. Muh mmen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat temi- erkenden buradaki nokra kurdu yerinden Köylülerimiz, hayvan bakımının fenni 
<lö ··· Sen hiç aldırma. Keyfine bak... II - a fırlayıp düşer. Bu esnada yumuşak bir icablarına gerekti"" kadar önem verir • 

Z Yaşı ı karc:ıma o· natı 360 liradır~ ·· " 4 d t .ıır s• t\ır arını sil. Şöyle ge '" Ek iltme 27 /IX/938 tarihine rastlayan Salı gunu saat 1 e Kabataşta opraga, yahud eir çürüntüye rastlamış- lerse derdi ortadan kaldırmak % 90 ko-
baıı' Asıl sana başka bir meseleden III -

5 
.. bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. sa, içine dalarak sürfelikten - §iifeyreliğe laylapoaktır. Dericiliğimizin inkişafı için 

n:~~eceğiın. levazım v::uarneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. döner. Esmerimtrak renkte olan kurd, nokra mücadelesinin bir zaruret oldu • 
z.,.k~· be .. aş- IV - Ş iltn e iştirak etmek istiyerı1'erin kataloklarile karuseri şekli ve da- 12-36 saat sonra siyah bir renk alır. Ha- tun• ve bu işin devletçe ele alınması 

'- "° 1 d k P goz Y V - Eks mey · f. t " t · f f t kl' · · · d de 'Clt Y men ilini çı arı . ..sterir bir plan ile benzın sarıya ını gos erır enn e ıflcrini zıran ayı ıçın e yani 25-30 günlük bir Jüıumunu tekrar ortaya koyuyorum. 
'le:~ı: silerken, içini çeke çeke cevab bili t~~::~: ~o gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri ve uykudan sonra geçen yılki gibi yeni bir Tarımman 

_ }( b" ihal~ gu~. b Iünil mutazammın vesika almaları lbımdır. nokra sineği olarak meydana çıkar. • ... .Si;;;;i;;."~""h;ık;;··;;ği;;Ü ... ~rt·b .. -
'bab Ul'nandanım! .. Bana hakiki ır tekli!lerıtın ~~ u. eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 1o 7,5 güvenme para. Görülüyor ki (Hypoderma Bovis - Son birkaç gün içinde afnemalara hıl-
Q)ın:ı~ gösterdiniz Buna layik 0~.up VI - ~te ı er:ı da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c664h Nokra sineği), ömrünün yalnız ıinek ha- kın alaka ve rağbeti artmıştır. Yeni mev· 
lüıt dıg1nu anlamanız lazımdır. Bo • larile birlıkte yu arı lini dışarıda, boncuk halini toprakta, ve sim programlarına bll§lıyan Beyoilu si· 
ha ı lllerkezinde, bir çavuş ile dört on· M 1 A U Ek •ıt asıl 10 ay süren kurd devresini de tufey- nemalarında bazı seanslarda yer kalma· 
düş Var. Bu namuslu Türk çocukları, Jstanbul Sıhhi üesıese er r ırma ve Si me li bir halde hayvanın et ve deri örgesi dığı için mü§terilere bilet verHememek-
de nyazıın hiç bir menfaati mukabilin- Komisyonundan : içinde geçirmektedir. Onun için aıenar - tedir. Sinema mevsimi daha tam mana-
\._den kij,.;;k bir yalan so··y1erniyecek lf;. l 22 ka'.~ m made-• k larda kesilen sığır etlerinde bu nokra sile gır· medi~ halde halkın al .. '---ının bu ~ .... çocuk Bakımevine .zım o an ıe ıu eıya açı e• --. 
~ar nıerd adamlardır. İstirham ede· Manisa Doğum ve kurtlarına muayene baytarlarmın rastla- kadar fazlalı'1 Belediye tarafından fıat-
air' nıeselenin hakikatini onlardan eksiltmeye. k;:u~;s::ı"wıda Sıhhat ve tçtirnat Muavenet Müdürlüğü binasında dığı çoktur. ların mühim mikdarda indirilmesinden 

eniııı.z. 1 - Eksıl~ onda 21191938 Çarşamba günfi saat 14 de yapılacaktır. * ileri gelmektedir. Bu vaziyetten hem si· hal; ~lAd!. Sen benim şu gözlerime kurulu komısy fiat· 
1954 

lira 50 kuruştur. Nokraya karş1 yapılacak tedbirlere ge. ne111a meraklılanı ve hem de sinema 18• 

l.rııı .. ıa'na .. bunlar birer mebenk taşı ol- 2 _Muhammen · . lince: Dünyanın çok yerlerinde zararı en hibleri n emnun olmaktadırlar. Bazı bQ. 
~~ .. rdır. VAkı~ ihtiyarladım ama; M a}dtat garanti 146 lira 59 kuruştur. asgart hadde düşürübnüftDr. İfln ba§1 yQk sinema aahlbleri bu rağbet büti1n 
~ ~·k ıt 3 - uv . er nameyi her gün komisyondan alabilirler. sürfelA-'- h i . -'- -• im ' '"" ..... "" ür Allaha insanları görür gur· +_L_t.t:1 prt "·"'"• ayvanın çme geçmeauıe ıua· mevs devam etUli takdirde, aelecek 

"4!.,._ 4 - ü~ ari ıeneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı n1 1m k • 
!~iiı:ııa ~~i~k ka~ar ?a .ı~:-u1.11nı...ak...ı... __ 5 _-_ 1st_ ek_..li...,le .... rı.ca...11"AU1ll:-llwu:saı~a!!:.t..a.:ar:.:an:::.::ti:... mak:::::::.b:.;u:.:z;....v_e..:.y_a_ban_;_ka __ m_e_kt_u_b_u_il_e_.:.bir=-·~~ldln!!!oil ~=ra da bu ehdi böcünün kö- lelle l~ en pah~::_~n getirilme-



~(il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····················-······ ......... ·-····---------·-... 

f Niğde tahrirat kalemind~ başlayıp İstanbul da 1 ______ .. i darağac1 alhnda biten memuriyet hayah : 97 j ..._ ____ .. 
, ................................................................................................................ _, 
evlet kapısında elli yıl 

Yazan : Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb' us Ebubekir Hazım 
Vaktile uzun yıllar Nafia Nezaretinde bulunmuş olan vezirlerimizden bir zat, 
lstanbulda doğduğu, büyüdüğü halde lstanbuluo birer mahallesi demek olan 

Adalardan hiç birini görmemiş! 
Bahriye nezaretinin bu mütezat ve 

gülünç cevablar~dan meyus olunca 
Hacı Davud vapur kumpanyasının aja
nına müracaat ettim. 
Kumpanyanın küçük vapurlarından 

birinin Selaniğe giderken, bizi Sema -
direğe çıkarıp, bir hafta sonra avde -
tinde a1JJ> Dedeağaca getirmesine 
kumpanyanın ajanı muvafakat etti. 

Böylece 1897 eyhilünün 23 üncü gü
nü Semadireğe gittim. 

Semadirek bir çok tarihi sebeb ve 
meziyetlerle yalnız Osmanlı iropara -
torluğu dahilinde değil, bütün dünya
aa emsali nadir bir ada idi. 

Asırlarca Osmanlı memleketlerinin 
kesik ve metruk bir cüzü halinde ih -
mal edilmiş olan bu mühim adada, bir 
hafta içinde yaptığım müşahede ve 
tedkiklerimi ve oradaki icraatımı diğer 
bir makalede kısaca hikaye edeceğim. 

-59-

SEMADİREK Y /\ TUJD SEMENDİRE 
ADASI 

Adanın büyük bir kısmını iş~al eden 
0.ağın .-Fin~ar-Hiliıb denilen şahikası 
a.enizden 1800 metre kadar yüksek ol
duğu için Yunanca ve ondan nlınan 
Fransızca adı cTrakyanın yükseği• 
manasındadır. 

Biz, bu irtifaı ~öğe kadar yükselte
rek Semadirek demiş, adaya çok mü
baJagah bir ad takmışız. 

Biz, yalnız Hicaz. Yemen, Garbtrab
!lusu gibi uzak vilavetlerimizi değil, ts
tanbulun civarını bile layikile tamma
Qık. 

Dünyanın bize en uzak yerlerinden, 
meseın Aınerikadan bile bir çok sey -
rahlar hayli masraf ve meşakkat ihti
yar ederek gelip görmek istedikleri 
mem1eketimizin kıymetini bir tüı1ü 
anlamadık. 

Meseli, vaktile uzun yıllar nafta 
nezaretinde bulunmuş olan vezirleri
mi~den bir zat, İst.anbulda doğduğu, 
büyüdüğü halde İstanbulun birer ma
hallesi dernek olan adalardan hiç biri
ni görmemiş, gene uzun seneler dahi
liye ve sadaret müsteşarlığında ve son
ra dahHiye nezaretinde bulunan diğer 
bir zat da Anadolu cihetinde Üsküdnr
aan, Rumeli cihetinde Yeşilköyden 
ilerisine geçmemiştir. 

Semadireğin, Fingar tepesinden 
öürbünle İstanbul göründüğü halde 
Dedeağacın önünde ve tahminen mı 
beş millik mesafede bulunan bu adayı 
görmü.1 bir İstanbullu nadirdir .. 

İlmi, fenni bir tedkik ve tetetbü de
ğil, bir müdür tarafından idare olunan 
hükfunet ve ahali işlerinin nasıl gitti
ğini teftiş için olsun asırlarca bir me
mur de gönderilmemiş olsa gerekti•. 

Devam eden zel7..elelerden pelt ziya
ae perişan o1an Sernadirek kasabaSl 
halkının sahilde barakalar yaptırarak 
muvakkaten iskanları için vakti!e gön
derilmiş olan Dedeağacın eski muta
sarrıflarından Baha beyin de adanın 
sahilinde kalarak biricik köy veya ka
sabasına yani nahiyenin merkezine bir 
defa bile gitmediğini büyük bir hay -
retle işitmiştim. 

Halbuki, Semadk:'ek, muhtelif ve ca
zip sebeblerle, sade Osmanlı impara
torluğu için değil, bütün dünyaca gö
rülmeğe layik telakki olunan bir yer 
idL 
Hatıralarımı yazmağa başladığım tari 

he, yani f 924 senesine kadar görebildi
ğim - görmediklerimde daha ziyade 
malumat bulunup bulunmadığını bil
miyorum - bizim coğrafya kitablannda 
Semadirek hakkında yazılımlar şunlar
öan ibaretti: 

cSemadirek yahud Semendire yu -
murta biçiminde bir ada olup cCezair 
Bahrisefidt yahud Edirne vilayetine 
tabi bir nahiye halinde idare olunur; 
sekenesi kadın, erkek üç bin romdan, 
en başlı mahsulatı zeytin ve elmadan 
ibarettir.lD 

Yani, mesela cİstanbul, eski tabil'le 

SemadiTek harabeleri 

cbiladı selase•den müteşekkil Marma-1 adayı, tarih; İsanın doğuşundan dört 
ra ve Bosfor -=Boğaziçi- kenarlarında yüz yıl kadar evvel her türlü muhte -
kain ve başlıca büyük binaları, camı - şem müessese.lerile emsalsiz bir ma
lerle, saraylar ve kışlalardan ibarettir; mure halinde buluyor. 
sekenesinin büyük kısmı müs1üman - Ve, bu umranın, ihtişamın milidm 
dır.• tarüinden İstanbul hakkında ne dördüncü yüz yılında harabt ve inkı
kadar malfımat alabilirsek Semadirek raza yüz tuttuğunu söylüyor 
hakkında da bizim •coğrafya kitabla - Yunan ve Roma tarihcilerinin riva-
rından o kadar şeyi öğrenebilirdik. , yetlerine göre, bu ada en ziyade .-Mys-

Sathı mesahası takriben üç yüz ki- teres de Cabires - Kabir sırlan• namile 
lometre murabbaından ibaret olan ve orada ihdas olunan bir mezheb, yahud 
Osmanlı imparatorluğuna galiba Fatih ibadet tarzı ile şöhret bulmuştur. 
Mehmed ~ zamanında ilhak edilen bu (Arkası var) 
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1 - Para konulan ufak torba - Adi. 
2 - Damen - Eğlence. 
3 - Ağızın altı - Babanın erkek kardeşi. 
f - Ekmek masdarmdan m\ı.zari, müfred, 

üçüncü şahıs - Attlgan. 
'1 - İndirilmiş - Akılsız. 
8 - Yağın bir kumaşta bıraktığı lJ - Bir 

erkek Lmıl. 
" - Komtu bir devlet - Yalvarma.. 
ıo - Bu da.hl - inanmak maadarınd&n em

ri hazır. 
YuıtAIU>AN AŞAÖI: 

1 - Tüysüz halı - Dütınenln geçtiği delik. 
2 - Damen - Hangi mahal. 
3 - Yıl - Bir iş hususunda birine fikir 

vermek.. 
4 - Ekmek masdanndan mozarl, mü!red, 

üçüncü phıs - Çok rahaL. 
'l - Kıymet - Vücudü örten. 
8 - Aletler - Nail olaıa. 
t - Yalamak masdarmdan emri hazır -

Ttyntroda dört baJ kişilik hu.sus! yer. 
10 - Yiirümete yarayan uzuv - AfiJ. 
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Evvelki bulmacanın halledilmi§ §ekli ..............................•............................... 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 

(Taksim Altıntepe) de 

NURBABA 
meşhur vodvil 3 perde 

fSTANBUL 
20 Eylw 1938 S:ılı 

18.30: Dans muslklsl (PJ!l.k). 19: Konfe
rans: Eminönü Halkevf namına, Naki Tezel 
<Türk halk edebiyatı). 111.30: Keman konse
r!· All Sezin, tonservatuar profesörlerinden. 
Piyanoda Rana Seven. 19 55: Bor.sa haberle
ri. 20: Saat il.yarı: Grenvlç rasadhaneslııJen 
naklen. Nihal Asım ve arkadaşları tarafın
dan Türk muslkLsl ve halk §artıları. 2C.40: 
Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doğrul ta
rafından arabca söylev. 21: Saat lyarı: Or-
1':estra. 21.30: Cemal Kamil ve arkadaş~ıuı 

tarafından Türk muslkisJ ve halk şarkı.lnrı. 
22.10: Han raporu. 22.13: Darfittaltm mu
s!kl heyeti: Fahri ve arkadaşları tarafından. 
22 50: Son haberler ve ertesi günün progra
m:. 23: Saat il.yarı, İstlklil marııL 

~ 

ANKARA 
ıo EylUI 1938 Sah 

ötiLE NESRtYATI: 
lUO; Kal'IŞlt plllk n~yatı. 14.50: PIAkla 

riirk musikisi ve halt oarkılan 15.15: Ajans 
haberleri. 
AJtŞAM N RİYATI: 

18.30: Karııp.lr pllk neşriyatı. 19.15: Türk 
muslk.181 ve halk ıarlclan CHllonet Rıza>. 20: 
Saat ayarı ve a.rabca neşriyat. 20.15: Türk 
musfkJsl ve halk şarkıları CMuzatfer İlkar 
ve Semahat Özdenses). 21: Keman solo: Pro
fe3iir Necdet Atak. Piyanoda: Profesör Georg 
Markovltz. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Ajans haberler! ve hava n.p0ru. 22.15: Ya
nnkl program. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
--·---

Bu rece nöbetcl olan ecaaDeler ıun • 
tardır : 

İstanbul clhetlndekiler: 
Aksarayda: (Banın>. Alemdarda: <Sır

rı ~), Beyazıdda: (Belkıs), Banıat -
yada: (Erofllos), Eminönünde: ( Salih 
Necatı), Eyiibde: CArff Beşir), Fenerde: 
(Hüs:ımeddln), Şehremininde: (Nnzım>, 

Şehzadebaşında: (Asaf>, Kara gümrükte: 
(Kemal), Küçütpazard&: (Yorgl), Ba -
kırköyde: (Hilal). 

Bey oğla ciheUndeldler: 
İ.stlldfil ca.ddes.lnde: (Della.suda), Ga -

l:ıtada: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
CLimonciyan>, Pangaıtıda: Nargileci -
yanı, Beşlktaşta: (Ali Rıza). 

Üsküdardıı: (Ömer Kenan>, Sanyer -
de: ~f). Kadıköyde: <Saadet, as -
man Hulüsl), Büyükadada: (Halk), Hey
bellde: <Halk>. 

Belgrad oyunlarının ikinci 
günü nasıl geçti? 

Bizden 200 metrede irfan bir üçüncülük, 5000 me~re 
mukavemette Artan bir dördüncülük alabildiler. tW 

• 
suretle ikinci gün de muvaffakiyetsizliğimiz ile bitl1 
[Hamsi nrette göndadiğima arkadaııma Ômer Baiın yazıyor:] 

Atletlerimizden üçı& Öme'f Berimle stada gidiyorlar J 
Belgrad - Cuma günü sabahtan baş- sabaka Romanyalı ile Yugoslav atl~~' 

lıyan yağmur akşama kadar devam et- arasında bir çekişme ile başladı. İki ~ 
tiği için esasen bozuk olan pist tamam.ile goslav atleti arasında kalan ROJIU1ll~ 
yumuşadı. bu çember içinden kurtulabilmek ~ 

Bir haftalık ıstirahat devresinde ayni deli gibi koştu. Bu arada Artan da .,,dl 

saha üzerinde idman edile edil~ bir ~ayli yetini düzelterek beşinci . v.aziyete ili~ 
bozulmuş olan pist bu yağmuru yedikten Yugos~av aUetlerden b~ _do~uıuı'~ 
sonra artık ne hale gelm~ olabilir, tasav- turda ~u~baka!1 terketti İkincı yu~ 
vur edersiniz. lav vazıyetı hakim bir şekle sokarak ~ 

Dokuzuncu Balkan oyunlarının ikinci- geçti. Romanyalı gayri tabii gidi~ 
si cumartesi günü kape.lı ve ılık bir ha- diği yorgunluktan dolayı üçüncü vaılf 
vada oldukça büyük bir }talabalık önün- te, Yunanlılar da ikinci vaziyete g~ 
de yapıldı. Yugoslav aUetin arttıra arttıra sç-;, 

Günün ilk müsabakası 200 metre ~?- m~safe otuz metre kadar ~üyü:11~ş ·ıil 
mesi idi. Saat üçü beş geçe ilk serının musabaka Y~g~slav Krev~ .. bır~n~ıJ' 
seçmesine başlandı: ile sona ermıştir. Artan dörd~ncu 11, 

Bu seride ikinci kulvara en iyi koşucu- Krevs (Yugoslav) 15.39.4. Nıcas 'oıJ 
muz Gören düştü. En iyi atletlerin top- nan) 15.49.2 Krista (Rumen) 16· 

!andığı bu seride ilk çıkı' hatalı oldu. Artan (Türk). 16.06.0. utd" 
Hakem bütün atletleri geri davet etti. 200 metre final: tık hatalı çıkı.ş d ~ 

İkinci hareket işaretinde atletizm sa- ruldu. Sür'at koşularının şayanı b8~ t 
halarında görülmemiş bir fo depara rağ- atleti Yugoslav Kling ilk yüz metreYl, 
men hakem büyük bir soğuk.kanlılıkla çüncü olarak ~e~, başta giden . l/ 
bu vaziyete müsamaha etti. Halkın ıslık- nanlı Lambrakis ile son on metre)') f 
ları arasın.da devam eden yarışın ortala- ğüs göğüse bitir~ ve büyük bır gıı}f' 
rına kadar başta giden Gören sağında ge- saz:ından sonra ıpı herke~t.en. ~~el~ 
len koşucuyu tedkik ede ede koşarken mege muvaffak olarak bırıncilıği s 
diğer kulvardakiler kendisine yaklaştı tır. i 
ve son metreleri arttırmadan koşarak ka- İrfan bu koşunun finalinde altıncı 
zanacağını zanneden Gören Avrupanın du. J?aha fazla da bir şey yapam~z~# 
göbeği olan Viyanada birçok yarışlar Klıng (Yugoslav) 22.5. Andreadıs 
yapmış tecrübeli bir atlet olduğu halde nan) 22.6. Lambrakis (Yunan) 22.6. 1ı 
büyük bir hata neticesi müsabaka harici Disk atma: Bu müsabakaya ciokUJ Jl 
oldu. let girdi. Yalnız Balkanların değil, 

İkinci seri dört atlet arasında yapıldı. rupanın bile sayılı atleti Yunanlı ~ ~ 
Bu serinin ilk çıkış işareti muntazam ve- mükemmel birkaç atıştan sonra bi.r~df 
rildi. Yolun büyük bir kısmını başı. gi- liği aldı. Yusuf (35.81) ile yedinci ~ 
den İrfan sonlara doğru geriledi ve üçün- Silas (Yunan) 49.60. Kleut (Yugosl' 
cü olarak finale kaldı. 46.18. Eloros (Yunan) 45.52. 

Birinci seri: Kling (Yugoslav) 22.4 (Yu- Uzun atlama: Biz bu müsabalray:ı ~ 
goslavya rökoru). Andriyadis (Yunan) rak etmedik. Bu mesafede Balkan rell ~ 
22.7. Dezanaryo (Romanya 22.8. meni olan Yunanlı Lambrakis (6.94) 

İkinci seri: Y ordakis (Rumen) 23. Lam- birinci oldu. 
brakis (Yunan) 23.2. İrfan (Türk) 23.3. Lambrakis (Yunan) 6.94. 

400 metre mania: İki seri olarak ya- (Yunan) 6.91. Stojkicesku 
pıl~ ~u m~~akanın birinci serisind_e 6.81. J 
Faik. dort kişilik grupta Yunanlı .. Mandi- 400 metre manialı koşu: Bu k~, 
kas ile. Y~~'":a ~~. a~ıştı. Mus~b~ka fialine bizden kimse kalmarruştı. tıd ~ 
hakemın ikincı huyu~ hır hatası. yuzun- talı çıkış yapıldı. ,, t 
den Romanyalı atletın fo deparıla baş- B af d . di k d b: .. j11Ci!" . u mes e e şım ye a ar u 

ladı. Beş manıaya kadar hasımları a- h" 1. d b km y lı ~~ ~ 
..ıı gid F ·t ki . . . ıç e ın en ıra ıyan unan i" 

rasınua en aı se zmcı mama- k - - - • d 1..-~ g_..{ . . . as uçuncu mama an sonra ..,_a ~· ..ı 
da sona kalmış ve yanşı o şekilde bıtır- k d b • ı· uh- 'a" c• . . sonuna a ar u vazıye ı m ıu ~ 
mıştır. . . o rıet 

İkinci seride beş atlet arasında müsa- Mandikas (Yunan) 56 sanıy_. ıl 
bakaya yapan Cemil yedinci mania- sek (Yugoslav) 57.3. Erlih (Yugo' 

d . t• ı...-;~ı- t" 57.3. ..t an sonra o vazıye ı u\.l un gayre ıne sBu-
rağmen değiştiremedi. Çekiç atma müsabakası: Btı ınil ~ 

Birinci seri: Mandikas (Yunan) 57.2. kaya biz iştirak etmedik. Çekiç atıJ19 11 
Pletersek (Yugoslav) 57.6. Sapuşan (Ro- sabakasını her sene muntazama~ • ~ 
manya) 57.8. nan Yugoslav Goiç rahat rahat bır.fıl 

İkinci seri: Erlih (Yugoslav) 58.9. Ha- ği aldı. (fo 
ci Yorgiya (Yunan) 59.5. Klezi (Arna- Goiç (Yugoslav) 47.10 me.tre. BitOı~ 
vud) 61. manya) 44.57. Petroplos (Yunan) 4 

0 " 
5000 metre mukavemet: Bu müsabaka- Günün son müsabakası 100 X_...:,Cı; f 

ya sekiz atlet dahll oldu. Bizden Hüseyin 400 X 800 şeklindeki Balkan baY~ ..... 
ve Artan i§tirak etü. Tabanca ile beraber rışı oldu. . J 
hareket etmesini bir türlü beceremiyen Sekiz yüz metrelik mesafeden bııf>" 
Artan bermutad en geri.de yer aldı. Mü- (Devamı 15 inci sayfada) 
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8011 POl'r& ...... 
90 dereceli halis limon cicekleri 

HASAN ve NESRiN Kolonyaları 
Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan kolonyasmm bir damıasmı vücude getiremez. 

Nesrin Limon çiçekleri Hasanın yavrusudur. Losyon oe Lavantalar .birer şalıeserdir. 

HiLKAT; 
Daima kanunlarına sadıktır. 

Yarata kuvvet, ... inyn. ınllhat ve .... ip.le rprmk h•lrknH 

vermiftir. B• tirit llliiatimal ve tabiat bmmJanDa ~ laanbtla 
eema ifiimdfir. 

Y1ll"Mltl B• ..._, kendi ........ doktora ol! Bfltla ~etini alr 
... ,. ft ıördiltia - afak Wr Ama u.rı.. w full7ete pç. 
KentliMe 4ifldlaJlk, MW.Hk, IP-hmhlr, ......... , lmtv .. ıM•, tmlteJ-

lik, Urbkbk mı hlaıtM117omm.T Bunlu anl)'etia imdat llanötllr. Ça • 

llakJetltftMpt.alrielan 

Kan, kuvvet ve lşHha şurubu 
lpaiJe ...... l'OSl'.&m. ta....aa uımm· ......... Wltla tWderln 
...,... tü6 ............. ~ P7et .... Wr ....u. tepi· 
H=r'i_,... .... _ ......................... . 

X... C.•I• " Nütır, ltt1Uıı açar, Mina •• aı' tıı ;rtllmeltlr. Sinll'
ı..ı, adeleled ~.Azim ve full7etl Jtlbeltir. Ve Mitin lmd • 
ıetleıi ... ette ......,_. ...... ._. ..................... l'OS-

FAUOL cünet pbidir. Gircliii 7ere uihk dinçlik ve pnçlik açar, 
her ecu""e bulunur. 

SEFALiN 
BAŞ-bış 
NEZLE-GRiP 

ve UşUtmekten 
husule gelen 

aarıları 

Romatizmayı 
derhal geçi ren 
eşsiz ilaçtır 

~ 
mUBBALBM 
&..,... Salma .-a mı· ._ ...,. ............. ,.., .... 
lıfimuQf eeaelll b'w' iM tek 

faildir. 

l'latlerl ............ , ..... ........... 
Kurflll' kalemler ı 

SOP"f Or 
TimMhlı 
801. 1 
ıa 
Not 
1011 
99 

llaruın kalemi 
Tqoa tamı 
En IJI olal 

J>aldelell ti dereoe .Wld• 

Kopra kalemleri.: 
291 
'lOl • A 
'101 • B 
'101. c , 

mu 
Yamat* 
Orta 8ld 
Sert .. !C .. '1t • A.B.C. llO ~ 

'192· A.B.C.D.B. Bet nalll 
'102 • :A. B. MaYI • Kar ... 
'12 • .A'..B.C.D.E. İlet nak1I iri olnı 

Pasteller 
1115 • rentll 
1821 ti RenkU 
1801 12 Renkli fıl alDI 

M B•ldl frt..._ 
90 ı Kırmızı • MaTf 
StabiW 12 Renkli IJf olnt 

• 2' Renkli IJf alnı 
nermetograf Oo renkli kalem 
811 Grafit ft reatll llinlen 
281. 232 Kımwa ve llaYI tebeşir 

~bDld - .....,...... ....,...., ' 
Nurkalem LtcL Şirketi 

t.t ............ 
Mlhirdal' _.. Bu 1'e. 1 • 1 

Dr. ıı..ms... 
6K&0R0K 'URUBU 

ôksOrQk ve nefes darhlı, botmaca 
ve k1zamık ôkst1rllklerl için pek 
tel1rl1 Ulçtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda b\llunur. • 
........ •••••••••••••-W•W aı ı ••• .... •• .. •••••• .. •• 

Son Posta Matbua .......... ·---···----
NlfriJU KildilrCl: S.U. a.,. 1 ... s...,., •ınc 
&ABIPLBata ._ .... UIAKUOIL 

ADEM.i iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLl(;INE KARŞI 

HORMOBiN 
T.Wetlerl laer ta.wl• ara1ms. (P..ta katua 

· . lstiklil Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - ilk; Orta ft Lll8 kuulllanaa pbb YeJa ratım m Y9 erket talebe k&Jdına bqlınıinfbt. 
2 - üt11enlere •ektebln ka11cl prtlmm blldlna tarifname param glnderWr. 

Adre.t: Şelaatl..... Polil karakola ark .. : Telefon ı 22U4 

Bir Grlplıı almadan wn1 

lltırabıa ft atrmm - .... ....... 0, .. kola7 - pbalr 
" en ucu pçlrmmba ,. 
1111 bir tqe GBIPIX 11-
llaktır. lıflcleyi basma, 
bGbreklerl n kalbi romu. 

Ucuz • Teslrli • Zarars1Z 

Caialoifa Molla F enan Caddeainde 

YENi NESiL iLK OKULU. 
Tedrisatın ciddiyeti. çcicut1ara nrilen urt ve hulUll bir terbiye .. ,.... Bt 

emall arasında temayb edea n a&terdtll muvaffatlyetlel' dolaJlll)e Kll
tilr Bakanlığınca ild leDedenberl resmi mekteblerle muadeleti tuclilt ..,... 
rulmUf olan YENİ NESİL tlt oklunun aynca mükemmel bir de YUVA mutı 
mevcuddur. Okulda ecnebi dil tedrisatına çok ehemmiyet verilmektedir. Ka
JUllara başlanmıştır. lılilracaat hergiln saat 14 den 18 e kadar. 

Karacifer 
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... , bat bir afU -.... 
.... lıalaraıu ~ 
.... Aham.. lltif w 
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KABIZLJQ 
dıfedueldlr. UW. we 

IAISAKLARNZ 
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