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lehler ve Macarlar da Çekoslo~akgadan toprak 
istigorlar. Bitler, Macar-Başvekili ile görüştü 
LONbRADA ENDİŞE Alma~ -Çek_ hud'!d!lnda 

- . . - dun yenıden ıkı 
Maca~lstanm Almanya ile bırlıkle hareket etmesi mühim çarpışma oldu 
tehıstanm C&bba alması 8Ddlşeler UJIDdlrdl Berlin muharebe şeklini alan ~arda 

Ç b 1 nin bugün Hitlerle ikinci 11 Almamn 1araJandığım bildinyor 
. em er 8 f b kJ . Polonya • Çek hududu da kapataldl 

mülikabnı yapması e enıyor . 
Çek Cumhurreisl istifa mı ~diyor? ı 

Londra 20 ( A. A. ) • Dailg Ekspres gazetesi, 
Ç•koslo;akga Reisicumhuru Beneı~in istifa etmek 
üzere o/dağ.unu gazıgor• 

Karadenizdekl brtmalardan 1 motör 
bath bir mavna da kayboldu 

' elan • • 
B - mürettebabn rırmı 

atan aaotörleria kaptan ye __ L• • L-L·•~u 
alb kiti kurtuldu. OD ...... UVJSIPU 

ribat yapıp birçok kazalara sebeb oldu· 
learadenlule bafbyan katayel nrtma· (Devamı 11 inci ıa1Jfatla) 
~deniz vaaıtalan arasınd• hayli tah· 

Çekoslovakyada 
bütün ekalliyetler 

ayaklandılar 
Leh Hariciye Nazın da 

AlmaapJ• aicli1or 

~lmGBNCI Udcc ,.. sicıetler bir "MtnCI bitaanndCI otlar ünrts• ......... 
...,..rbta 

Prıı JO (A.A.) - Çeteka ıjan11 teblll I Wı1ı çeteler Çekolloftk hududlanu. ta. 
ediyor: Df1ıı ıece Almanyactaıı ıelen ai- ( .DetJamı ıı iftd •ıd•J 

Edirne yolunda bir kaza 
içinde 22 1olcu bulunan bir otobüs devrileli, rolculann 

hemen hepli yaralandı, 1 ölü var 
Bdinıe, » (Huaual) - OOn Lillebur-I zası olmuf, yolculardan bir kip ölmilf ve 

;u • Edıme aruında feci bir otobüa ka-1 (Devama 11 inci ıaılfa4&) 

Nafia Vekili Anadoluda 
~.=-::---== tedkik seyahatine çıktı 

. 
len Şevki ıeref ~-Maratonda içitıetl ~ Onier Jlelim\D ınektubunu f9 

._ [Suretı ınahsusada Belgradı giden ar kad1§11DlZ 
~falarunızda spor sütunlarında bulacıksınız.) 

·şehirde yeni bir-- ~~~-~~~~ 
hırsızlık başladı 

Her ar adllrece elektrik 
cereyanı çalaa 30, 40 kip 
· mabk6m ediliyor 
Bilhaua ıon zamınlarda, tehrtn muh

telif semtlerinde elektrik cereyanından 
gayri meFU bir pkilde istifade edenler 
çotaJmıttır. my1eleri flddetle takib e
dilmekte ve yakalanınca derhal adliyeye 

(~amı 11 ınct •ılfadaJ 

(A;k;;-··;~·~ıi;·-·a;·;;;;i~ 
i tarihinin bir aa7f a11 
: YAZAN 

1 General H. Emir &kilet 
l..!!~..!!1!.~u •1t~.ı:!~~~~~-J 



Hergün 
Bir fantazinin sonu 

Yaıan: Muldttt. Bh,.. 

n ondra içti.maından sonra ka-
16 rarlaştırılmış olan prensiple

rın teferrüatı ne olursa olsun, artık neti
ceyi görüyoruz: Çekoslovakya, V~rsailles 
(Versay) muahedesinin ona vermı~ oldu
ğu imkansız şekille, tarihe karışmıştır. 
Çek - Slovak devleti parçalanacak, hiç 
olmazsa, kendi cürmüne göre, bir kuş.a 

lk. .. Fransa hanbcnziyecektir. Evve ı gun, 
ciye nazırının yanından çıkarken hey~
can ve teessürle gözlerinin yaşardığı go
rülmüş olan Çek sefiri a~lıya~ili~; fakat, 
bütün dünya, sulhün temın cctilmiŞ olma

Reslmll Makaleı 

sından dolayı memnundur. 
Bu suretle, 918 i takib edPn vukuat ara

sında, eski bir sosyalistle eski bir ra~ik~
lin kafalarından çıkmış olan fantezı, m
hayete ermiş oluyor. Marksh'.min büyük 
müfessirlerinden biri olmakla maruf sa
bık Çekoslovakya Cumhurreisi Masarik, 
anlaşılması müşkül olan müfrit bir nas
yonalizm ile Çekler için, haklarından 
büyük bir devlet kurmak istemişti. Cle
menceau (Klemanso) da Almanyaya 
karşı aldığı emniyet tertibatı arasında, 
öyle bir Çekoslovakya tasavvur etmişti 
ki, o etrafında bulunan bütün memleket
ler, bütün milletler ve oütün komşularla 
ihtilaf halinde bir bünyeye malik olsun! 
Bundan dolayı bu Çekoslovakyanın hu
dudları içinde dokuz milyon Çekin yanı
na altı milyon da Çek olrnıyan millet 
koydu. Fransız muzafferiyetinin Babası, 
bu usul ile Çekoslovakyayı Fransanın 
tabii ve zaruri bir müttefiki yapmak is-

Gurur, zayıf adamın elinde bir kalkana benzer, onu bir 
çok ahvalde küçük düşmekten kurtarır, fakat kuvvetli ada· 
mm elinde zehirli bir hançerdir, karşısına çıka~ herkesi ya
ralar, her iki takdirde de hem yokluğu, hem fazlası zarardır. 

Zayıf zamanlarınızda aşağıdan yukarıya, kuvvetli zama
nınızda da yukarıdan aşağıya bakmaktan çek.tniniz, kalbi 
fetheden nazar, dUz bir plan üzerinde gözden göze geçen, en 
çok dinlenen söz dt. ağızdan tabi! olarak çıkandır. 

10 kilo ağırlığında 
Ve 100 senelik 

r······················ .. ················-·········· .. ~ 

tiyordu. . •. 
Zamaneye onun eli ve kalemı bak.im 

olduğu için Clemenceau istediğini yaptı. 
Düşünmedi ki millet haklan, milliyet 
prensipleri, bir devletin by.fi ile bu de
receye kadar ayaklar altına alınamaz; o 
bunu düşünemediği gibi sosyalıstlerin 

Bir çiçek 

büyük hocalarından biri obın Masarik te : 
kendi prensipleısine hiyanet etmekten ~ 
kurtulamadı. Çeklere milli haklarına sa- Bu kaknos ııebatı 100 seneliktir. Ağır- : 
hib olmak hakkını tanıdığı halde Alınan- lığı da 10 kilo gelmektedir. Çiçeğin sa - i:: 
lara, Macarlara, Lehlere böyle bir hak bibi bunu babadan o~la intikal eden bir 

tanımadı. • nevi gayet kıymetli miras diye telakki ; 

Hergün bir fıkra 
Ricamı yerine getir
n.ıediğiniz için size 

kızabilirdim 
Fransada on beşinci Lui, mahkılm 

olan bir asilzadenin affini, parlamen
to Teisinden mektubla riccı etmifti. 
Kralın bu ricasına mukabil, mahkum 
asilzade affedilmem.işti. Bir müddet 
aonra parlamento reisile kraı kar§ı• 
laştıkları. zaman, kral: 

- Himaye ettiğim asilzadeyi affet-
tiniz mi? 

Diye sordu. Parlamento reisi: 
- Fakat haşmetmeab, öyle bir cii

rüm işlemi§ti ki.. affi imkansızdı. 
Cevabını verdi. Kral güldü: 
- Ricamı yerine getirmediğiniz i

çin size kızabilirdim. Fakat ne çare 
ki sizden u.mdıık1anmı, bekledikleri
mi ayni zamanda yerine getirmiş ol
duğunıızdan dolayı kızmıyorum. Masarik te, Clemenceau da bir devlet etmekte, üzerine tir tir titremektedir. : 

değil bir fantezi yarattıklarının farkın- \,·····-··: .............................................. ,/ 

Notası her sene 
20.000 nusha 
Satılan şarkı 

A:J~.lU.l .... 

Sözün Kısası 

Hafta tatiline muarız 

E. Talu 

D emindenberi nazarlarını hafta 

tatiline dair bir fıkranın üze4 

rinden ayırmıyan bu adam, elindeki ga.ı 

1 zeteyi öfke ile birdenbire yere attı. 
Otobüsün içinde bütün bakışlar mc.ı 

rakla ondan yana dönmüştü. İzahata gl• 
rişti: 

- Hafta tatili .• hafta tatili!. Bunu icad 
edenlerin tuzlan kuru, işleri tıkırında 
galiba. Herhalde, ço~l.t bel:ar ve kafaı:ırı 
dinç insanlar olacak. Zira, başka türlü 
bu hafta tatili mecburiyetini ortaya koy· 
maz, derdli başlarımızı bir belaya daha 
sokmazlardı .. 

Dnliyenlerden biri: 
- Fena mı? Haftada bir buçuk gün ne• 

fes alıyorsun .. diyecek oldu. 
O büsbütün köpürdü: 
- Ben mi Ben m1 nefes alıyorum?. 

Haşa! Sanki sen de nefes alıyorum der .. 
sen, sana da inanmam. Bu iddian ya k!!n• 
di kendini aldatmağa matuf bir nevi tel'" 
kin, yahud ki düpedüz riyadır. Bana, haf .. 
ta tatilinden istifade etmiş, kafasını vE! 
vücudünü dinlendirmiş tek adam göste.ı 
remezsin. Bekarlarla zenginler müsteS'" 
na. Zaten bunlar için yorgunluk ta mev4 

zuubahs değildir. Gelelim ötekilere .. biz• 
lere .. şu, hafta sekiz gün dokuz can tüke .. 
tenlere, ter dökenlere, burunlarından so• 
luyanlara.. bunlar hafta tatilinden yan .. 
lnl§lardır. Neden? diye sorma. Eğer sen 
de bizlerdensen iyi düşün. Pazar angar"' 
yası öbür günlerin angaryasından üstilll 
değilse bana küfret. ' 

Nefesini tazelemek için bir lahza dut'" 
du; sigara yasağını unutarak paketini! 
davrandı; sonra da hatırlayıp tekrar ce-t 

bine koydu. 
- Ne diyordum? Ha! bir kere o, cU'" 

nıartesinin yarım günü yok mu? ontı 

sayma. O, nasıl olsa güme gidiyor. Zira 
bu §ehirde ev kiraları bizim kıratta a .. 
damları en uzak semtlerde oturmağa 
mecbur ettiği gibi vesaiti nakliye tarife'" 
lerini de insanların ihtiyaçlarına uydur .. 
mak bir türlü mümkün olamıyor. Saat 
birde işini terkeden bir kimse, Yenima .. 
halleye saat kaçta varır, bunu şöylece bit 
hesabla da ver fetvayı! 

Ertesi gün, pazar .. uykuyu biraz uzat" 
da ohnadılar. Bugünkü Avrupa milliyet mümkündü. Fakat, milli bir hak iddiası 
Avrupasıdır. Milletlerin parçaları, hiç vaki olduğu müddetçe bu iddiaya col
olmazsa Avrupada, birbirlerinden ilele- maz!> diye cevab verip bu cevabı teyid 
bed ayrılamazlar. O zaman bir sosyalist- için kılıca sarılmak mümkün değildir. 
le bir radikal bunu düşünemediler ve Av- Fransa, son dakikada korkmuş değil; bel
rupa da bu yüzden yirmı senedir dalına ki de hakkı tanımamaya cesaret edeme-

10 sene içinde 
Harblerden iki buçuk 
Milyon insan öldü 

İngilizlerin tanınınıı besteldrlanndın mak, yatağın ılık kucağından bir parça 
• ..)rmanda. p.rkısile 25 senedir İngilh geç ayrılmak istiyorsun, değil mi Göre .. 
hdlk:ını büyilleyen Landon Ronald M ya- yiln seni, yap! Çalgılı vapurdan, şehit 
ıında bulunduğu halde ölıntlftür. Bu ıar- haricinde kaI.akson yasağını hiçe sayan 
kının notasından her yıl, 20 bin nllaha aa- otomobile.. yetmi§ iki diyardan koğul" 

rahatsız oldu. miştir. 
On sene evvel Milletler Cemiyeti hi • tılmaktadır. Ronald iki yaıında iken pi- manın tesellisini haftalı Hünkar suyu te'" 

mayesi altında muhtelif devletler tara _ yano çalmaya başlamıı, H yqmda bir nezzühünde prıyan Beni İsrail kafilele'" * * fından imza edilen Brian _ Kellog mua _ orkestrada flöt çalınıf, 18 sene de 60 lira rinin §amatalarına .. pratika istemek içill 

Çekoslovakyayı Çekoslovakya olduğu Geç olsun da güç olmasın. Çetin bir haftalıkla, başka bir orkestrada piyano Büyükdere hizalarına gelince acı acı düo-
hedesi muharebeyi kanun haricine atarak d 

zamanlardanberi muhtelif fasılalarla bir mücadele neticesinde de olsa, bir zaman- milletler arasında dalınt bir sulh tesisi çalmıştır. ük öttüren §ileplere, ekzosu ne katlar 

kaç defa ziyaret ettim. Daima. ımna dik- danberi, Avrupadaki harb sonu haksız- Bundan sonra uzun müddet me§hur çok patırdılı ise cakası o nisbette artan 
.. - temin emelile ortaya konulm.uıtu. Bu .1. 

kat ederdim: Otellerde bir tek almanca lıkları birer birer tamir ediliyor. Tamir keman üstadı Kubelihin partönerliğini takalara kadar. bütün her ıey bu taı,.µ 
İn muahede imzasının ilk on ıenesi zarfın- balı k d.. d ' yazı bulunmaz, bunun yerine her ıey plWarı gilterenin elinden geçiyor ve yapmıştır. aa uy unuzun uşmaru ır. 

fransızca olurdu. Kapıcıya almanca &öy- mimarlığı da o yapıyor. Bu suretle, ya- da verdiği netice şudur: Sonra, yataktan kalktınız, değil mi? 
lediğim zaman almanca cevab vermek- va, yava,, Avrupayı normal bir milliyet Bu müddet zarfında zuhur eden dört Finlandiyalı bir muallimin Bayan, evin bütün bir hafta görülemedik 
ten memnun görünmezdi. Halbuki soka- prensipi ilzerine oturtmak mümkün ola- muharebede iki buçuk milyon insan te- kızı Avrupa güzellik f§lerini size yükler. Kendi boyunun eri" 

caktır Bu prensipler kuvvetlendikçe lef olınuştur. şemediği örümcekleri tavan .iiipürgesi16 
ğa çıktığım zaman nereye gitsem, nere- · • V l" • l' J 

milletlerin hakları mukaddes bir ruh al- ı - Bolivya - Paraguay muharebesi. l'\.Ta ıçesı O uu almak size, avizenin ampulunu deg"'iştir'". de almanca söylesem cevabmı alırdım ve 
dıkça Avrupa insanlı~ da yavar:ı yavaş 100 bin insan, 2 - Habeıristan muharebe- Kopenhagda tertib edilen güzellik mü- mek size, bahçede seccadeleri dövmeli etrafımda her adımda bir almanca işiUr- 6 4 

'!J s· 
dim. Halbuki, Alman külfürünün h&kim rahat edecek ve insanlara refah vermek- sinde 50 bin Habeşli, 5 bin İtalyan. 3 - sabakası bir çok maceralardan ıonra ni- size, su küpünü doldurmak size, hamatıl 
inkişafı altında teşekkül etmiş olan bu ten başka bir kabahatı olmıyan sulh için İspanya muharebelerinde bir milyon _ hayete ermiştir. Avrupa güzellik krall - böceklerine, tahtakurularına karşı ilM 
memleketten, cebren, Almanlığa muhalif de devamlı bir istikbal imkA'nları kuvvet dan fazla insan. ~ _ Çin - Japon harbin- çeliğini Finlandiya güzeli Sirko Salone yapmak nze, çocuklara lalalık etmek si" 

bulacaktır. Bütün kalbimizle temenni tel f kazanmı.,+ır. Bir köy hocasının kızı olan ze, damdan düşen misallri ağırlamak si'" ve Almanya düşmanı bir siyasi camia ya- de bir buçuk milyon insan e olmuştur. ~· b 
edelim ki Avrupa, küçük veya büyük, 938 Avrupa güzellik. kraliçesi bütiln ha - ze. ir gün evvel bahçeye serilmi~ çama"' ratmak, ancak bir fantezi mahsulü olur. ,, 
bütün milletlerin mukaddes ve tabii olan yatında yüzüne kat'iyyen makyaj yapma- flfl toplamak size. konsulun sakatıanmı, 

Böyle bir fantezi ise en mükemmel şart.- V er "cı"ler cemz"yet" ( haklarına riayet etmeği öğrensin. Bize l\..Qn V l l dıg"ını söylemektedir. Sarıpn ve mavi Devamı S nciL sayfada.) lar içinde nihayet yirmi sene yaşıyabi-
lirdi. Bugün 

0 
fantezi sona eriyor ve esaslı bir sulh devri açacak olan yegane Cenubi Afrika hükUmeti bir cKan ve- gözlüdür. Yaşı ancak yirmiyi bulmuftur. , .... m .......... - ..................................... , 

Fransanın Orta Avrupadaki harb sonu siyaset yolu budur. Avrupayı, ' tam bir riciler cemiyeti:. ne malik d~nyanın ye- Bu müsabakaya girişinin sebebini de f e·· ••k u b k ) 
siyaseti son iflAsını ilAn ediyor. ahenk içinde, elele ve sulh içinde, mede- gane memleketidir. Bu cemiyetin üyele- göyle izah ediyo~: 1 uyu m sa a a ı 

İnsanlık, Avrupalılık ve hak bakımın- niyeti ileri götürmeğe çalışan bir mem- rinin sayısı 500 dür. c- Memleketimde güzellik mftaabaka- \. [ Y I .• 
dan hazin olan bir müşahede de şudur: leket haline getirmek için bu ruhun ha- . .. . ları kadınlar için atletizm müsabakaları .... 1 DiZ çocuklar IÇIR )····· 

kim olması 13.zundır! fantezı bugun yıkılıp giderken, temennı olarak telakki ediliyor. Ben her ne b • 25 . 1.' 1: • 
Fransa Çekoslovakyayı son dakikaya ka- Çekoslovakya, fena maksadlı bir slya- edelim ki dünya daha iyi, daha hak üze- dar atlet değilsem de bu müsabakaya 11- /ıra, J /ıra, 10 lira ve 
dar tuttu; sade tutmakla da kalmadı, onu setin, haksızlık üzerine kurulan bir sulh · k lmu~ bir dünya ıeklini alsın h "00 k · • J ht l~1 teşci etti, mukavemete sevketti; biraz rıne uru . . . . tirak ettim. Kazanacağımı iç beklemi • 11 lŞıge ue mu e lJ 

Sisteminin yarattı"" bir fantezi idi. Bu Muhıtt•n Bırgen yordum d..,.,.,..;..+-1 .. 

gayretle kolay bir anlaşmanın mümldn ;:======5=4 =================· ====~===·===~= ......... =·=======~ hediyeler verecetiz olduğu zamanlarda bile, onu sert ve ba-
§in bir mücadeleye sevkettl. Fakat, sün
güye davranmak dakikası geldiği z~n, 
Fransa Praga gidecek yerda tayyareye 
bindi ve Londraya gitti. Oradan da, Çe
koslovakyaya, tariht idam kararını bildi
ren telgraflar gönderildi! 

Bu müşahede hazindir, fakat, zfilıirdc 
görilndüğü gibi Fransanın şerefine na
ki.se veren bir hadise değildir; Fransa 
dövilşmekten korkmuş gibi görünse de 
hakikatte, hak önünde boynunu eğmeğe 
mecbur olmuş demektir. Bugünkü dün
yanın en büyük hakltı ve en büyük ha
kikati milliyettir. Almanya, Alman olarak 
Südetler üzerinde hak iddia edemediği 

nı;Jddctçe belki hakkını ona vermemek 

1 STER I NA Nı 
Bir dostumuz anlattı: 
c- FabrJkanuZln yanı başında meşrutiyetin ilAnı günle· 

rinde binası yandığı zamandaberi metr11k bir ev arsası var
dı. Fabrikayı genişletmek lüzumu hAsıl olunca bu arsayı sa- . 
tın almak istedik, sahibini bulduk, ihtiyar bir kadındı. Civa
rımızda toprak fıatı metre murabbaı başına 5 lira olduğu 

halde kendisjne 6 lira teklif ettik. Satmam, de:H. Bir müddet 
sonra ihtiyacımız artınca 8 lira verdik. Gene başmı salladı. 
Fiatı 12 liraya çıkardık, gene red cevabı verdi. 

Biz kadının hu yere mutlaka ihtiyacımız olduğunu bildiği 
için azami parayı koparmak kurnazlığını göstermekte oldu-

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
ğuna zahib olmuştuk, kendisini bir defa daha gördük. Ve 
büyük bir hamle yaparak 5 liralık mala 24 Ura verdik: 

- Bu para ile bir fabrika muhitinde, çaresiz gürültülü bir 
yerde değil, fakat Taksimde de bir arsa alabilirsiniz, dedik. 

Gene başını salladı, maamafih biz gene kadının daha fazlaya 
göz diktiği zehabında sebat ediyorduk. Fakat geçenlerde ne 

görsek beğenirsiniz? Kadın o yere bir bina yaptırtmaya baş

lamaz mı? Hakikati bilahare anladık, meğer kadıncağız o 

arsaya sahib olanların bir gün bir define bulacakları hak
kında derin bir kanaate sahih imiş.:. 

iSTER INANMAI 

Bu sütunda her gün muntazanıall 
çıkacak birden on sekize kadar uUJilS" 
ralı resimleri kesip saklayınız. Miisa'" 
baka faydah, eğlenceli, ve kolaydır• 
Bal şeklini son resim çıktığı ıün ifaJI 
edeceğiz. 



Sayfa s 

Mussolininin 
yeni nutku 

İngiliz ve Fransızlara göre yort:::-g::fa:·::kb::~ 
Sulh Pahalıya maıoıdu ~~nra:a:::11::;1eı: :~::a~an:~ 

e Godesberg mülakatı 
yapılırken 

Yazan: Selfm Ra~ Emet 
halkın alkışları arasında geçen Mus -
solini, Udin'e gelmiş ve şehremaneti _ orta Avrupanın ve umumiyetle 

G 
,. l ek ender olarak "sulh,, un bu kadar az bir ~~~balkonundan bir nutuk söylemiş - bugün ~:u.=ı:;:m~ h~~ 

QZ e ı:e er P d "" t b •• tt • • l Mussolini, 16 sene içinde yapılan let reisi Hitler ve Ingiliz Ba~vekill 

h k l Ş ol ugunU e QrUZ e lTlYOT ar şeylen anlattıktan sonra İtalyanın e - Çemberlayn arasında vukubulacak o -egecanla arşı onmı min hududlan bulunduğunu, Libya - lan mülakatın neticesine bağlı olduiu-

hl.k • . 1 d·ı • d v•ıd· d• 1 nın tekrar zaptedildiğini ve muallak - nu söylemek malı1m bir hakikati ilim-

çek gazeteleri, harb te f 8Sf fZ8 8 8 1 mış egı lf 7 ıyor ar ta kalan diplomatik meselelerin halle- dan başka bir şey değildir. Siyast va. 
dil~iş olduğunu tebarüz ettirmiştir. ıiyet her gün, hatta her saat büyük bir 

dar az bir heyeranla karşılanmış olduğu- blzzat Çekoslovak devietının. bayatını tehll- . It~lya denizd~ k~r.ada ve havad~ s~r'atle inkişaf ettiği için bugünkü mü· 
Paris 20 - (Oeuvre• gazetesi Çekosl~ da tebarüz ettiriyorlar. keye koyuyor. Fransanın ve Ingilterenln ye- hıç hır zaman şımdiki kadar kuvvetlı lakatın hüsnü suretle hitam bulması 

:Vakya m 1 . hakkında şövle yazıyor. nu te . Çekoslovakyarun şLlll- nl garanti vll.dlerine gellnce; bu hususta ol: dei!ildi. kafi deg-ı'l, aynı· zamanda buna aı"d ka· 
ese esı . • cevabı Times gaze sı, . . dukça bedblniz. Sonra bu projenin kabul e-

Öyle zannediyoruz ki Pragın diye kadar asla ekalliyetlerı memnun et- dUmeslle Alman - Çek meselesi halledllm.Iş . ~ussolini b~~an sonra l~aly~ mille- rarlann tatbikatında da büyük bir sür-
kat'i mahiyette olmıyacaktır. . ği düşünmemiş olduğunu hatırlattık- olmıyacakttr. tının manevi ıttihadından. sıtayışle bah- at iltizam edilmek icab ediyor. 

Prag hükılmeti hiç değilse birkaç gün ~a: sonra Çekoslovakyanın gene hudud- •İstedikleri kadar göriişsünlen temiş ve ecn_ebilerin murlari~. qldukla:ı Çekoslovakya, Fransa ve İngiltere 
için vakit kazanmak istiyor. Ta ki, Fran- ların tashihinden sonra, fsviçreden, Ho- Pt:ag 20 (~.A.) - «Lldove Novlnb gazete- hastalıktan şi!ayab oL'l1.ıtlan ıçın bu nu- hükumetlerinin verdikleri müşterelıı 
sı - İn .liz l asının dünyada yapa- d d Belçikadan, Danimarkadan si Fransız - Ingillz müzakerelerinden bah - mayişlerde hazır bulunmalarını istedi~i- kararları kabul ederken iht'ıvar etWn 

z gı an aşm . _ ~ ve bil- lan a an, . , k sederek diyor ki: 1 1 " 0 • 
cağı tesirlerin kıymetini olçsun daha fazla nüfuslu bır devlet olar&A a- İngiliz ve Franm devlet adamları iste - ni söylemiştir. Dünyayı eğlendiren ta - hattı hareketle zaman kazanmak ve bu 
hassa, bütün demokrat memle~etle~e y~- ıacağını ilive etmektedir. dikleri kadar görüşsünler. Kendl mukadde - ya, şimdi yoktur. İtalya ke~disinden kor- arada da, bu kararların dünya efkArı 
Pılacağı üzere, millet mümessillerile - Gene bu gazete, diyor ki: ratım1z hakkında nlhat kararı vermek ge - kulmasını tercih e~~ktedtr. Baş~~lan- üzerinde husule getirdiği tesirleri öğ . 
tl§arelerde bulunsun. Binaen~eyh Çc- Eğer sulh muahedeleri umumun mu- ne bize afddlr. Dünyada btç b1r devlet bize nın tarzı hareketlennı de nazarı ıtıbara renmek istediğini işrab eder bir durum 
kosl ak l entosunun içtunaa da- af k til tadil edilirse sulh yolu il•"? pleblsftf cebren kabul ettiremez. Memleke - almamaktadır. arzetmektedir. Dahilde bu'"tu"n kıt'alar 

ov par am ak selesinin V a a e • w • • tlmlzln tamamlyetlnl müdafaa etmek bak - . . b" 
~et olunması ve Çekoslov me . uahedelerde zaruri olan degişıklıkleri k d m.1 Mussolını, sonuna do~rn nutkuna ır seferber haldedir. Buna mukabil Al • 

P da İn<ril- m ın an vazgeç yoruz. h kli . h Ik .. ks k 
hallini tedkik etmek üzere rag 0 yapmak prensipi kuvvet bulur. Medenı- Amerika a t ı · tenkid ediyorlar mu avere şe ve.muş ve a yu e man, Leh, Macar hududlan da sefer • 

Ç kolovakya ı d g ze e en l h d · d ·· d 1 tere, Fransa, Almanya ve e yetin inkişafı da işte bunı. bağı ır. Nevyork 20 CA.AJ - Amerika gazetele - sese er zaman an Zly:ı e muca e eye ber Leh. Alınan ve Macar kıt'alarile sa 
arasında bir konferans yapılmasının tek- Manchester Guardian gazetesi, sulhün rlnJn ekseri.si, Çekoslovakyaya toprakların - hazır bulunduğuna dair yemin etmiştir. rılmış bulunuyor. Südet Alman!arile 
lifi muhtemeldir. ek pahalıya elde edildiğini yazıyor. dan bir kısmını terketmesi yolunda yapılan Mussolini bundan sonr11 yürüyüşün bit- dahilde çarpışmalar hala berdevamdır. 
. Populaire: p Daily ekspres, İngiltererun Çekoslovak- Fransız - İnglllz kararını şiddetle tenldd et- mediğini ve hiç kimsenin onu durdura- Südet Almanlarının akın halinde göze 

1 i gerek . d l ı· edi mektedlr. ğ .. l . ı· ' Londra anlaşmasının netice er . . yayı garanti etmesine şıd ete i ıraz - N k Ti tesl artık umum! mıyaca mı soy emış ır. çarpan hicretleri, hududların öbür ta-
. llü evyor mes gaze • N k bT · ·d b- ··k h'" ~vrupa, gerek Fransa için çok şumu. yor. barbten sonra muahedelerle tesblt olunan ut un 1 ışı yenı en uyu teza ur- rafında heyecan ve asabiyeti son had -

olacaktır. İhtimal ki harb bertaraf edil- Çek gazetelerine göre emniyet sisterninln sonu gelmlştlr diyor. lere vesile teşkil etmistir. dine çıkarmıştır. Bu sebebledir ki il . 
Jniştir. Fa.kat öyle kötü şerait altında Prag 20 CA.A.> - Fransız - İngiliz tek: - !fera~.d _gazetesi dJyor kJ: B k·ı· tizam olunan istical yerindedir. Aksi 
b ki Ih uğurunda n l hakkında yan resml ıPrager Presse. Ikl buyuk demokrasi. Çekoslovakyayı yal- aşve ı ın genç t h d d - hAd 

ertaraf edilmiştir ' su llnzee~--•, bu'"yu··k başlıklarla ..ny1e yazıyor: ru?: ldam sehpasına göt_ürm .. ekle kalmo.mışt.ır. .. akdirde bir u u tecavüzu a '.sesi 
nı.ücadele etmekten hiçbir an geri kalma- g ;osıova.tyanın hayatı ;entaatıerı ta _ ona kendl kendısını oldurmesı emrını de haVaCI lara 1•111.falı umumi bir kargaşalığı mucib olabilir 
rnış olan bizler bile bu harbin önüne ge- mamlle kOrunulacaktır. Bütün mea'ul un _ vermlşlerdlr. ki İngiltere ve Fransanm da istediği bu 
çilmiş olmasından dolayı sevinemiyoruz. surlar arasında tam bir görüş blrllti vıı.rdır. Harb olaydı Türk Hava Kurumu, tnönıi planörcülük değildir. Esasen bu husustı Çek bükO.· 

İngiliz gazetelerinin mütalealan 1 Bazial Demokrat. gazetesi §Öyle yazı - Yalnız Dally Nevs gazetesi, başka bJr ll- metine icab eden vesaya yapılmış ol-
yor• san kullanıyor ve diyor tı: kampındaki genç havacılarımızın çalış· duğu için beklenmedik bir hadisen~n 

Londra 20 (A.A.) - Gazeteler, ha~bin Teklif olunan sureti bal, harb tehlike - Eğer İngiltere ve Fransa harbe girml~ de malarını görmek üzere Başvekil Celal 
Uzaklaşmakta olmasını görmekten miıte- ler'-' •~A•e etml• de~lldlr. Berlln, birkaç Sü- olsalardı, bütün Çekoslovakya asıl murı:ırc - patlama.:;ına pek intizar edilemez. Fa . 

u.u ~ 'I & Bayan davet etmişti. Başvekil bu davete k d kk ı· 'h 1 b 1 ' 
vellid memnuniyetlerini ifade ediyorlar. det vllA.yetlle iktifa etmiyecektlr. Almanya- be sahası olacaktı. Oallb her kim çıks::ıydı at i at ı ve ı tiyat ı u unmaK za 

b k da Oralarda tek bir adam kalmıyacaktı. atideki cevabı göndermek suretile değer- ruridir. Alınan ihtiyat tedbirleri, böy -
!Ancak, pek ender olarak sulhün u a- nın istediği tptldat maddelerdlr. Yeni proJe 
=~::::~~~~~~~~~====~~~~~~==========~================~ li gençleri taltif etmiştir: le bir hadiseyi önlemek, kaçmılmak is· 

Pazarlıksız satış 

Kanunun tatbiki için lüzumlu görülen 
yeni tedbirler alınacak 

26 eyliilde lstanbulda tic~ret. odasında yapılacak 
- llerı de iştirak edecekler 

t 1 t atbuat mumessı op anıya m 
azarlıksız sa- caret umum müdürü Mil.mtaz Bek birk~ç 

Ankara, 20 (Husu.si) - p tesl gu'"ne kadar 1stanbula hareket edecektır. 
l rutlevvel cumar ~ t . d d 
~ ~anununun 1 teş . İstanbul ve Kanunun tatbik olunac~gı zmır en e 

8tinunden itibaren Ankata, k b toplantılara mümessıller çağırılmış
hrnir şehirlerinde tatbikine baş:anadcail - tıu Tatbikatın intizamla ve sarsıntısız 
tır tıe tatbık e e- r. · · · · b .. . Bu kanunun ne sure bul reyanı alakadarların tenvırı ıçın :ı-

v. H fnc"' ka e- ce oegıne dair Vekiller eye 1 ... "d tün lazunlı tedbirler alınmıştır. 
Uilen kararname ile bu kararnamey; !~ '()' vilSyete gönderile!! lzahnamede tat
bir izahname de Ankara, İstanbul, znur bik tararnames.indeki başlıca esaslar ge
~ilayetıerine gönderilmiştir. . . de ce- niş tarzda izah olunmaktadır. 

Tatbikatın tam bir intizalile/1:anbul- .Alikadarlarla yapılacak tem~d~:1 
reyanı için ay başından evv B nr tavazzuh edecek vaziyete gore mu-
Cia tnü.him toplantılar yapılacaktır. u so noksan görülen noktaları ayrı-
t 1 lıll pazartesi him veya 
Op antıların birincisi 26 ey ca tavzih edilecektir. 

günü İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasın- Kararname tatbikatından ~~acak. ne
da olacak 'Ve bu toplantıya istanbulu~ . . .. e kararname hukumlerının 
aı 'k tbuatın ınu- ticelere gor k hkA ı 

a adar dairelerinin ve ına .. halen pazarlıksı.Z satış anunu a arn 
!nesilleri ile kanunun kendilerin; ~~- . . a· kalan müesseselere veya satış 
lü ·· ssilleri ıştı- harıcın e ah d d halen 

olan tüccar ve esnaf muıne maddelerine de teşmili Y ~. a 
l'e.k edeceklerdı"r. Bu ilk umumi toplan· hükümleri c!ahıhne alınan 
~ k u kararname J • - ri d •ldan SOJll"a müteakip günlerde bu . an - ter ve satış madde en uze n e 
rtun kendilerine teşmil edildiği ticaret m~=ı lüzumlu telakki edilen tadil
iUbelerinin mümessilleri de ayn ayn r:r hakkındaki mütahların da kezai Ve-
toplana-L '- dil ·ne izahat verilecek- b"l.J!..:t .... esi vilayetlerden sten-tir uu1. .n.en en kalete ı wı u.u• 

Bu içtimalarda bulunmak üzere iç ti- ıniştil'· 
Alman ordusunun 

Suriye 
istifa 

kabinesi 
ediyor 

Berut 20 (A A ) _ Gazeteler, Fransız 
S · · · rt l'in urıye fevkalade komiseri de Ma e 
beyanatını neşretrnektedir. 

Bu beyanata nazaran, Fransız - Suri~e 
lnuahedesi yeni müzakerelerden ve eka -
U ~a Y~tler meselesinin hallinden sonra 
edilecek, Lübnan devletinlıı hududları da 
de~· . 

sışnuyecektir. 

Bu beyanat burada hoşnudsuzluk u

~ndırınıştır, Suriye kabinesinin istifası 
kleni 0 • 

sonbahar manevraları 
ber 20 (A A ) _ Birinci Alman 

Königs g · · A 

bahar manevraları şarki 
ordusunun son 

k
A. Angerap Goldap ve Treu-

Prusyada aın ' 
takalarında başlamıştır. 

burg rom 
}arda kara ordustı. kumanda-

Manevra B ' ·tsch ile birlikte İtal-
G al rauı 

nı eMner İspanyol, İsveç, İsviçre, 
Yan acar, 1 F" 

' y nan Danimarka :, ın-
Türk Bulgar, u ' 

' N eçli ve Holan-
landiyalı Estonyalı, orv 

. 'k ··baylar da hazır bulunınak
dalı bırço su 

tadır. 

) cT~ k havacı gençliğinin nasıl çalt~ tenen bil yük yangımn önüne geçmek 

Atat·u·rkle İngiltere tıklarını yerinde görmek benim icin hü- içindir. İşte bütün gfü:ler Hitlerle ('em· 
yük bir zevk ve kıvanç olacaktır. İşlerin berlayn'in. bugün Godes~erg'de yapa· 

Kralı arasında teati• icabı, beni çok mütehassis eden daveti- cakları müJakata ve bu mülakatın ne. 
nize icabete imkan vermedi. Teşekkürle- ticelerine dikilmiş olduğu halde bütüt 

edl·ıen telgraflar rimi bildirir ve değerli havacı gençlere bir dünya intizar içinde beklesivor. 
selamlarımla muvaffakivet temennileri- Sclim Rnırıp Emeç 
min iblağını saygılarımla rica ederim.:. Ankara 20 (A.A.) - Prens Conna

ught'ıın vefatı münasebetile, Reisi
cumhur Atatürk ile İngilter~ kralı al
tıncı George arasın1a aşağıdak: tel
graflar teati edilmiştir: 

Majeste altıncı Georg.? 
Londra 

Majestenizin prens Arthur de Con
naught'un şahsında uğradığı ziyaı 

büyük bir teessürle haber aldım. Ma
temlerine bütün samimiyetimle işti

rak etmekte olduğuma inanmalarını 
ve en derin taziyelerimin ifadesini 
kabul bufurmalannı Majestelerinden 
rica ederim. 

K. ATATÜHK 
Türkiye Refaicumhuru 

Ankara 

Prens Arthur de Connaught'un mü
essü vefatı münasebetile gönderilen 
teessür mesajınızdan fevkalade mü
tehassis olarak, hitufkar taziyetleri
nize bütün samimiyetimle teşekkür 

ederim. 

İtalya ve 
·Yugoslavya 

GEORGE 

Roma 20 (A.A.) - İtalyan gazeteleri, 
Mussoliniye Yugoslavya topraklarında 
gösterilen iyi kabulü hararetle mevzuu 
bahsetmektedir. 

Giornale d'İtalia diyor ki: 
Mussolininin yaptığı kısa zlyaret, İtal

yanın Yugoslavya ile bir anlaşma zihnj
yeti içinde teşriki mesaide bulunmak az
mini isbat eder. Mussolini keza. siyas! s&
hada kendi şahsi hüsnü niyetinin delili
ni de göstermiştir. 

Mussolini Triyesteden aynldı 
Triyeste 20 (A.A.) - Mussolini, bugün 

buradan hareket etmiştir. Hareketinden 
evvel 35 bin tonilatoluk Roma saffıharb 
zırhlısının ve ikişer bin tonilAtoluk Ma
röni tipindeki üç denizaltı gemisinin tez
gaha konulma merasiminde bulunmuş

tur. 

Bir sarhoş bir polis 
memurunu ısırdı 

Evvelki gün Fatihte garib bir vak'a 
olmuş, kendisini bilmiyecek derecede 
sarhoş olan bir seyyar satıcı bir polis 
memurunun bacağını ısırmak suretile 
yaralamıştır. 

Şurada burada dolaşıp çorap satıcılığı 
yapan İlyas evvelki gün Fatihteki bir 
meyhanede kafayı adamakıllı dumanlll
dıktan sonra sokağa çıkmış ve nara at
mak ve rastgelene çatmak suretile gele
ni, geçeni iz'aç etmeğe başlamıştır. O sı
rada oradan geçmekte olan Fatih emni
yet iimirliği mürettebatından polis Ke
nan işe müdahale etmiş ve İlyası tutup 
karakola götürmek ist<?ı:rıiştir. Polisin bu 
müdahalesine kızan İlyas, onun karakola 
davetine icabet etmemiş ve gitmiyeceğini 
söylemiştir. Bunun üzerine memur sar
hoşu zorla götürmeğe mecbur kaldığı sı
rada İlyas ağzını açarak üzerine hücum 
etmiş ve memurun bacağına dişlerini 
geçirmiştir. Fakat kendisini pek çabuk 
kurtarmağa muvaffak olan memur niha
yet Ilyası yakalıyarak karakola götür
müş ve hakkında lazım gelen kanwıi mu
ameleye tevessül olunmuştur. 

ispanyada 
Harb vaziyeti 
Barselon 20 (A.A.) - Cumhuriyetçi 

karargahı tebliğ ediyor: Ebre cebhesinde 
nasyonalistler hücumlarını bilhassa Gao
ta mıntakasında daha büyük bir fiddetle 
artırmışlardır. Fakat düşmanın bütün 
hücumları püskürtülmüştüı·. 

Terucl cebhesinde, kıtaatımıı; düşman
dan birçok mevzileri geri alnuştır. 

Fransada kış saati 
Paris 20 (A.A.) - İlktcşrin gece yarı

sından itibaren kl§ saatinin tatbikine baş
lanacaktır 

SözDn k,sası : Haf ta 
tatiline muarız 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

ayağını tamir size, çoluğu çocuğu gezdir· 
mek size aid o günlük eğlencelerdir. 

Öyle ki, pazartesi sabahı mağazaya, 
yazıhaneye giderken hergünkünden da
ha yorgun, daha bitkin bir halde olur
sunuz. Ve işte, benim gibi, hafta tatiline 
dair bir bende rastgcJdiniz mi idi, gaze
teyi dertop eder, fırlatır, atarsınız .. 

Hafta tatili mi?. Eksik olsun, azizim? 

Ben, dükkanımı pazar günleri de açıp 

cezaya çarpılmağa çoktan razıyım! 

E. Talu 

İzmir fuarı 
dün gece kapandı 

İzmir, 20 (Hususi) - İzmir fuarı gec. 
yarısından sonraya kafar devam eden 
şenlikler içerisinde kapanmıştır. Fuar 
gazinosunda bu münasebeti? 500 kışilik 
bir ziyafet verilmit ve Belediye reili 
Behçet Uz bir nutuk söylemiştir. 

Ankarada trenle bir 
kamyon ç1rpıştı 

Ankara, 20 (Hususi) - DQn akşam fa
tasyonda bir kaza olmuş, fOför Salibin 
idaresindeki 3172 numaralı kireç yükUl 
kamyona makinist Alinin idaresindeki 
marşandiz treni çarparak kamyonu par
ça parça etro4tir. -----

Muallim ve ta1ebelerin 
seyahat biletleri 

Ankara, 20 (Hususi) - Talebe ve mu
allimlerin satın alacakları gidiş dönüş 

tren biletlerine f otograi yapıştırılmıya
rak katar kondüktör ve memurlarının bu 
biletleri katarlarda yolcunun elinde bu
lunan fotograflı vesika ile kontrol elme· 
leri muvafık görülmüş ve alakadarlara 
bu hususta tebligat yapıimıştır. 



SON· l'OSTA· 

İngiliz filosu amiralı dün merasimle İş kanunu 
Cumhuriyet abidesine çelenk koydu iş d~resi rejsi, İş ihtilatıarı 

. . . . . ,. . .. _ . • ve İ.şci sigortası hakkında Dış piyasalara şarap ihracı imkanlarının artması 
üzerine inhisar idaresi istihsali arttırmağa ve fiatları Tiirk ve lngılız bahrıyelılerı abıde onunde hır geçıd beyanatta bulunuyor 

resmi yaptılar ve halk tarafından ıiddetle alkışlandılar 

Mwfir t.ı<ıhrlyelilff Tak lim meydanına gelirlerken 

Limanımızda bulunmakta olan İn -
giliz filosu komutanı Amiral (Murc -
had Guld) dün sabah saat 1 O da mera
simle Taksim abidesine çelenk koy -
muştur. 

İngiliz ve Türk bahriyelileri saat 
9 30 da önlerinde bandolan olduğu 
' halde Taksime gelerek abide etrafında 

yerlerini almışlardır. İngiliz filo ko -
mutanı diğer zabitanla beraber saat 
1 O da otomobille Taksim meydanına 
gelmiş ve meydanı dolduran binlerce 
halkın alkışları arasında Cumhuriyet 
Abidesine çelenk koymuştur. Çelenk 
konduktan sonra evvela Türk bahriye 
bandosu İngiliz marşını, müteakiben 
İngiliz bandosu da İstiklal marşını çal
mıştır. 

Milll marşlardan sonra Amirctl 
Murchad Guld abide defterini imza -
lamıştır. Bundan sonra İngiliz ve Türk 
bahriyelileri başlannda bandoları ol -
duğu halde Amiralın önünde bir geçid 
resmi yapmışl~rdır. Bu esnada halk 
bahriyelileri sürekli bir sürette alk.1ş -
lamıştır. G€çid resminden sonra Ami -
ral Taksim meydanından ayrılm1ştır. 

Misafir bahriyeliler dün şehirde bazı 

ziyaretlerde bulunmuşlar ve bu arada 

Mil tef errtlı : 

Ankara radyosunun tecriibe 
neşriyah 

Ankara radyosunun tecr1be mahiye
tindeki öğle neşriyatı, çok müsbet neti

celer vermiştir. 
24 ve 25 eylUl ve 1, 2 birinciteşrin ak

pmları da, İstanbul radyosu çalışmıya-

cak ve bunun yerine Etimes'ud istasyo-

Amiral CumJı:u.riyet 4.bidesinin öniind~ 

defteri mahsusu imzalıyor 
cami ve müzeleri gezmişlerdir. Misa -
firler bugün de husuSi sürette şehirde 
gezintiler yapacaklardır. 

Şehir işleri: 

Pazarlıkıız aahJ kanunu 
tebliğ edildi 

Pazarlıksız satı~ hazırlıkları Belediye 
İktısad İşleri MüdürlUğü tarafından ta
mamlanmıştır.. Ankaradan gelen Heyeti 
Vekile kararnamesile kanun sureti kay
makamlıklara ve emniyet müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Bir teşrinievvelde pazar
lıksız satış tatbikatına başlanacaktır. 

nu neşriyat yapacaktır. Cumhuriyet bayramında, faaliyete geçe-
Yeni istasyon, resmen 29 birinciteşrin, cektir. 

Şehirdeki oteller smıflara ayrılarak 
fiat tesbit edilecek 

Belediye otellerin ıslahı, otel müstahdemini yetiştiril
mesi için bir mekteb açılması ve bir kooperatif teşkili 

hususlarını tedkike başladı 

Otelciler ve hancılar cemiyetinin otel-

1 

telcilik mektebinin de açılması ileri sü
lerin ıslahına aid hazırlamış olduğu ra-. rülmektedir. Bizde otel müstahdemini 
por, Belediye tarafından tedkik edilmek- çok geride ve devşirme usulü ile yetiş
tedir. İstanbul otellerinin ekserisi evler- tirilmektedir. Otelcilik işlerinin düzel
den bozma büyük binalardır. İstanbulda tilmesi için, otelcilik kooperatifi meyda
otel olarak yapılınış bina yok gibidir. na getirilecektir. 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize 
gelen iş dairesi reisi Bay Enis Behiç, 
yakında Mersin, Adana, Antalya, ve 
İzmir mıntakalarında bir tedkik ve 
teftiş gezisine çıkacaktır. İş dairesi re
isi Enis Behiç, iş kanununun tatbik 
sureti ve diğer hususlar hakkında dün 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- İhzar edilmiş olan iş ihtilaflarını 
uzlaştırma nizamnamesi üzerinde son 
rötuşlar yapılmaktadır. Bu nizamna -
me, kanuni: müddeti olan Kanunuev -
vel ayında mer'iyete girecektir. İşci -
ler ve iş verenler arasında çıkacak o -
lan tek başlı veya toplu iş ihtilaflan -
nın halline, kanunun bu husustaki hü -
kümleri dairesinde ve yapılan nizam
namede tesbit edilen usul ve şartlara 
uygun olarak, 15 Haziran 939 tarihin
den itibaren başlanacaktır. 

İşci sigortasına gelince, iş kanunu -
na göre işci sigorta idaresinin 15 Hazi
ran 1939 da kurulmuş bulunması ıa -
zım gelmektedir. Bu sigorta ilk önce 
iş kazalan ile, meslekt hastalıklara kar 
şı faaliyette bulunacaktır. Vaziyet in
kişaf ettikçe sigorta idaresi, kanun mu
cibince işten kalma, ihtiyarlık, a1elıt -
lak ölüm hallerine karşı da sigortalar 
yapacaktır. 

Sigorta idaresi, iş dairesine bağlı bir 
devlet müessesesi olacaktır. Bu sigor -
tanın kurulup işletilmesi için ecnebi 
memleketlerde işci ve sigorta idarele -
rinde bilfiil çalışmış bir mütehassısın 

getirilmesi muhtemeldir. 
Gene iş kanunu mucibince iş ve işci 

bulma te§kilatının da, 15 Haziran 19~9 

dan itibaren kurulup işlemesi lazım 

düşürmeğe karar verdi • 
İzmir (Husu.si> - İnhisarlar İdaresi, İz -

mlrdeki teşk:llAtını genlşletmeğe karar ve -
rerek iki büyük fabrikanın temellerini at -
mak üzere bulunuyor. Bu fabrikalardan blrl 
ve llk1 tütün deposu vazifesini gö.reeek olan 
fabrikadır. Arsası satın alınmıştır. 700,000 
liraya mal olacak ve Ege mıntakasının en 
büyük tütün deposu olacaktır. Bu tütün de-
posunda, Egeden satın alınacak tütünler blr 
sene muhafaza edilecek ve işlenmek üzere 
fmalA.thaneıere gönderllecektlr. 

İ1dnc1 fabrika, Burnovada inşa edilmek 
üzere bulunan şarap fabrikasıdır. Bu tabrl -
kanın da arsası satın alınmıştır. Fabrika. 
550 bin liraya mal olacak ve tlkbabarda in
şaatı ikmal edllınlş olacaktır. 

Son zamanlarda lnhlsarlar idaresinin fa
rap 1stlhsalA.tı gayrikUi görülmüııtür. BU -
husa tfmal memleketlerlle Mısır, Fillstln ve 
Iraka şarap ihracatı artmak istidadını gös
termektedir. İnhisarlar idaresi, İzmlrdekl 

fabrikasını faaliyete geçirince, şarap Jstlh -
salAtı artacağı gibi şarap flatlarında büyük lzmir tütün fabrikasından bh' görünüı 
tenzllrıt yapılacaktır. Maksad, aile sofrala -
rına ıarabı, bol ımikdarda istlhlA.k edilir bir Alsancak tütün ve sigara fabrlkuı, ras • 
m:ıdde haline getirmektir. yonel bir çalışma havası içinde azami ran• 

İnhisarlar 1dareslnin Alsancaktakl sl~ara dunan almaktadır. 
····························································-ve tlitün fabrikası bu sene ımalAtını arttır

mıştır. 400 ışclsl bulunan bu fabrika bıı se- Kemerburgaz ehli hayvan sergisi 
ne 2.600.000 kilo tütün işlemiştir. İzmtrdekl Kemerburgaz merkez nahiyesinde ya
fabrlka ya1n12 blrlncl nevi, halk, köylü s1 - pılacak iken havanın muhalefetinden do-
garalarını imal ederek memleketin her ta- · 22 

r t z1 t kt dl layı tehir edilen ehli hayvan sergısi ra ına ev e me e r. 
Fabrikanın direktörü B. Kemal Rtlmi eylfıl perşembe günü saat 14 de açıla• 

Sarlıca, iyi idaresiyle bu müesseseyi Adeta caktır. 

bir mekteb haline getirmiştir. Fabrikanın ............................................................ .. 
lşcllerlnin yüzde yetmiş beşi kadındır ve Iş

rl mevcudunun yüzde altmışı okur, yazar 
veya orta tahsil görmüştür. 

İnhisarlar İdaresi bu fabrikayı da tak -
viyeye karar vermiştir. Yakında ilAve edile
cek tesisatla fabrikanın yaz ve kış sühunet 
dl!ret'.esl ayni olacak ve ltcller şenenln on tkl 
ayında, tam blr bahar havası içinde çatı, -
mak imkanını elde edeceklerdir. 

ALKAZAR 
Sinemasında: 

Bir haftartanberl bUyUk muvaffakl
yetlerle gös~rilmekte olan 

VERAL Ti 
gelmektedir. Bu teşkilat yapılınca iş - Fabrikada yedi kıyma makin~sl çalış -
cilerin işlere yerleştirilmesi ve iş yer- maktadır. Kıyılan tütünler temizleme yer - HAKiMi 
!erine de ihtiyaçları olan işcilerin bu- Jer1ne otomatik olarak gitmek suretııe orada 25 kısım tekmil birden ht'l.rikalar 
lunması keyfiyeti, bir nizam altmcta tozları alınmakta ve temiz olnrak sigara da- filmini görmiyenlerin görmeleri için 
ve mahalli belediyelerin iştirakile dev Jresine geçmektedir. 24 aded sigara 1mal ma birkaç gUn daha temdit edilmiştir. 
let tarafından yürütülecektir. Kanu - kinesl saatte 42,000 sigara meydana getir - ~--•••••••••••"' 

mette, otomatik olarak kutulara yerleştir- " 
nun bu fasıl hükümlerinin henüz tat - mette n ambalAjlamaktadır. Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
bik sahasına çıkmış bulunmamasına Fabrika çalışma bakımından modern te- B 

u gece rağmen, iş dairesinin muhtelif bölge - al.sata sahlb olduğu gibi ışcllerln sağlılı q -
lerdeki teşkilatı şimdiye kadar - ıaten ıerini de yakından tak:lb etmektedir. Mü - (Beylerbe~ I) nde, ya-
işsiz işcileri işe yerleştirmek hususun - kemmeı bir yemekhanesi vardır. 400 kişi ıo rın gece (Heybeli) de, 
da idari tavassutlarda bulunmakta idi. kuruş mukabilinde burada yemek ihtiyacı- Cuma (Bebek) de, 

nı temin ettiği gibi akşamları da işcl evle - Cumartesi (Hisar) da, 
Mer'i bulunan iş kanunu yalnız tik- rlne yemek tevzi edllmektedlr. Pazartesi (Şenyol) da • 

ren çalışan işcileri şümulü dairesine ================================
almış b~~amak~ bffabe~ bugihl ~-··~~-----~•••••••••••••••••••~ 
yalnız fikren çalışanların (mesela ga- BU AKŞAM • SÜT KARDEŞLER • tilminin kazan-
zete muharrirleri gibi) muayyen hak dığı bQyOk muvatrakiyatten sonra 
ve vazifelerinin ayrı bir kanunla va - M E L E K ıenenin 2 noi bOyük komedisi 
ziyetleri henüz tesbit edilmemiş olma- HERKESlH BEÖENECEGl, GÜZEL ve 
sına rağmen, işci sigorta idaresi faali - M.ÜSTESN A BlR .lı~tLM 

Sinemasında yete geçince bir iş yerinde çalışan be- ( f'r•naızo• aözlU) 

den işcileri ile, hem beden hem fikir KA" H ) O N ~v UN LA~ O 
işcileri ve münhasıran fikren çaiışan ~ • ~ 
müstahdemler dahi sigortanın teminat 

ve faydalarından müstefid olacaklar - L O B E T T A. Y O U N O 
dır. 13u suretle bugünkü iş kanunu - a., rollerde 
nun muayyen olan hükümlerine tabi Varner Baxter - June Lang 
tutulmıyan fikir işcileri de bu kanu -
nun en faydalı faslı olan işci sigorta - Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi 
sının menfaatlerinden mahrum bıra - Numaralı koltuklann erkenden aldınlması rica olunur. Tel : 40868 
kılmamış olacaklardır.• 

ATEŞLER VE YANGINLAR İÇİNDE - HARB VE BOMBARDIMAN .ALTINDA YANAN BlR ŞEHiRDE 
MÜTHJŞ BiR MACERA - AŞK ve SER00ZŞET 

ŞANGHA Y ATEŞLER . IÇiNDE 
Baı 

rollerde: 

( Franıuzoa sozın btıynk film) 

DOLORES DELRIO 
Yarın akşam i P EK 

GEORGE 
JUNE 

ainemaaının btıytlk 
muvattaldyeti olacaktır. 

SAN DERS 
LANG 

Bu sebeble mevcud otelleri, tesbit edil
miş olan evsafa göre ayırmak için bir ko
misyon teşkil edilecektir. Komisyon ıeh
rimizde bulunan 146 oteli birer birer ge
zecek, altı sınıfa taksim edecek, icab eden 
tadilatı yaptıracaktır. Otelciler ve hancı
lar cemiyeti, mevcudu bulunmıyan birin
ci sınıf otellerden bir nümunesini milli 
bankalar, hükfunet veya bir şirketin vü

Otelciler cemiyeti, altı sınıfa taksjm 

ettiği otel ücretlerini Belediyeye vermiş- ~--••••••••••~•-••••••••••••••••••••••••••••••1' 
tir. Bu listede birinci sınıf otellerde bir 6J-----. Yarın akşam s A R Ay Sinemasında------
gece 8-12 lira, ikinci sınıflarda 8-6 lira, 

cude getirmesini istemektedir. 
Otellerin ıslahına ba§landığı sırada, o-

üçüncü sınıflarda •-6 lira, dördüncü sı- Patinaj Kraliçeslnln en güzel ve parlak filmi 
;:~;:;:ab!;2k!;:~::~::~ali;~ :: Sen;~r!:11;~dı; ~llm S O N 1 A H E N N 1 E 'nin 
75 kuruş ücret mukabilinde yatılabile- En c~.ı1b n ... e

61
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cektir. Belediye bu ücretleri tedkik ede- ıw u \.J 
cek ve icab eden değişikliji yapacaktır .... ••••••••••••••• .. tıaveten : f dkı Jurnal 

Llllaı bir muhit arasında 
nefiı bir lfk maceran 



~ Eylôl 

Sandıklı elektriğe ve iyi 
suya kavuşuyor 

kasaba hergün bir kat daha güzelleşiyor. Be~diye a:i 
bir mezarlık ile Sandıklı içinde park ve ba çe rap -

Sandıklının um umt göriinil§Ü 
Sa d klı Af.- sisat ikİnal edilmtş ve kasaba elektrik-

ndıklıdan yazılıyor: S~n 1 
' _ 1 tenvir olun • 

torı.karahisar vilayetine baglı Aydın e b 1 k 
~Yon şimendifer hattı üzerinde kurul- muş u unaca 

4 

~uş eski ve şirin bir kazadır. 1090 :: tır. Fenni şekilde 
~ıınıı olan kazanın ha va ve suyu e . t d ·k 
saı · ·· Id"r Mer- su tesısa ı a ı 4 

sız denecel: derecede guze 1 · dilmi tir 
~ez kazanın 1700 küsur, 1 nahiye v~ ~:Jc de u daş b~ 
6 köyünde de altı bine yakın evı, . ın a s . . 

19.266 k dın 16 764 erkek olmak ü- tesısatla getınla' 
a ve ' kfr 

?ere 44.420 nüfusu vardır. ce T) · b ... 7 kı· 
. . . _ ı. .... asa ay.-. · 

Şırndiki Dinar ve Çı vrıl kazaları. ev lometre mesafe . 
\relce Sandıklının nahiyeleri iken Dın:ır d bir de kaplıca 
190s de Çivril de 191 4 de Sandıklıdnn e d B k 1 ayrılarak kaza haline konulmuşlardır. va\~~ u ap ı· 
Sandıklının kuruluşu hakkında esailı ca t' ı assah; rto - Belediye r~-ı 

b. . d 2 Jdan ma ızma as a - tb .. ı.. T 1 ır bilgi elde edilememışse e, yı - l k af runım ·ur ıan 

Samsunda ehil hayvan 
sergisi açılacak 

Samsun (Hususi) - Ziraat Vekale
tince açılacak olan ehli hayvanlar ser
gisi 25 eylul 9 38 pazar günü açılacak 
v~ 2 ~ salı gfinü kapanacaktır. Sergiye 
gırebılecek hayvanat hükı1met aygırla
rından taylı ve vesikalı kısraklarla ge
ne hükıimelt aygırlarından yetişen tay
lara mahsustur. Irk itibarile sergiye 
girebilecek hayvanlar Arab ve Monyos 
ırkından olacaktır. Mükafatın 500 li
rası taylı kısraklara ve diğer 500 lirası 
da 19 taya verilecektir. Kayıd, kabul 
e~lOl.ün 16 sında başlamıştır. Ve 20 de 
bıtmış olacaktır. Bunun için Samsun 
kazalarile civar vilayetlere program ve 
duvar afişi dağıtılmşıtır . 
. Numarataj neticesinde kazanan hay
\ıanlar iki gün halka teşhir edilecektir. 
Bu müddet zarfında kısrak ve tav sa
hiblerine, fenni hayvan yetiştirme J hak
kında izahat verilecektir. 

Samsun belli başlı hayvancılı!<: ve 
yetiştirme mıntakası Çarşamba, Bafra, 
Terme, Ladik, bölgesinden ibarettir. 
Kavak ve Havzadan da bu işe ilgi gös
terenler az değildir. Bu yıl 2 nci dölü 
alan Bafranın sergiye getireceği bvla
rın sergide temayüz etmeleri memOI -
dür. Çünkü bu mıntakadaki kısraklar 
arasında iyi vasıfta olanlar bulunduğu 
gibi sahibleri ve yetiştiricileri de çok 
meraklı ve dikkatlidir. 

Şimdiye kadar 9 34 senesinde 15 00 
' 935 senesinde 1300, 936 senesinde 

1240, 93 7 senesinde 1240, 9 38 senesin
de 1000 lira mükafat dağıtılmıştır. 

Bafıkesirde iki 
köylü yandı 

beri Üyüğü köyünde yapılmakta olan a.rına pc n ı - . 

haf . d yeraltında görünen dır. Her sene buraya Dırçok hastalar ge- Balıkesir (Telefonla) _ Yagw cılar na-
rıyat esnasın a . 

lağımlar, inler ve göze çarpan bazı e- lır v-e faydalar elde ederek memnun hiyesinin Taşkesiği köyünde dün gece 
serlerile buranın eski bir şehir olduğu olarak memleketlerin.!! avdet ederler. yarısı bir yangın çıkmış ve evlerinde 
aöylenmektedir. Beled' . ( 30 OOO) 1. lık d b' yatmakta olan Tahir oğlu Mustafa ile 

S 1 kil ıye, . ıra ar ır k d . B k " 1 d İki 
13 üncü asır başlangıcında e çu e- b'"d .. d 1 m kt d B w ar eşı e ır yanmış ar ır. karde-. .. . u ce ıçın e ça ış a a ır. una rag- . ed . 

rı11 inkırazı üzerine mustakıl kalan ( 11 OOO ) k-.. 1. rf'l 936 şın ccs Ieri kavrulmuş hır halde en-
Ge . - narından Ali Şiı·inoğlu ınen · usur ıra sa 1 e yı- kaz arasında bulunmuştur. 
'b krrnıyan ogu 

1 
. . gı·rmis bila- lmda asrt bir mezarlık vücude getir- - --

ı. a ubun hudud arı ıçıne ·' . . . 1'.T fı T T 
ha O l ların ida .. esine rmş, kasaba dahılınde park ve bahçe ve ı~B 'ia r ekili re buraları sman ı • y • 

«ecın· t · istasyonu kasabaya baglıyan hır bulvar Balıkesirde 
· ış ır. · t "km l di'-
Sandıklı: Bağ ve bahçelerinin, ~~y- yapılmış, su t:sı.sa : ı a e illllŞ. e-

' 'ah ve meyvasız ağaçlarının yeşıllık- lektrik santralının ınşasına başlanm.1.ş
ler1 içinde Kumalar dağının ortasın?a tir. Bu mühim işleri belediye reisi Ib
lturulnıuş geniş ve mahsuldar ovas1 ıle rahlm Turhan kısa bir zamanda b~ar
l3.ooo hektar çam ve 3000 hektar me- ag·a muvaffak olmuştur. 
§e or · · ı · f Civarda Ak ın 
~ trıanlarıle çevrı mış ır. 1•1 K b halkı maarife karşı son dere-
-e Ahır adlarile anılan güzel yay a arı asa a . . . 
Vardır. ce bağlıdır. Bu ıtıbarlad.ır kı yalnız bu 

liaıı- . k d ziraat ve k"'çük kasaba içinde 4 ilk okul vardır. 
.t\.ının hepsı çalış an ır, u . 

lnuhtelif san'atlarla uğraşmaktadırlar. Bu dört ilk okuldan her sene bırçok ço~ 
~saba dahilinde 28 tüccar ve 29 ma- cuklar mezun olmakta ve mezun adedı 
,:f~tur~cı olmak üzere ticar:t ve s~n~ gittikce tezayüd etmekte~ir. Kazanın 
t.. ~ ıle ugrasan 500 e yakın magaza, duk b' . ta okula ~iddetle ihtıyacı vard!f. 
"<ln • ld ·n bac:::- ıı or ~ ı ve müessese vardır. Be enı • 
~ca. lll.ezruatı ve istihsaıatı buğday. ar- Bi;-köylUyU öJdUrUp kaçan h:· nohud, mısır, kum darı. fasulY,e, h~: 1 d 
h ~· afyon, burçak mercimek. yun, y çoban yaka an 1 
.-agı t·ft' , k k mev-"a ' 1 ık, sebze, vişne ve arı.şı : 
li ' tereyağı ve yumurtadan ıbarettır. 

111:~ sene ( T 000). vagon kadar taşra~·a 
satılmaktadır. 

ilel<:öylerinin ekserisi kasabaya telefon 
bağlıdır R . 

'1 ...: arkun ko'' .. .. ranında bakırlı 
\{eni] yunun ) <tu 
anıa en Yerde evvelce isletilmiş o:~u~n 
de 1şılan bakır ocağı , Devlethan koyLı 
Jı.. ı 307 yılında işletilmiş amyant ve 

l{sarı..... k.. ·· ma-de 1 "' deresinde linyit omur 
n er· 
~ ı v~rdır. 

1 k . (Telefonla) - İvrinidinin Ba ı csır 

1 köyünde odacı Mustafa adın-
Ya vru ar , 

. d mın yanında cobanlık eaen, 
da bır a a · . 

Döşeme köyünden on s "'kız 
!{orucunun . .. .. . 

Y f ·ıe aynı koylu Emın a-
yaşında usu ı ' 
• d kovunları tarlaya sokmak me-
rasın a J y f E 

. b' kavga çıkmış, usu -
elesınden ır 

s · ıc öldürerek kaçmıştı. 
mini tabanca ı ~vbd 

.. ıu·· k sıkı bir t~ı en 
Katil on gun 

.. Balıkesirde yakalanmış 
sonra bugun . . . 

dliveve teslim edılmıştır. 
ve a . . 

Balıkesir (Telefonla) - Yarın saat 
16.30 da Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
Kütahya yolile Ballkesire gelecektir. 
Vekil Balıkesirde bir gün kalacak ve 
tedkikatta bulunacaktır. Vekilin Ban
dırmaya gitmesi muhtemeldir. Bilaha
re de İzmire gidecektir. 

Ziraat Vekaleti mUfett;şıeri 
Bursada 

Bursa (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
başmüfettişi Bay Salih ile umumi mü
fettişlerden Bay İbrahim Selim; .şehrk 
mizin zirai müessesatını teftişe başla
mışlardır. İlk defa olarak ipekcilik ve 
böcekcilik enstitüsünü, birkaç gün son
ra da ziraat mektebi, daha sonra meri
nos yetiştirme müfettişliğini teftiş et
mişlerdir. 

Balı kesir futh o rcuları turnfye 
çıktı far 

Balıkesir (Telefonla) - Balıkesir 
futbol muhtelit takımı turneye çıkmış
tır. Muhtelit takım Bursa, Eskişehir, 
Afyon, Kütahya, Uşa.k, Manisa, Aydm 
ve ikinciteşrinde de Izmir muhteliti i
le karşılaşacaktır. 

ha 
1 
asabada elektrik santrali inşasına 

ş anın~tır. Altı aya kadar bütün te-

Hasan Sev Divor ki: 
pazar oıa 

....... li 
bir asan Bey bende yeni 

ltlerak u Yandl .. 

.. kü medeniyete öl· 
... bugtın· nleri tan ı· 

eserler vere 
ınez 

nıak istiyorum.. 

... mesela şu radyoyu kim 

keşfetti dersın? .• 

Hasan Bey - Mutlaka bir 
kadındır azizim. Kadın olma 
saydı radyo makinelerinin 2 
ayda bir modası geçmezdi. 

Sayfa S 

Sivaslılar yazm sıcak günlerinde 
kaplıcalardan istifade ediyorlar 

Devlet demiryollarının kaplıcalara muayyen günlerde 
tenezzüh katarları işletmesi halkın rağbetini arbrdı 

Sıcak kapltcaıardan bir görii.nii.ş 

Sıvas (Hususı) - Sıvas Orta Ana- dır. Halk buralarda çadır kurmak surc
d~lunun. ~azları olduk~a ~ıcak geçen tile otururlar. Ayrıca bir gün için ge. 
bır şehrıd.ir. Halk şehırlerın bunaltıcı !enlere mahsus otel teşkilatı da vardır 
sıcaklarından, ve gürültülerinden kur- Devlet Demiryolları idaresinin tencz· 
tuı~.ak ~e biraz dinl~nmek iç~ şeh~in züh katarları haftanın muayyen gür.le
bugunku halde mesıre yerlen halıne rinde işlemiş ve halkın büyük rağbeti 
gelen kaplıcalarına gitmek mecburiye- karşılarnışlır. 
tinde kalırlar. Her pazar günleri burası çok kalaba· 
Sıvasın yakınında iki kaplıcası var- !ık olur. Tokad - Amasya ve daha va

dır. Birisi sıcak, diğeri soğuk .. Halk a- kın vilayetlerden de buralara yazla;nı
rasında buralara Çirmik derler. Soğuk ya gelenler vardır. Burada da sular ha
kaplıca Sıvasın şim~.ı !.amaçlarına dü- vuzlar içerisindedir. Yalnız aşağı kaplı 
şer ve Beypınar koyu yakınındadır. cada tek banyo yerleri. 12 kadar mev
Suyu oldukca ılıktır. Kaplıca 320 de cuddur. Bu da halkın büyük bir islifa
vali bulunan Reşid Akif bey tarafından desine karşılık vermektedir. İki kap'ı
yapılmıştır. Ve büyük bir havuz halin- ca da Sıvas hususi idaresinin elindedir. 
de bulunmaktadır. Kadın ve erkek mü- Orta Anadolunun en güzel bir yerinde 
navebe ile banyo yaparlar. bulunan bu kaplıcalar açık söylemek 
Ayrıca bir otel ile birkaç da dükkan lazım gelirse henüı çok iptidai bir va

mevcuddur. Halk burada çadır kurmak zivet arzetmektedirler. Sıvas hususi i
suretile oturup hava ve suyundan is· d;resi buraların daha yakından imart
tifadeye çalışır. Bu civarda bir de ga- na ve asrın icab ettirdiği şekilde düzen· 
zozlu su vardır ki gelenler her zaman li bir hale gelmesine yardım ederse 
fırsat buldukca bu sudan içerler. Çok memlekete çok hayırlı istifadeler te-
hazım verici bir sudur. ınin edilmiş olur. 
Sıcak kaplıca: Gene halkın dilinde - --------

Sıcakçirmik diye dolaşagelen bu kaplı- Elektrik direğine tulurPan 
ca da Sıvasa bağlı Bileyneili nahiyesi bir kadın öldU 
hududları içerisindedir. Sıvasa mesa
fesi -'O kilometredir. Sıvas - Tokad şo
sesi yakınında ve Sıvas - Samsun de
miryolu güzerglhındadır. Burası iki 
kısımdır . .' birisi yukarı kaplıca, diğeri 
aşağı kaplıcadır. Soğuk kaplıcanın su
yunda fazla çelik, sıcak kaplıcalarda 
ise fazla mikdarda kilkürt emlahı var
dır. Romatizma ve cild hastalarının çok 
fazla şifa gördükleri her yıl artan müş
terilerinin fa1ilalığından anlaşılmakta-

Balıkesir (Telefonla) - Kunduracı 

Rıza ustanın annesi yetmiş yaşlarında 
Kamile adında bir kadın sokakta gi
derken yorgunluktan elektrik direğirıe 
tutunmuş ve derhal ölmüştür. Yapılan 
tahkikat neticesinde kontak sebebile 
cereyanın direğe geçtiği ve ihtiyar ka· 
dının ölümüne sebebiyet verdiği anla
şılmıştır. Zabıta ve adliye tahkikata e· 
hemmiyetle devam etmektedir. 

Manisa gün geçtikçe büyük bir 
mamure halini alıyor 

ManiBa çocuk bahçesi 

Manisa (Hususi) - Villyetimiz imar Geçen sene yapılan çocuk bahçesi cu-
harekatında Ege bölgesinde en ileri ge- martesi ve pazar gUnleri ağzına kadar 
len viiayetleıden sayılabilir. Gün geç- d 1 kt ld • d b k gtb· b' .._ 

• • • A oma a o ugun an u par ı ı.-
tıkce inkışaf eden vılayetimiz bir iki 
yıl içinde birçok yeni eserler k~zanmıs- kaç park daha yaptırılmaktadır. Gc\en 
tır. Bu yıl yapılacak işler arasında si- yıl başlanılmış olan parklar arasında 
nema binası, şarab fabrikası, üzüm de- Ç~p:az ~aydar mahallesinde de .?aha 
posu, adliye sarayı, doğum ve çocuk ba- buyuk mıkyasta park vardır. Henuz a
kımevi, evkaf apartımanları, Atatürk ğaçları pek büyümüş olmamakla bera• 
asfalt caddesi, Atatürk anıdı, stadyom, ber, bır iki yıl içinde bu park da mute-
yollar ve mümasili işler vardır. Bun- na bir güzellikte şehrimizi süsliyecek· 
ların hepsine başlanmıştır. tir . 
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Ylldız mukallidleri 
. 

/?!!!!!,, azete idarehanesinin merdi -ı sada saat bire kadar otururlar, ve bir -
\\:;il enlerini çekingen adımlarla den sonra birlikte evlerine dönerler.» 

v . da ka du· ~irley Templ, annesinden çok ba-
ç:ıktı. Tahrir o sının pısını vur · .... .. dini B b k n basının sozunu er: a asının e -

- BAffuyurund ~.1 tahr' das? disine münasib bulup aldıklarından 
- e ersmız.. ır o ı. b k b' i..st 

aş a ır şey eınez.~ 

- Burası buyurunuz. .. . So günl' d yıldızlar arasında 
'B. .,.+,,..,, da munasıb « n . er e 

- ır yazı yazmı'i.~ d' ekt" yem· hır· moda taammüm e+.-n•.,tir. Ku-
... -t da · · · e ec ım ~~ uır su un neşrım nca · afürl . ·tına gösteren makyajları-

Yüzünd hal ve tavrından; çok v enne ı 
en, - ü fakat a ni za ~ m çok dikkatle yapan yıldızlar, bun -

y~amış, çok gorm şb kmi ~· . lardan tamamile vazgeçmişlerdir. Ar-
manda da çok ıztıra çe ş ır ın - tık b-t- Yıldızlar saçlannın ve yüz -
san olduğu anlaşılıyordu. 1 . :1 ~bil enkl~le görünmekte -

_ Nastl yazı bir kere bakalım. erının 3 r 
Cebinden çıkarttığı kağıdı uzattı: dirler.> 

- Buyurunuz bir kere okuyunuz.. Kağıd, okunmuş bitmişti: 
Okudular: - Bu kadar efendlın. 
- Meşhur artistler ne yaparlar? - Bunları bir yerden mi tercüme 

t:Greta Garbo, her sabah erkenden ettiniz? 
kalkar, her şeyden evvel kocasının - Hayır! 
kahvaltıs.ını hazırlar.> - Kendiniz mi gidip gördünüz'? 

cSilviya Sidney kocasının gömlek- - Hayır. 
lerini bizzat kendisi ütüler;> - ?.?'!?? 

cCinger Rogers çok muktesiddir. - Evli erkeklere bir iyiliğim dokun-
Ancak iki senede bir manto yaptırır. sun diye yazdım. Sinema artistlerinin 
Ve modası geçm~ elbiselerini bozar, ne yaptıklarını, nasıl oturup kalktık -
yeni baştan modaya uydurur.. şapka Jarını, ne giydiklerini gazetelerde o -
merakı da hiç yoktur. Ancak bir kışlık kuyup taklid eden kadınlarımız, bun -
bir de yazlı)r şapkayla iktifa eder.> ları da okurlarsa aynen yapmak iste -

«Marlen Ditrih senede iki defa ha- yeceklerdir de ..• 
loya gider. Ve baloda kocasile ayni ma lsmet Bulnsi 

C Bunları biJiyor mu idiniz? =ı 
Tarihi bir mabedin aynını 

yapttran milyarder 
1937 tarihinde Amerika milyarderlerinden George 

Daily Telegraph Battey Ward bundan bir kaç sen.e evvel 
ile birleşinciye ka- 1talyaya yapmış olduğu bi.r seyahatte 
dar Londranm en Vesta mabedini pek beğenmişti. İtalya -
esti gazetesi Mor- dan ayrılmadan evvel milyarder bu ma-
ninı~ Posttu. ım bedin maketini ve fotoğraflarını, plm -
yılınm ildnciteş- larını almıştı. Memleketine döner dön -
Tininde Henry Ba- mez Vesta mabedinin bir eşini inşa et -
te tarafından çı- tirmiştir. Mabedin eşi Alabama hükUmeti 
kanlmıştı. O zamanlar Morn\ng Post ant dahilinde Birmingham yakinindeki Sha
Daily advertiser adını taşı.yordu. İik sa- des dağlarında kurulmuştur. 
bibi tarafından bu şekilde 1780 yılına Mabedin inşası on beş ay sürmüştür. 
kadar nşedildi, sonra müessislerin va- Yüz elli amele çalışmıştır. 
rislerine intikal etti, en nihayet 1795 yı- Şimdi bn mabedde ikamet eylemekte o
hnda 600 İngiliz lirası mukabilindt.? Pe- lan milyarder mabedde modern konfor 
ter ant Daniel Stuart kardeşlere satıldı tesisatı vücude getirmiştir. 
9'e bunu takib eden 142 yıl içinde dem~- Mabedin civarında tıpkı Akdeniz biçi
telif değişiklikler geçir~iltt~ so~a nı- minde bir göl yapılmıştır. Milyarder ge
hayet Daily Telegraph ile bırleştı. çen ay yıldönümünü bu mabedde tes'id 

Eskilikte ikinci yalnıı: İngilterenin etmiştir. 
değil, fakat bütün dünyanın en kudretli =============== 
gazetesi olan cThe Tim.es• _tir. 1785 tari- zun bir isim alhnda çıkmış, sonra bugün-
binde London universal register gibi u- kü adını almıştır. 
------------·•••••••••-•----•••n••••••-••~•• .. •••••••• .. ••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çalışan hadın, 
Çalışmıyan kadın 

lzm.irde Bay .Kadrb ye: 
- Benoe hak sizin tarafınızda • 

dır. İhtiyaç ve mecburiyet karşı -
sında bulunan kadının çalışmasını 
anlarım, cesaretini ta'.kdir ederim, 
yaptığı bir vazifedir. Fakat ihtiya~ 
içinde bulumnıyan, hatta bilakis ser 
vete malik bir kadının: cManevi ih-

tiyacımı tatmin ediyor> iddiasile bir 
büroya devam etmesi manasız, ileri
ye sürdüğü iddia ise hayal mahsu -
lüdür. Hususile bir de çocuğunuz 
varmış. o halde kadının cfikd ihti
yacını> tatıriin ile meşgul olduğu 
sıralarda çocuğunun terbiyesini ve 
bakımını hizmetçileri mi temin ed~ 
cek? 

• Kadıköyünde Bay •P. D. f.,, ye: 
- Şifahi istişarelere henüz baş -

lamadım, başlamaj niyetinde de de .. 
ğilim. Yazı ile anlatılamıyacak derd 
yoktur, mektub yollayınız, aklımm 
ve tecrübemin yetiştiği nisbette sizli 
müfid o1mağa çalışf yını. 

• Kadirgada Bayan •Enise- ye: 
- Bu meselede, değişmez bir ka

ide bahis mevzuu olamaz. Muhak -
kak olan, bir çok ailelerin nikah1 ve 
düğünü birleştirdikleridir. Bir haf-

ta evvel aile arasında bir nişan ya -
pıyorlar, iki üç hafta sonra ııikfilı 
memurluğu dairesi müsaid ise ora -
da, değilse memuru ikametgfilıa da
vet ederek büfeli bir çay veriyor -
lar, nikahı da o esnada yaptırtıyor -
lar. Hem külfetsiz, hem de kolay o
luyor. 

• İ2mirde Bayan .Fahriye• ye: 
- Hakemi yanlış intibah etmiş ol

manızdan korkarım. Şahsen ben İz
mirliyim. Bitaraf olamamaklığım 
çok mümkündür. 

• Be7U1dda Ba,. JJ. K. c .• ye: 
- cNikahta keramet vardır, yek

diğerini hiç görmemiş olan kızla er
keği bile Leyl! ile Mecnuna çevi -
rlr> sözünü hanım ninelerimizden 
dinlerdik. 20 inci asırdasınız ve hür 
Türkiyede yaşıyorsunuz. Sizden beş 
yüz kilometre uzakta olan bir kıza, 
sırf aile münasebetleri icabatıdır, 

iddiasile angaje olmak, hiç tanıma -
dığınız bir yolda gözü kapalı olarak 
yolculuğa çıkmağa benzer. Vazgeçi
niz, hem efendim, bütün hayatınızı 
alakadar eden bir mesele için bura -
dan Samsuna kadar gidip gelmek 
katlanılamıyacak bir külfet mi? 

- Gitsem de göremem, göster -
mezler, demeyiniz, alaca karanlıkta 
satılan mal muhakkak kusurludur. 

TEYZE 

~ı 
Yeni tayyörler ve 

mantolar nasıl 
olacak? 

-e1 ---

Farkma varmadan yabancı eve 
giren sarhoş yakalandı 

Eve girdikten ıonra ayılan ve kaçmıya başlıyan ıarhof 
genç ·tutularak adliyeye teslim edildi 

Sonbahar, hatta kış modası artık ken
dini iyiden iyiye göstermiye başladı. Bu 
iki mevsimi düşününce akla ilk gelen el
biseler tayyörle mantolardır. 

Mevsim boyunca bir kenara bırakıln
mıyacak olan bu iki elbisede acaba ne 
yenilikler var? Şıklığı seven her kadın 
şimdi hep bu suali soruyor. Size kısaca 
cevab verelim; 
Mantoların geçen yıllara benzememesi 

için bu sene çok emek sariedilmiş. Tefer
rüatı modellerde görüp beğeneceksiniz. 
Esas çizgileri şu: a. Bu sene mantolarda 
sentür pek az .. b. Sentürsüz mantoların 
belleri bazan redingot gibi sıkı, ba.zılım 

düz. 
c. Bazı mantoların önleri bol. Sentür 

de konulmadığı için üste hiç yapışmıyor. 
Bazıları sentürlü. Bollukları bu sentürün 
altında büzgü veya pli halini alıyor. 

d. Bazı mantolar uzunluğuna parçalar
dan yapılmış, bu parçaların birbirine ek
lendiği yerlere kürk band geçirilmiştir. 

e. Fakat ekseri mantoların önleri düz, 
arkaları ya pli, yahud godelerle genişle
tilmiş. Kürk band yerine brode kullanıl
dığı da vaki. 

Tayyörlere gelince: 
a. Bu genç ve kıvrak kıy af et gittik~e 

çoğalıyor .• Diğer bütün elbise tarzlarının 
aksine - umumiyetle tayYörlerin eteği 
dar, düz ve çok kısadır. Maamafih ya yal
nız ceketi yahud yalnız eteği bol tayyör -
lerde bir değişiklik olarak pek sevileeeğe 
benziyor . 

b. Ceketler, istisnasız, eskiden uzun. 

Müddeiumumiliğe garib bir sarhoşluk seler bir şey anlamazlar, getir çocukl6' 
vak'ası intikal etmiştir: rmı, kısa bir müddet zarfında ben onlııl'1 
Beyoğlunda bir lokantada garsonluk iyi yaparu:n. Bu çok mühim bir mesele' 

eden Adnan. evvelki akşam işlerini bi- dir, ancak yirmi beş, otuz lira ile ol\ll'• 
tirdikten sonra. bir hayli rakı içmiş ve fakat ben bir liraya razı olurum• de" 
adamakıllı sarho~ olmuştur. ıniştir. 

Bundan sonra, sokağa çıkan Adnan, Hadiseden haberdar edilen zabıt=ı, U:ı.ı: 
nereye gittiğinin farkına bile varmadan, nm numarasını tesbit etmiş, yobazı ~u.:. 
Kasunpaşaya kadar inmiştir. mü meşhud halinde yakalamıştır. üf>. 

Adnan bmada Zehra hıninde bir ka- rükçünün evinde yapılan araştırma net! 
dının arka kapısından evine girmiı ve cesinde birçok kadın resimleri ve JJl~· 
merdivenleri çıkarak. yatak odasına ka- tublar, içinde muhtelif kokulu madde" 
dar çıkmıştır. A<lnan · içeride elektrik !erle dolu şişeler bulunmuştur. ı:;uçl~ 
düğmesini de çevirmiş, oda aydınlanınca, müddeiumumilik tarafında."l cürmü ıııeŞ 
uyumakta olan Zehra ile kocası birden- hud mahkemesine gönderilmiştir. 

bire yataktan fırlamışlar ve neye uğra- Kum kapıdaki zehirlenme vak'aS! 
dıklarını anlıyamamı~ardtr. Kumkapıda bir karı koca ile beş çoe~· 
8:U-.hoşf genkınç te bu sıradka, çmabirazğaa~:,:ş tan mürekkeb bir ailenin yedikleri etteJI 

ve ışın ar a varınca, a ~ - 1 ld kl rıJl! 

k k d · d- k gece zehirlenerek, hastaneye ka dm 1 a 
mış, arı oca a peşıne uşere , tık. 

yansı Kasımpaşayı aya~a kaldıran hele- yaz~ . . . kııt' 
anlı b . takibd A~anı yakalı- Ailenın reis\ olan Hasan Tahsm, d c ır en sonra, uu .. .. - C edi eli 

ak, lis 
· 1 d" tarılamıyarak olmuştur. es muaY yar po e vermış er tr. ot' 

D.. B wl - dd · mlliğine in eden adliye doktoru Enver Karan, ııı un, eyog u mu eıumu - aklin 
1

.. .. .. .. Ç )da!" 
tikal ed b :ı. A dis • p lan tahki ga n e uzum gormuştur. ocu 

en u ua enm, ya ı - . ·r . hh tl · · ·&1· 
k tı t . · _, ı b"r kadın ıle la, annelerı Hanı erun sı a en ıyı 

a ne ıcesınue suç unun ı · M " dd . umllik. h" di . tahkiltıltf' 
b d dört 1 bu evde birlikte u eıum · a senın un : se:~vve kendini kaybe- na ehemmiyetle el koymuş, etin Balık?' 
~aşak gık ~de ~ h g~ ca sevki tabii zarında bir kasabdan alındığı, tesbit .. ~ 
ece a ar sar oş o un ' .ı~lmi . n·w af . . . 'ldlW' 

· ı f kı d ki evine gı·tti uı ştır. ıger tar tan etın pışırı 
:: ve

1 
arı nabrvarma an es - kabın da, Tıbbı adliye nakline karar 'f/P/ 

gı an aşı mış • . . . 
S b·ı - -dd . ilik rilmiştır. ~ uçu sa ı goren mu eıumumı , sed iJld' 
1 Adn dün -1..:t ··betçi asli Tıbbı adli kimyahanesi, ce üzer suç u anı geç VöA.\ no - . r 

ahk · k ımı· tır' tedkikat yaparak zehirliyen maddeJl ye ceza m emesıne sev e ş · mak dır 

Muhakemesine bugün bakılacaktır. raşt~ I ta · inti 
Bir g3nç kızın parasım ahp Yem stanbul sulh ceza hAk , 

b k 1 d 
Üsküdar sulh ceza hakimi Tahsjn :l5 

kaçan lfSIZ ya 8 an 1 tanbullu, Sultanahmed sulh ceza ha~ 
Sabıkalılardan Vitali Tahtakalede bir liğine tayin edilmiştir. 

genç kızın parasını çalarak, kaçınağa 

başlaını§, halkın takibi neticesinde yaka

yı ele vermiştir. 
Adliyeye sevkedi1en Vitali, Sultanah

med 3 üncü sullı cezada y~ılan muha
kemesinde: 

- Benim bir suçum yoktu. Yalnız faz
la sıkışmıştım. Ko§arak, hela arıyordum, 
demiştir. 

Hakim, Vitaliyi 9 ay müddetle hapse 
mahkfun ederek, tevkif etmiştir. 

El arabası çalan bir hırsız 
mahkalm edildi 

Dün Sultanahmed ikinci sulh cezasın
da bir hırsızlık suçlusunun duruşmasına 
başlanmıştır. 

Suçlu Konyalı Halil, bundan bir müd
det evvel yanında çalışttğı Salihaddinin 
içinde yüz lira kıymetinde muhtelif eşya 
bulunan, elli üç lira kıymetindeki el ara
basını çalarak kaçınış, bunları İzmitte 
63 liraya satinıştır. 

Yakalanarak sorgusu yapılan Halil, 
her ne kadar inkar etmiş ise de_ suçu sa
bit çlmuş ve iki ay habsine karar veril
miştir. 

Bir UfilrOkçD yakalandı 

Poliste: 

Vapurda hıraızıuc yapan 
üç kişi yakalandı " 

Dün Karadenizden lim:anunıza geıme~ 
olan Karadeniz vapurunda. 901t garib 1 

hırsızlık vak'ası olmuştur. ~· 
VapUl' yolcularından İsmail, C&fer, ~et' 

med ve Rasim gemi süvarisine müracıı.~t ır 
derelt eşya ~ paralannm çalındığını so1 • 
m1§lerd1r. Siivarl tarafmdan şüphell .fOl~ 
lar arasında yapılan bir aramada, ısnı , 
550 kur\13 parası Mehmed All§anın eebillıJ 
den, MehmedJn eşyalan ve Caferln ıaP (J' 
Ahmed oğlu Mehmed adında blrlnln bB. ~ 
lunda bulunmuş ve sahlblertne 1ade ed~O" 
mJştir. Süvari tarafından yakalanan suç , 
lar, vapur İsta.nbula geldlğl zaman zıı.bıtll 
ya teslim edllmlşlerdir. 

Tramvaydan atlıyan bir kadıO 
. yaralandı , 

Vatman Mehmedln lda.reslndeld 96 111', 
maralı tramvay arabası, Samatyadan ge' 
çe>rken yolculardan Sürpik isminde blt ~raı 
dın tramvay durmadan atlam1ş ve düşe 1' 
vücudünün muhtelit yerlerinden ağı~,., 
tehlikeli surett.e yaralanmıştır. Yaralı ı:r..
ni hastanesine kaldı.rılmlştır. 

Bir otomokil beş yapnda 
bir çocuğa çarpb 

Kıztaşında Allbaba sokatınd& otll;! 
Muhlddinin oğlu 5 yaşında. Şahabed _, 

Yeni bolero ve kardigan bile boyları, beli 
geçiyor. Bunların bir kısmı kürkten, bir 
kısmı da bol kürkle süslü. 

Dün cürmü meşhud müddeiumumiliği
ne garib bir üfürükçülük vak'ası ihbar 
edilmiştir. 

Karagümriikte Kocadede mahallesinde 
Camiişerif sokağında oturan Osman is
minde bir üfürükçü, gene Karagümrlikte 
oturan ve hasta olan çocuğunu tedavi 
için . dispansere müracaat eden zavallı 

bir kadına: 

tramvay caddesinden geçerken 541 nUlll~~· 
ıı otomobllln sademeslne maruz ıtaıaralt 
şından yaralanmıştır. 

Bir çocuk kaynar su ile hatlaııdı ~ 
Fatihte Kendir sokağında oturan 'fll:ıır

sinin o~u 3 yaşında İhsan, evin mutfa~ 
da dola.prken mangalda kaynamakta ~ 
suyun içine düşerek vücudünün ınull ııı• 
yerleri haşlanmış ve Şlşll çocuk ha.stanes 

c. Gerek tayyör, gerek mantolarda kru
aze göğüs gene pek moda. Kimisi altı, 
kimisi sekiz karşılıklı düğme ile ilikle -
niyor. c- Cahil kadın, doktoT dediğin kim- kaldınlml§tır. ~ 

Bacaksızın maskaralıklar1: Müşterek futbol oyunu 1 
........._ - -- -

i '.I 
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Çocuk terbiyesi: 

Çocuk okula başlarken 
ana baba ne yapmalıdır? 

t . 
Ann Padw _ Çeoil'enı N•YY"

Y aanı 

dir. İtaat, çocukta phsiye~ . f:"~ş~fı~ı 
- Acaba uslu duruyor nıu? meneden eski bir fazilet telakkısı gıb~. g~ 

- d~ ... ten sonra ne 1 k - Kim bı"lir ben don ua - ·· amma söz dinlemiye a ışan uçu-runur _ .. 
kadar ağladı? _ ü kavga ğün· sözü dinlenecek bir buyuk olması 

- Acaba üşüdü mü, dı1ştü m ' ·hr:nali dik başlılara nazaran daha pek 

Venedik beynelmilel film sergisinde 
en büy-jk mükifatı ka~mış olan R. K. 
O. kumpanyasının (Pamuk Sultan ve 
Yedicüceler) filmi Avrupa ve Amerika
yı teshirde devam etmektedir. Stüdyo 
şimdi yeni ve seçme prodüksiyonlar için
de durmadan çalışmaktadır. Geçen ağus
tosun nihayetinde ikmal edilen filmlerin 
sayısı onu bulmuştur. 

En mühimleri §Wllardır: 
1 - Cinger Rocers ile Fred Astaire'in: 

Carefree filini. 
2 - Maks Brothers'lt"r tarafından: 

(Room Service) filmi. 
3 - Victor Mac Laglen, Gary Grant, 

Douglas Fairbanks tarafından: (Gunga 
Diü) filmi. 
Şimdi çevrilmekte olan en mühim film

ler de şunlardır: 
1 - (Love Match), trene Dunne, Char

les Boyer, Leo Mac Carey tarafından. 
2 - (Memory of Love): Claudette Col

bert tarafından. 

* Yırd zlar tekaüde çekilmek vakti 
gelince ne yapacaklar? Dlı etti? çıokıtur. Bu·, ayni zamanda mekte.bdeki ilk 

ıladı,.., yıl Sinema yıldız ve san'atkirlarının cöh-y ·ık mektebe yo 0 • d t' t mel teşkıl eder :ır avrusunu ı 1 kıvranır gu .. nlerinin saa e ıne e · 
l retleri uzun sürmez .. . Bugün fevkalade 

annenin yu·· reğı bu kaygu ara b h B" le yetişen bir çocuğun mekteb ha-
.. .. · Onu her sa a oy ktu K d" bir mevkii olan bir san'atkar pek az son-

durur. Nasıl uzul~c~.ı~: ·ye kadar ne- yatından endişeye sebeb yo k ~· :~~ ·- ra bu mevkii terketmek mecburiyeti 
nıekteb kapısına gotdu.~unckıen göz yaşla- ni kollamıya alışıktır, kolay 0 ay lmuşu - karşısında bulunmaktadır. Bundau dola-
ler çekiyor, bırakıp oner mez, hasta olmaz. Malına sahih o ayı 

. l "" kl susturuyor. Hem .ğ. . . k " ıı yı sinema san'atkirları tekaüde:! çekilmek 
rını ne kadar guç u e 0··ğrenmış· tir. Kaybettı ı ıçın ne ımscnı k - ·· se bas - vakti gelince ne yapacaklarını şimdiden 
çocuk nazlı nazıktir. Azıcı uşu yakasını tutar, ne .ki~y .. e muhla_c ol_ur. · 1 
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Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 
• 

Dünyaca meşhµr Iran 
·halıları nasıl dokunur? 

Ticarethane sahibi "Geliniz, •İze lngiltere sarayı 
kraliai için ısmarlanan balıyı göstereyim,, dedi 

b b. da afacandır. .. b 1 düşünmektedirler ... Bunlardan bazı arı-
talanıveriyor. Galı a ıraz .. Arkada§ edinmeyı küçukteııberı ı ır. 
E d dedi~nden don - . h t' . k nın fikirlerini bildireceğiz: 1-ıı 'L-fı'-n -· k-,.n-~- temiz'-ı"Tk-vde dinlenip urmaz, E,. Onlarla oyalanırken evın asre mı çe - ... nu ı.u ... ,., ,_ nuu ı.t:'n ... ,. 

kul kasmaz ClaTk Gable - Bu san'atkarın muka-
-ez, so··z anlamaz. kimseye a .. kün-· mez. Yabancı muhiti yadırgamaz. Ve ni- t d · aklı ilk 1 hi (l) bekl · Amm ki &&• ıd velenaoıesi 1941 senesinde bitmektedir. c ran> enmce, ma ge en; ç men• enm. a mera ısı çı· 
Eve, hele annesine de ne ka~arb. uş de hayet arzularından fedakarlık etmeyi an- Tecdid 'etmek niy· etinde değildir. Arizo- şüphe yok ki; chalt> dır" Bunların en kar da daha fazla verir, yahud çıkmaz dı 
d.. Daha bir saat bile annesız ır yer lar, her ı"stcdiğini yapamıyacağının far- h t At..l d T b · d k 1 tah i i d d ğı "d 
d

urd. ,. k Bütün gün aksamlara ka- nadaki çiftliğine çekilip çiftçili!t etmek meş ur ezgwı arı a e rız e uru u - m n m en e aşa gı er. 
ur u5u yo · · ~lı d kına varır, icabında söz dinler. arzusundadır. dur .. bütün dünyaca meşhur ve makbuJ - Yahud da, tezgahta kaldı ı.ı gibi, bir (1 yabancı yerde nasıl ya ıtz ura - İ . 6 
ar ~Af dinl"ıyccek, kendini koruyacak. Düşünülecek bir nokta daha var: Y1 olan bu halıların dokunup meydana çık- kaç sene de antrepoda kalır .. 

cak, - 1 k ömrünün en bü- amma acaba çocuk kimlerle düşüp kalkı- W~~liam PoweU - Şimdiden kend~l tığı cfabrikalanı. görm~ği pek merak et- _Olmaz şey değil! .. 
Mektebe yazı ış, çocu tekaud hayatına alıştırmaktadır. Tedrı- t • k 

1 
B R b tavsi 

··k e ı"didir. o zamana kadar o daha bir yor? .. _ . . . . . :: .ıd ım.. onso osumuz av agı ın -

* yu g ç d"' .. d b 1 g b ancak cen verimıni azaltmaktadır. Bır mu.u et .1 T b . . b'" .~~~ , __ ,ıt.th esini k hemmi etsiz geçidler atlar. Fakat Bu uşunce e o ur erı ı ı . yesı e, e rızın en u,,. ..... wuwa an 
ço e . ! ba ında bütün müş - mekteb hayatına hazırlanmamış çocuklar sonra artık Amerikayı terkedıp Fransada gezmeğe gittim.. iki metre ıenfflJlfnde, Halı piyasası lnmda çoil ucuzdur .. tüc 
hepsin~e b~zı ya~ı ş" 
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la~ını dın- için varid olabilir. Çocuk mektebde kim- yerleşmek arzusundadır. ortasında bulaşık suları akan, daracık car, malı ucuza maleder, ucuu da sa· 

küllerini gıdermıye, g~z 1~ ~ bu sefer lerle kaf§ılaşacak? Aşağı yukan kendi Claudette Colbert - Sinemadan ayrıl- bir sokağın başında arabacı beni qağı in- tar_ onların yaptığını, Tilrkiyede yap 
Clirmiye hazır bul~~- a u k A _ çağındakilerle değil mi? Bunların bir Joa.. mak niyetinde değildir. Film çevirmese dirdi.. taştan taşa sekerek cen büyük> manın imkiru yoktur .. ~imkü, amele yPV· 
6yle değil. Bu geçıd~ yalnı~ i~ ~ hıç mı itina ile yetiştirilmiştir. Arlı:ada§lık - bile senaryo yazmak ve sahne vizılığı imalathaneni.Jl, küçücü!t kapısından, ba- miyesi chiç• denecek .kadar ehemmiyet. 
tıldığı bu yeni muhıtte ev e ı er e lanndan zarar değil, fayda gelir. Diğer yapmak suretile sinema hayatında kal- şımı çarpmamak için elflerek girdim .. sbdir .. halı tezgihların1n bizde ol:iuğı 
birinin yeri yok. . . _ r kısmının her hangi bir şanssızlık yüzün- mak arzusundadır. burası, cHacı İbrahim ağa. ruımında Teb- gibi erkekler, yahud kadınlar çalışmaz. 

Bu, yalnız ona değil bıze bıle guç ge ır. den gelişi güzel büyümiif oldukların! far- Lorette Young - Hollywoodu terkey- rizli bir Türkün malıdır .. bizde pek ayıp her tezgahın başında altı yaş:ndan on 
Gül gibi üstüne titrediğimiz ya~ru:"uzu edelim. Çocuk bunlardan küfür, yemi:ı lediği vakit iyi bir zevce ve iyi b!r anne manaya gelen bir mürekkeb isim, lranda iki yaşına kadar olan çocukiarın makinr 
bütün bir gün göremiyeceğimiıı d~r~ :uyacaktır. Hatta bazan cinsi bayata dair olmak arzusundadır. büyük imalAthanelerin ismidir. gibi işledikleri görülür .. bunlann aldık· 
l\iince kaza, hastalık, kötü _ar~d.aş, tür~ rastgele sözler dinliyecektir. Robert Taylar - Henüz sinemadan çe- Türkiyeli bir vatandq olan cAbacı _ ları gündelik te bizim paramızla c6-7ı 
bin fena ihtimal gözümüzUD onundt? 

51 
_ Evet, fakat şu mühim noktayı ~u:_mı_:- kilmeği düşünmüyor. Barbara Stanwyck yan> isminde bir zat beni buraya geUr • kuruşun içindedir .. ça!ı~rna tarzları dı 

?alanır. Bu sin irliliğimiz farkın• varn:e yalım: çocuğun alikası~ ~rulı gord~ğu çiftliğinin yanında bir çiftliği vardır. mişti .. Viyana ve Londrada satıı mağa • seyredilecek . kadar ent,,.resandır. 
dan ona geçer fşte her sabah mekted şey gıcıklar. Yeminle kufur de, bu gozle Wallace BeeTJI, Robert MontgomeTy, 7.aları olan Bay Abacıyan, fazla para ile Bir tezgi.ha iplikler gerilmiş, onune 
• sanki fevkalade bir vak'a ka~ın .a baktığı için ona cazib gelir. Eğer biz, ev- Spencer Tracy, Edmund Lowe - Hep satacağı halılan bu imalithaneye ıipa • de - halının höyük vey:ı küçüklüğüne 
İlniş gibi _ hıçkıra hıçkıra gitınesınm bir velce ona, bu gibi sözlerin korkun~, aca- çütçiliğe heves etmektedirler. riş edermiş.. fabrikayı gezdikten sonra göre - üç beı çocuk oturtulmuştur .. elle-
lebebi • · şeyler diye değil de, sadece ve lUzum- Eleanor Powell - Altmıı yaşına ka- öyle anladım ki: tezgahların yarısı bu %at rinde, yapacakları hahnın renkli resmJ 

Ötekf b blPr d-aha mühimdir: yıp kaba sözler olduğu için söylenmeme- dar rol yapmak niyetindedir. için çalışıyor. de vardır. Her çocuk önündeki cçile. Ier-
Çocugu~ sebe veni muhite, yeni ömre ha- suzl ri Iizım geldiğini öğrenmişsek mektE>b- Kay F--....ı-, Baıil Rathb.-.. , Lio ... el .Türkiyeli olduğu halde, Tebriz pvesile den ayırdığı rengarenl: yünleri, tezgah· 

' u - - ce ar- e kr 1 k merakı ~-.. "'"' '" ta · d · I"kl tırlarnaınışızd;r, Nazlıdı~, üşıı~n 
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tığı de onları duysa bile te ar ama - Barrymore, Fred Stone, May Robson, türkçe konuşması kulağıma çarptL Ken- gergın uran ıp ı. ere, büyük b;r 
kasına paltosunu biz geçırmellyız, ç d na kapılmaz. Bette Davia'den hiçbiri (Hollywoodu) disine dedim ki: sür'atle düğümlüdür .. h;ılının bazı he • 
teylen arkasından biz toplamalıyız. E;.e Cinsiyet bahsine gelince: Bu da ancak terkeylemek arzusunda değillerdir. - Konuşurken kelimelere verdiğiniz .sabit tarafları vardır \i. o vakit cçocuk. 
~deşlcrine tahakküme alışmıştır. ır mahiyeti meçhul kaldıkça ~~cuğu~ me- ======ı===========-= ahenk, Tebrizll olduğunuz hissini uyan- bunun içinden çıkamaz. Böyle zarr.an _ 
dediği 1ki olmaz. Hele biç ırunseye boyun rakını tahrik eder. Esasını bılırse, ~anın- d.ilrnemif tecessüsüne tehlikeli zeminler dırıyor.. larda ustabaşı müdahale edip, resmi ken· 
etrnez. Bö dakilerin yalan yanlış fısıldadı~l~~n~ hazırlamak demek olur. En makul hare- _ Sormayın efendim. Yirmi senedir di eline alır .. gayet ahenkli bir sesli." ve 

Ne kadar kuruntu edilse yeri v~r. d'~ kulak bile vermez. HattA onlarıd. ~st a ket, teferrüata girişmeden, doğru ve e - bunların içindeyim .. şimdi ben de İranlı sür'ahtle kumanda vernıeğe başlar .. usta· 
le bir ÇOcuk (disiplin) e, kP.ndi ken ı d Bu gibi dedikodulara ken mı ver~n saslı bir cevab vermektir. Sorma çağına gibi görüşüyorum .. 0 güzellin lısanım bo- nın er emri üzerine ço-::uk, ctamamı. ma
lı:oUanııya, eslC'rile geçinmiye lüzum ;e ::~klar, yeni doğan bebe~l:rı le~~e!~-n eren yavru, açık, dolambaçsız cevabı din- zuldu gitti. nasında : ceee~. diye ayn! ahenkle cevab 
ihtiyaç gösterPn mekteb bayatını elbe - getirdiğini sanacak kadar gozu kapa• u- lemiye hak kazanını§ sayılır. - Eskiden güzel mi türkçe konuşur - verir .. 
le ki yadırgar -ıal.rnilş olanlardır. Çocukların çoğu üç yaşınd1t değilse bi- dunuz? Tavanlara asılmış he.qabsız halıların 

Bu kusur o~un değil bizimdir. Çocuğu yu halde çocuk .deha nıektebe gitme - le, her halde mektebe b~şla1?adan evvel - Elbette.. arkasında bir ara kulaijıma bunlann se-
"4ııa kü -k kteb zamanına ha- Şu b mevzua dair kifi malQmat muhakkak bu merakı gosterırler. Çocuk - İstanbullu musunuz? at geldL. o kadar ritm üzera birbirlerine 
ııtJa~ A yaştan me h Iık onun ön- de~ ö~ce ~ Iıdır. Cinsiyet jzerinde ko- dört, beşine geldilf halde kendinin nere- sesleniyorlardı ki, cHafız. dan. yahud 
ltifünn lazımdır. Bu blanazır taınamia - edınmış 0 

akteb çağına · gelmemi7 bir den, nasıl geJdiğini sormuyor51 biliniz ki - Hayır, cKayseriı. liyim!f. cSadiı. den mısralar okııyorlar sandım .. 
, çantasını kita nı .... mayı me b" ·· k · ted·~ı · la * inak d . ' . y yu her şe • n~. . ğır ve mevsimsiz ır mevzu oğrenme ıs ı& teYın soru mıyacak dikkat edince, türkçe kelimeler kulağıma 

Ciıde enı;:k değıldır. a~tebde kendi· yavru ıç: ~dır o nasıl ols!l akranlarile bir §eY olduğUnu sezmiJ te susuyordur. Çamurdan yapılıru.§, bu uzun binanın çarptı .. evvel! usta ses!eniyor, sonra çı -
ili ko~e ~r bakımdan ~e. rktir. aaytnak a . ~ bunlardan bahsedildi • Bu ketumluk onunla aranıza, gittikçe gc- içinde tahminen elli altmış tezgih çalı- rak cevab veriyordu: 
ÇoeU:abıleC'ek hal: erı~ı:: n ev mu- bir araya ge~~n Yaradılışındaki teces • nişliyecek bir ayrılık sokabilir. Buna ııyordu .. Birinin önünde durduk: _ Üste sarı koy! 

hitinde her şeyden o~~: ı:n;Jidir. Ara- ğini duyaca :; bilroediğini öğrenmiye meydan vermeyiniz. - İşte bu halı tam ilç tenedir yapılı-
Bıra b" ~ ayrılmayı da ogr.en odada yalnız süs, çocu.ğ~ h er geç öğrenınef'i icab e- Şayed çocuk meraksızlığında samimi yor. Daha iki aylık bir işi kaldı .. bu ha- = !~~[~ mavi! 
başınaııun olmadı~ımız bır aınıya bı - çeker. t~ı mi, bellesin. Bu suretle, ÇO • ise, bu mevzu~ gene siz bir yl)lunu bulup, lının yedi santim murabbaı dahilindeki 
t'aknıaı arkad.a-:Jarı~e oyun oyn klu aile- denleri sı~en tıştırarak, itimadını mesel! bir motörden, bir tayyareden bah- bir kareye, tam altı bin dört yüz düğüm = :~:~~a üste! 
le 1

• vakıt vakıt tamd·ık çocu tle cuğun merakını ya İl ·de daha mü - sederrnişçesine ve tıpkı tesadüf gibi yapa- isabet eder .. 
re Yollam ı ç k ancak bu sure olursunuz. en ' - Eeey .. 

diZin· . . a ıyız. ocu ~ insanlara kazanmış . meselelerde başı sıkılın- rak, açınız. Hiç bir vakit yavrunuzu şun- - Vay vay vay!.. _ Alıver alta! 
ao'" tın dıbınden ayrılmadı?ı him, daha çetin . knc::sır dan bundan duyacağı rastgele bahislerin - Amma, -killen·n zarafetı'ne, J E • s erdiğ · 1.. d - k'" lükten vazge- k · bırakır sıze "'Y-' :r ma ın - eey .. 
Çer V 

1 
uzumsuz uş un başlar ca her esı ' k kP.ndiliğinden kucağına gözü kapalı atmayınız. Tehli - ince ve yumuşaklığına bakın.. Usta, azman bir tavuk gib . Yanındaki 

,;. e. kendi gibilerle anlaşmıya . b"l. Zaten çocukta bu meraD h . Q yaşında ke işin bu noktasındadır. - Öyle. Kumsıc gibı" bır" -y... kl d . . d k 
~endi giyıne ı - anır' a a ç • .,, r- çocu ar a cıvcıv .. ustrı gı a ·ııyor. On-

di~ · kend ine ilk soyunup b ak ne kadar erken uy k:· k ndinin nere - Bütün bunlardan sonra mOhim bir cl- - Bu, ipek olsa, o kadar ehemmiyetll lar da ,ellerindeki sivr: u~lu demir çu-
,..,_11 g\inden itibaren bu işleri ona tı: en: bı'le bebekler tanının kı . ~ annesı"ni 11• bet kalıyor. Çocuk - ne kadar alışkan d ~·ıd· F k ~ ı. Oy k 1 yı hat ~ r .. "ırn-enıne ıçın e5ı ır. a at yilnQ bu hale gitirip de- buklarla önündeki iplikıerı gagrılayıp du-
bu unca tarını top ama ' d den geldiğim Oe;· k gösterilrnıı ve hazır olursa olsun - mektebe kuyabilrnek büyilk bir san'at eseridir. ruyorlar ... 
&u {ak şeyleri yapmıya alı~tırma!ı ır~ kıştırır durur. Hayata ~~esı olan bu giderken ona yuvasından ayrılıyor - Peki, bunu kaça atarsınız .. 
!le a ışkanlık onu kendi kendıne guve zeki ateşli bir alakanın 1 

a ll tersle hissini vermemelidir. Mümldln olduğu - Böyle haWara fiat konamaz .. bun -
n Yaln b ında yaşa - , 1 hor görmeme ' • 

!bak .. ız ve ya ancı aras . _ acul merakı as a sudan ce _ kadar mektebde de başı sıkıldıkça im - lann satışı cmal> m cşansı. ına tAbidir .. 
~ar tan urkmiyen bir insan namzedl ya memelidir. Böyle bir çocuğu tatmlıı e- dadına koşacağınızı hi~ettirmelisiniz.. şimdi ben bundan üç dört bin etil -

. ..+an savmak onun n .. li- vahlarla b&~· 
Un.dan başka ona citaah i oğretme 

(Devamı 10 ncu sayjada) 

(1) Tümen: Yetmiş, seksen kuruş ara· 
sında oynar .. 



I Eski Türk detektifleri "Son Posta.ı, ya 
1 ---- maceralarını anlatıyorlar : 3u _ ___._ 

Ankarada bir cinayet 
Kadın üç yerinden kurşun yarası almııb, katilin kim 
olduğu kadar kendi hüviyeti de meçhul bulunuyordu 

· 1934 senesi. Ankarada, Kadıçeşmesin -
Cle bir kadını tabanca ile öldürüyorlar. 

O akşam, ayni mıntakada bir de yan • 
gın olmuş. Bu yüzden Nuhalı Bay İhsan 
ancak sabaha karşı yatabilıniştir. Tam 
dalacağı sırada tekrar uyandırılıyor. 
Kendi tabirile ctabii derhal ayaklanı -
yor>. 

rada ise, bizi görmemesine imkln yoktu. 
Bu suretle elimizde bulunan Q\'1 kaçır .. 
mak işten bile değildi. Onım için, tanı -
dığıma, bekçiyi çağırmasını ıöyledim ve 
bana ikram ettiği kahveyi içmek için 
çardakların gölgesine oturdum. 

Sözü, ona bırakıyorum: 
- Hadiseyi telefonla amirime söyle -

dim. Bana, aynen: 
- Ayıyı ininden çıkar, dedi. 

Daha kahveden bir yudum almamış .. 
tım ki yolda ilerliyen bir çocuk gördüm. 
Elinde bir çıkın vardı. Göz ucile yumur
cağın nereye gittiğini kolluyordum. Bak
tım ki tepeye tırınan.mağa başlıyor, he -
men çağırdım, dedim ki: 

Yanıma bir kaç memur alarak Kadı -
çeşmesine gittim. Kıyafetinden, Kasta -
monulu olduğunu anladığım bu zavallı 

kadın, üç yerinden kurşun yarası almış
tı. Üstünde de hüviyetini isbata yarıya
cak hiç bir şey yoktu. Yanın saat uğraş
trm. Nihayet, maktulün - tahmi.nim veç
hile - Çankırılı ve adının da Ayşe oldu -
ğunu anladım. İş, böylece, katili bulma
ğa kalmıştı. Ayşenin kimlerle düşüp kalk 
tığını araştırdım. On beş gün evvel Yu
goslavyadan gelen hamurkar Hüseyin 
adlı biri ile temas ettiğini öğrendim. 

Hüseyinin bulunması için, bize her za
man yardımı dokunan ve benim pek çok 
sevdiğim bir şahıs olan fırıncı Abd;.ir -
rahman Ağaya baş vurdum. 

Abdürrahman Ağa: 
- Hüscyini tanımıyorum. Fakat bos

tanlarda bulabileceğini umuyorum, deJi. 
Tuhaf bir hissi kablelvuku ile Amiri -

min cayıyı ininden çıkar> ve Abdürrah
man Ağanın cHüseyini bostanlarda bu • 
labilirsin> sözleri arasında bir münasebet 
aradım. 

Katilin kırlara kaçtığını düşündüm. 

Şehir kenarındaki (Aktaş) ve civarında
ki bostanları tarıyarak (Dem.irlibahçe) 
istasyonuna geldim. Orada bir muhacir 
mahallesi vardı. Halkla temasa geçtım. 

O sırada, tahminen 20-22 yaşlarında 

genç bir kadının bizi uzaktan tedkik ettt
ğini çaktım. Kimseye hissettirmeden, bu 
kadını, istasyona çağırdım. Geldi. Ona: 

- Hüseyini gördün mü, diye sordum? 
- Ben Hüseyini tanımam, cevabını 

verdi! Fakat halinde bariz bir telaş var
dı. Muhatabımın bu telaşından, anlamış
tmı ki Hüseyinle yakın bir alakası mev
cuddur. Kendisile, dereden tepeden - am
ma polisçe - konuşmağa başladım. Hüse
yini tanımadığını iddia eden kadın ba -
na bülbül gibi şunları söyledi: 

c- Hüseyinle nişanlıyım, o da on da
kika evvel, Elmadağı cihetine doğru kaç
tı!> 

Amma, kız, gene bir ıı~y söylemediğine 
kani idil 

Hüseyinin fotoğrafını buldurmak için 
iki memuru etrafa saldırttım. Beş memu
ru da Elmadağı cihetini ve mümkün mer
tebe dereleri aramaları rnaksadile, oto -
mobille, Manak istikametine yolladım. 

Kendim de, dere içlerini tanyarak ayni 
tarafa doğru yürümeğe başladım. 

Aradan on, on beş dakika geçti. 
Şosede, mukabil istikametten gelen bir 

kaç köylü ile karşılaştım. 
Daha onlara bir şey sormağa hacet kal

ma-dan, köylüler bana yaklaştılar: 
- İlerideki sırtlardan silah sesi işit -

tik, dediler! 
Bu sırada, yoldan boş geçen bir oto -

mobile rastgeldim. Hem~n atladım, ayı1i 
istikamete sür'atle gittim, memurlarımı 
buldum, fakat haberler kötü idi: 

Hüseyinle, dere içinde müsademe et -
mişler. Herifi yaralamışlar amma, elden 
de kaçırmışlar! 

Bunun üzerine tlreyr taraflarına yürü
meğe başladım. 

Sahayı avcı hattile tarıya tarıya Her • 
lerken bir tanıdığa rastgcldim. Bu zatın 
oralarla alikası vardı amma işi Ankııra
da idi. Onun için, iş saatinde şehir dışın
da olmasına hayret ettim. Fakat kendi -
sine bir şey söylemedim. Fakat, o, bana, 
ne için dolaştığımı sordu. Vak'ayı anlat
tım ... Yarı latife, yarı ciddi: 

- Adam, senin arazinde saklı imiş, de
dim! 

Hakikaten, taramadık yer bırakma -
mıştık. Yalnız bu zatın sahibi olduğu bağ 
ile karşımızdaki taş ocakları kalmıştı. 
Taş ocakları ta tepede idi. Yukarıya 

çıkmağa teşebbüs edersek, eğer katil o-

- Şeytan çekici, bu elindekini nere-
ye götürüyorsun? 

- !. .. 
- Söylesene oğlum?! 
-! ... 
- Yoksa kırlara gezmeğe mi gIQlyor-

sun? .. 
-! ... 
Çocuk dilsizıli sanki! 
Fakat onu dillendirmenin yoluna bak

maktan başka çare yoktu. Çocuğu kuca
ğıma aldım. Kahveciden lokum istedim, 
yumurcağa - müşfik bir baha gibi • ken
di elimle lokumları ikram ettim. Sonra 
masala başladım ... 

Nihayet, yumurcak baklayı ağzından 
çıkardı: Hüseyin, tepede saklı imiş, elin
deki çıkın ile ona yiyecek götürüyormuş! 

Bir memur çağırdım. Tam talimat ver
mek için ağzımı açıyordum ki bir silah 
patladı! Arkadan da: 

- Dur, 
- Teslim ol, 
Sesleri duyuldu! 
Hemen yerimden fırladım. Memurla -

rıma: 

- Gelin benimle beraber, emrim ver-
dim. 
Yukarı tırmanmağa başladık. İhtiyata 

riayetle, ikide, birde polislerime: 
- Çocuklar, dikkat, diyordum! 
Bir keçi yolu dönemecinde polis Ö -

merle karşılaştık! 
Ömer, birisini kolundan tutmuş, cnu 

sürüye sürüye getiriyordu! Beni görünce 
durdu, dedi ki: 

- Buldum katili! İşte! Az kaldı beni 
yiyecekti hain! 

Hakikaten, Ömer ölüm tehlikesi ge -
çirmiş. Herif, memurumun tam beynine 
nişan alınış. Fakat, kurşun, kulağının 
yanından vızlıyarak geçmiş. Bunun üze
rine, nefsini müdafaa vaziyetine düşen 
Ömer de ateş etmiş! Katili yaraladıktan 
sonra yakalıyabilmiş! 

Katili bir sandalyeye oturttum. Taban-
casını almışlardı zaten, verdiler bana. 

Sordum: 
- Ayşeyi sen öldürdün, değil mi? 
Herif, bitkin bir vaziyette cevab verdi: 
-Evet! 
- Niçin vurdun kadını? 
- Beni, ötedenberi aldatıyordu. Bu 

yüzden dün akşam da kavg:ı etmiştik. 

Bana ccanın isterse, ben böyleyim işte, 

ya bu diyardan gidersin, ya bu deveyi 
güdersin> demişti. 

- Sen de Ônu bu diyardan götürdün, 
öyle mi? 
-! ... 
- Tabanca senin değil mi? 
- Evet. 

-Nereden buldun onu? 
- Bu sabah satın aldım! 
- Sonra da Ayşeyi vurdun öyle mi? 
- Evet. · 
- Peki, Ayşeyi kıskançlıkla öldürdün, 

diyelim. Ya polislere niçin ateş ediyor -
dun? 

- Kurtulmak içini 
Sabih AJaçam ···························································-· lzmitte Cumhuriyet bayramı 

hazırhkları 
İzmit, (Hususi) - Yurdun her tara

fında olduğu gibi, İzmitte de 1 S inci 
Cumhuriyet bayramına, büyük ve hum 
mnlı bir hazırlık vardır. Körfezde, bu 
seneki bayramın üstün bir şekilde kut
lulanmasına çalışılmaktadır. Bütün res
mi, hususi devair ve müessesat, teşek
!tüller hava ve şenlik fişekleri ısmarla· 
mışlardır. İzmitin muhtelif yerlerine 
hoparlörler konacaktır. Kurulacak tak
ların yerleri tesbit edilmiştir. Vilaye
tin vereceği balo da bilhassa çok ihti
şamlı olacaktır. 

Ne kadar da unutkanız! 
Tramvayda para, şemsiye, kumaş paketi bırakılabilir ama 

nişan yüzüğü ve kombinezon da bırakılır mı ? 
Tramvaylarda para unutanlar fakir iseler bunlan bulup ıirkete te ılim edenlere 

mükafat veriyorlar, zenginseler " yann rönderiri.ı " diye ıavuşuyorlarmıı 

İnsan dalgınlıkla tramvayda ne düşü
rebilir? Geliniz sizinle birer birer sa
yalun... Bir adam tramvaya girmiş, 
kucağına bir takım paketler koymuş, 
tramvayda gazete okumağa dalmış, bu 
sırada paketi. de kucağından kaymış, 
duymamış. İnsan halidir, olabilir! Ya
hud bir tek veya bir çift eldiveni, ko
lunun altından el çantası, cebinden pa
ra çantası düşmüş. Mümkündür. Hatta 
şemsiye ve bastonun tramvayın bir ke
narına takılıp çıkarken unutulmuş o
la bileceğini kabul edelim... Para da 
mücevher de tramvayda düşürülebilir!. 

Fakat siz de hayatınızda bir gün be
nim gibi merak ederek tramvav şirke
tinin hareket dairesinin alt tarafındaki 
odalarda ve bu dairenin mahzenlerin· 
deki tramvaylarda bulunmuş eşyaların 
biriktiği dolablan görmüş olsanız 
muhayyelenizin ve bir şey tasavvur ve 
tahmin edebilmekteki iktidarınızın ne 
kadar kıt olduğunu büyük bir hayretle 
görürsünüz ... 

Tramvay arabalarında kaybedilmiş 
eşyaların istif edildiği ve birinin üstün
de temmuz, diğerinde ağustos ve bir ü
çüncüsünde eylUl yazılı dolablan bvana 
göstermek için açtıkları zaman dogru
sunu söylemek lazım gelirse hayret i
çinde kaldım ... Çünkü bu dolabların i
çi küfe, yemiş ~peti, bakır lengerden 
tutunuz da sayısız sefer taslan, yumur 
ta telleri, el çantaları, maden bilezik
ler erkek gömlekleri, süveterler, de
niz' mayo lan, fare kapanları, küçük var 
!izler, şapkalar, kitablar, tomar halin· 
de kağıdlarla dolu idi! ... 

Daha kıymettar oldukları için çek -
mP.celerde saklanan kutular içinde ise 
dünyanın dört bir tarafına aid paralar, 
papaslann Üzerlerinde bulunan istav
rozlar, Hıristiyanların taktıkları haU
kalar, spor madalyaları var .. hattA ec
nebi nişanlar bile gördüm. Fakat asıl 
kalabalığı ile nazarı dikkati celbeden 
şeyler şemsiyeler, temmuz, ağus~os. ~
yında güneş için ku~.lanı1a~1~rı bırbın
ne bağlanmış bir küme gıbı duruyo~
lar. Hele eyllıl ayında bulunan şems;
yelerin yekunu şayanı hayret ... O yag
murlu günlerde tramvaylarda ne kadar 
da çok şemsiye bırakılmış. O ya~muda 
şemsiye nasıl akıldan çıkar, ınanıhr 
~ev değil ... 

Dolablan bana gösteren memura so-

ruyorum: 
- Bulunan eşyalar arasında en çok 

kadın eşyası mı, yoksa erkek eşyası mı 
vardır? 

- En fazla kadın eldiveni ve kadm 
şemsiyesi bulunuyor ... diye cevab ve-

riyor. , 
- Demek, diyorum, en zıyade dal-

gın olan insanlar kadınlar ... 
- Evet... Eşyalara bakılacak olursa 

•. 1 ' 
oy ;;amvay şirketi hareket müdürü 
Bav İsmet büyük nezaketile kadınları 
erkeklerden daha dalgın tanımak iste
miyor ve bu sözü söyliyen mesat arka-
daşına: 

- Ama, erkek bastonları da çok bu-
lunur! diyor. 

- Evet efendim, fakat en çok unu
tulan şey kadın eldiveni ile kadın şem-

siyesıdir. Kadın el çantaları da bulu 
nur. 

* Demek biz kadınlar erkeklere nisbe· 
ten çok daha dalgınmışız ve elimizde
kini daha kolaylıkla kaybedermişiz ..• 
Aman dikkat edelim! ... 

Bu dolabların içindeki eşyalara ba
karken bana izahat veriyorlar: 

Bulunan eşya, bulan memur tarafın
dan üstüne bir kağıd rabtedilerek bu· 
raya yollanırmış. Sahibi hemen gelip 
isterse verilir ,yoksa üç ay burada mu
hafaza edildikten sonra aşağıya mah
zenlere indirilirmiş. 

Biz de mahzenlere iniyoruz... Mah
zenlerde gene sayısız sepetler, sayısız 
ufak çantalar, yığın yığın şemsiyeler, 
çuval, çuval eşyalar var... Bu senenin 
eşyası çuvallar içinde duruyor. Bundan 
evvelki senelere aid olanlar sandık içe-
risinde ... 

Sahibi çıkmıyan eşya üç sene burada 
bekler, sonra müzayede ile satılır, be
deli gene iki sene sahibi çıkar diye sak
lanılır ve bu son iki sene de bitince bu 
para müstahdeminin ihtiyat kasasına 
intikal edermiş ... 

Bulunan eşya mesela balık filan gi
bi bozulacak nev'inden ise o gün ak
şama kadar bekletilir, eğer sahibi çık
mazsa bulana verilirmiş. Yiyecek şey
ler içinde daha dayanacak olanlar da 
gene dayanacakları müddet saklanılır, 
fakat bozulmasına meydan verilmeden 
gene bulana verilirmiş. 
Şimdi daha üst kata çıktık ... 'Burada 

da bir kasa içinde bulunmu~ saatler, 
bulunmuş yüzükler, bulunmuş fotogı
raf makineleri var ... Bulunmuş yüzük
ler içinde bir nikah yüzünü nazan dik· 
katimi celbetti. Parmağıma geçirdim, 
pek büyük. Bir erkek yüzüğü olacak ... 
Her halde sahibinin bayanından galiba 
canı pek yanmış, tünele girince fırlatıp 
atmış ... Yahud da kim bilir belki de 
evden çıkınca nikah yüzüğünü cebinde 
saklıyan kocalardandı. 

Tramvaylarda bulunmuş eşya içinde 
kadına aid iç çamaşırları da varmış ... 
Evet! .. Kombinezonlar vesaire! ... Bun· 
lar, paketsiz olarak, yani eldiven, fi
lin gibi düşürülmüş bir şekilde tram· 
vayın jçinde, _yerde bulunurmuş. 

Bazan da tek rnstik bulunurmuş. Gi
yen adamın ayağını sıktığı için besbelli 
çıkarır, sonra çıkardığını unutarak yü
rür inermiş tramvaydan! ... 

* Odasında karşı karşıya oturduğumuz 
zaman hareket müdürü Bay İsmet bu 
hususta bana §\1 tafsilatı verdi: 

- Bizde bulunan eşya mevsimle de· 
ğişir. Kışın şemsiyeler, kaloşlar, süve
terler, eldivenler, bastonlar, yazın yaz
lık şemsiyeler, yemiş sepetleri, havlu, 
mayo gibi şeyler bulunur. Et, şeker, 
kahve, şokola velhasıl yiyeceğe aid pa
ketler daima unutulan şeylerdir. İçinde 
yemek bulunan sefer taslan da çok bu· 
lunur. Her halde bunları ya mektebe 
giden çocuklar, ya efendilerinin yazı· 
hanelerine yemek götüren uşaklar u
nuturlar. Bundan başka aynca para ve 

Bir tTamvay arabası ve ıçi 

para çantaları da bulunur. Bir ker~ 
döt beş bin lira bir arada bulunmuştu. 
Senede üç dört kere de dört beş yüz lir~ 
mikdartnda paralar bulurfor. Sık sıJc 
da mücevherat bulunur. Bir kere bit' 
bayan adi bir gazete kağıdı içinde beŞ 
bin lira değerinde mücevherat unut-
muş, hemen geldi aldı. Bazı çantalal' 
gelir, içlerinde hisse sen edatı çıkar.·· 
Akla gelmedik eşya da bulunur. Müs· 
tahdeminimiz ekseriya çoluk çocuk sa· 
hibi olan ve kazancına göre başında bil
yük gailesi bulunan insanlardır. Bun~ 
rağmen fevkalfıde namuskardırlar. BÜ• 
tün ihtiyaçlarına rağmen bir şey buldu
lar mı hemen getirip teslim ederler. Me 
seıa aşağıda gördüğünüz küçük bir pe.· 
ra çantası vardı. Bugün bulunmuş ... i
çinde üç buçuk lira varmış. Bulan al• 
saydı kim farkına varırdı? Halbuki işld 
teslim etmiş. Geçenlerde de tramva1. 
servisten çekildikten sonra gece süpii· 
rücüsü içiLde bir İngiliz lirası bulmUŞı 
hemen teslim etti. Tramvayda umıtu" 
lan eşyayı eğer onu bir başka yolcu al• 
mazsa muhakkak kaybolmaz... His~ 
senedatı, büyük mikdarda para gibJ 
şeyler bulunduğu vakit sahibleri çı• 

kınca ancak noter vasıtaşile onu iade ~
deriz. Bir de size eşya kaybedenlerıP 
şayanı dikkat bir hususiyetlerini anlıı'" 
tayım. Eğer malını kaybedip sonund1' 
bulan fakir bir adamsa malını alırke.Jl 
muhakkak onu bulana az çok bir pati 
bırakır. Bu psikolojik bir şeydir. PB~ 
ranın kıymetini ve bunun için bul!lnıı.0 
şeyi iade edenin hareketini iyi takct·t 
ediştir... Fakat içinde dört yüz. be~ 
yüz lira bulunan cüzdanlarını kaybe" 
dip burada tekrar ona kavuşan zengirı; 
lerin içinde böyle semahat göstereı'I. 
yoktur. Onlar: cBulana bir şey veımelC 
icab eder mi?> diye sordukları zıurıall 
tabii kendilerine bunun mecburi olnı~i 
dığı, fakat isterlerse verebilecekler 
söylenilir. O zaman: cBen yollarıırı.• 
der giderler ve bir daha ne görünür, J1e 

de bir şey yollarlar. 
Vakit çok ilerlemişti. Kendisinclerı 

müsaade istiyerek ayrılırken taş nıe~; 
divenlerde güzel bir kedi gördüm. · 'V 
her kapının altından da bir kedi ~cÇe" 
cek kadar bir delik bulundu~nu c ıh3 
evvel farkettiğim için, neden her k 
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da böyle bir delik olduğunu sordt•'ll"', 
Bay İsmet güldü: . 

- Bunlar, dedi, bizim gece nöbrt~ı· 
!erimizin kolaylıkla her odaya ~ıl'l~ 
çıkmaları için yapılmıştır. Bakınız ~. 
güzel Tekire. Bizim şirketin menıurtı 
C.ur. Hatta onun büdcemizde yerı ':ı~ 
dır. Ona ve arkadaşlarına gUnde be

11 kuruş ayrılmıştır. Herkes çekildilde. 
sonra onlar müdüriyette kalırlar ,,e fal 
relerin üremesine, dolaşmasına oıarı 
olurlar. s. J). 
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Kekemeler mektebi 
Kekemelik artıyor ve hastalık daha 
fazla erkekler arasında görülüyormuş! 

br b • genç kızdı. Doktor ve genç kız, metronom isimli 
Oçüacü talebe çı:r pı ~r )adılar ... Rüzgarlan kim sever... Ne ıen, ne de 
aletin i,tirakile 0 uRm~yaar"' 818

1,
1 

kim ~ever? Ne sen, ne de ben 1 " 

- Bilir misiniz Mo
ı>assan ·m bir hJkiye. 
al vardır: Muharrir 
.kiliseye gider, orada 
kaynaşan kadınlı, el'-' 

kekli insanlan tedkik 
eder ve kendi kendi· 
ne düşünür: lnsanm 
aebebi hilkati acaba 
nedir ... 

İnsanlardan iyi yü
zen mahhlklar vat: 
Balıklar .. 
İnsanlatdah iyi ko

tan mahl{iklar var: 
Atlar .. 
İnsanlardan iyi ses

li mablUklar var: 
Bülbüller .. 
İnsanlardan çok 

ben... uzg mişlerdi. Doktor ev
velA bir küçük çocu
ğu içeri aldı. Alet ha
rekete geçti. Beraber 
aöylemeğe başladılar: 

- Kir ... pik .. 
- Kir .. 
- Pik .. 
- Kır .. 
- Pik .. 

ediyordı 

- Kir ... pik! 
Birden bir J sustu. 

Çocwk beı on tane 
daha: 

Asker gözile Osmanlı tarihinin bir sayfası 

Ağa Paşa ordusunun 
meşhur Mısır seferi 

Orda7u hümayunun düımana 1anhz20ölü verdirmelİn• 
mukabil 2000 esirle 55 top bırakmam için Mımlılan 

aörür 2örmez datıhverdiji aalaplıyorda 
Yazan: General H. Emir Erlıllet 

kuvvetli mahlUklar 
\'ar: Aslan1ar- _Aı.ıwar var: daha inadcı oluyor. sebebi: Onların bir~z - K~idk ~edikt~nd.sonra: Takriben 100 sene evvel, 1837 ııeneai o yaverlerini kısaca Dükan Bey diye ça 
İnsanlardan daha iri uuau daha havai ve dikkatsiz oluşlan~ır. Bu- -: ı~! eyıp ke~il . ı: . . yazında, Ağa Hüseyin paşa Cisrilpıurda, lırlJ'Dllf!. 

Filler.. .. .... kan mahlöklar "klerin çalışmaları ve iradelerı daha I Bır muddet çenesınını tıtrettikten son· cDükAıı Bey Dükan Bey! KöprilY'l tutun! İki yaver kıhçlannı çekerek hemer 
İnsanlardaD dah• ~· r la kabili idare olduğuna göre muvaf- ra (pik) i müdhiş bir tükürük yağmurile Arablan bu tarafa komayın. diye bağır- köprüye kopnuflar ve arkalarından tii 

var· Arılar kanJlcalaf- f:ıu Y t daha seri ve emindir. beraber doktorun suratına püskürdü. mı§tı. Acaba o buraya ne yapmıya gel- fekçibaşı (yani muhafız bölük kumanda 
O halde biz ney~ yaratıldurd~iconuşınak. ~a çocukların tedavisinden ziya':ie İk~ci tal~~ mevJ?i iç.tımai sahibi, ya- miş ve Dükan Bey dediği kim veya neci nı), otakçıbqı( yani kararglb kuman 

. Vasıl oldulU netice fU . nı b~\,rjk b'; "klerin kurtarılması daha kolay ge- şı bır hayli ılerlemış bır zattL Bu da idi? Köprüyü hangi Arablara kaqı ne danı), qçıbap vesaire başlar maiyetle 
Bir inlaD için toııupnam8k J. li;~ Konuşamamak belaların en bela- sesli harfle başlıyan kelimeleri kekeli • diye tutacaklardı?. rile yetfpniflerdf. Bu esnada bir ucum 

IZtırabtır. . C W lısı olsa gerek. Hastalarım içinde konu- yordu. 1 Mısır valisi Mehmed Ali Pqa devlete çadırın direğine bağladığı uzun lrufaiı 
Sinir -tehasslll doktor FahrJ e f81118dı.jı için ağlayınlar, acayip sesle.r Üçüncü talebe iae çıtır pıtır, sevimli isyan halinde idi. Oğlu İbrahim P8f8!11Jl m döne döne beline saran paşa da köp 

ile ,_ __ m: .... ,.ayız. Onu dinliyorum. çıkaranlar, tramvaya bindiği zaman bı- bir genç kızdı. Dehşetli utanıyor, kızan· kumandasındaki Mısır ordusu Sina çö • rllniln bqına gelmif ve batta bizzat be 
:MUfl ..... ..-.a ... -ı-i dersi ba~ l l l baz k 11~ ALLA ka Biraz sonra kekeleme ıcuaYu letçiye gideceği yeri söylemiyen er, o- yor, ıkınıyor, sıkılıyor bir türü ı e- lünü aşmış, Filistini iJt " ve nAAa • linden çıkardığı pl§tovları bozgundan de 

hyacak! kantada cbana bir et getirini?.• diyeme- limeleri söyliyemiyordu. lesini zaptederek Şamı da alını§, §imale liye dönmüş Arab athlarmın üzerine 51 
Evet, PflDAyın, yanlış b~ te1 söyle • diği için yemekten vaz gc:enler vardır. j Doktorla beraber bittabi Metronom ilerl~yordu. Va~tin ~anlı hükilmd8;? karak bunları güçbelA durdurabilmişti. 

mil değilim- Kekeleme dersı.. . - Kekemelik erkeklerde mi daha faz- isimli aletin iştirakile ve bu iştirake u - II. ~ı Mahmut asi valiy~. narşı Ağa Hu- İşte ağa paşa gerilerde bu gibi ıey 
Gittikce çetrefilleşen. kekemele~n sı- la kadınlarda mı.. Kadınlarda olacağını yan bir makamı mahsusla okumağa baı - seyın Paşayı (Orduyu humayuna) serdar lerle uğraprken, Fransız zabitlerinil: 

7-aetm dili gibi tnsanlard·ı da kekeme - pek sanmam ya! !adılar: kılmıştı. Moskoflarla savaşlarda, Yenıçe- yardımile iyi bir talim ve terbiye gör 
lik artıyormuş. Kekeleme mütehass!sı gülüyor: - Rüzgarları kim sever. rileri tedib etmek ve bozulmq ocakları- müı ve muntazam tefkil, teslih ve techi 

Her teY aklıma gelirdi ama. ne yalan _Tahmininiz dolnJ!. Erkeklerde daha _ Rüzgarları kim 1ever. nı yıkmakta ve İfkodra t.yanını bastır- edilmff olan takriben otuz bin Jdfili) 
- li ybn btanbulda bir kekemeler çok. Kadınlarda da talaffu:.ı: kusurları N d be makta ad ahruf, ilk muntazam ukerin il.t Mwr ordusu, İbrahim Papnın makul vı 

ıoy :.:esi olduğunu dil§ünemezdim. çoktur. Bana bir bayan getirdiler, her - e HD, ne e n. serAakeri, Girid ve Sinar vilAyetleri va- dJsfplinli idaresi altında, evvelA hemer 
ders. 'm zamanki hayretim, 69 yaş~?a· kelimenin başında dllini taklatıy~r, - Ne sen, ne de ben. lisl olan A.ja, P~ya seferber ordunun kendine muadil kuvvetteki Mehmed Pa 
l§ittığı. iz ekilinin Hitlere mulaki (cık) diyordu. Ne müdhiş şey değil mı?.. - Rüzgarları itim sever. kumanda mes uliyeti yükletilirken . hir pnın pi§tarmı 9 temmuzda, Humusta ve 
ki İngil. bqV areye bindiğini duydu - Dil bazan kamçı gibi ıaklıyordu. - RüzgArları kim sevet. de,. he~üz zapte~edilt Mısır eyaletinin sonra, Ağa pa§Bllm kumandasındaki asıl 
olmak iç~ ta~nd daha büyük oldu. _ Hakikaten müdhif.. kekemeliğin ıe- - Ormanlarda gezerken. valiliği verilmi§ ıdi. Fiill bir hizmet ta- Osmanlı ordusunu da Beyllnda perişan 
lwn dakikad en . irdi· . , zammun etlfıı etmesin her bir ilnvm o- tb 

Fahri Celilln muayenehanesme g bebleri nedır.. - Ormanlarda gezerken. bol bir ve ge • bir tayf etml§tf. rahim Paşa ordusunun, bu 

kit hen.n.- talebeler gelmemişlerdi. Söyledim: Ruhi ve isabf.. korku Her kelime iki parçaya ayrılıyor ve natabyrahı dmaq D1f • BeylAn muharebesinde yalnız yirmi b ltm va .YA .. dürü - . 1 kl na ,ediyor u. d 
11 kt bin hem müessisi, hem mu . . ' baş iiz,eriııe düşmeler, ateşlı hasta ı ar, ıskala yapar gibi tekrarlanıyordu. H lalık h d ı ıuı bu ar telefat verdilfııe bakılırsa orduyu 
h~ ~uallimi bu ancak bir sinir ~e~· kansızlık, umuml zafiyet. gıd~ızlık bu Doktor prkıJapn pirin sonunda teri- tm ~da n:e :a ::::::1• oldu;:: hilmayunun, 25 topla 2000 esir vermek 

-1rt••cak stn1rlendirici Işın hastalığı hazırlayıcı sebeblerdır. ni silerken: . ! .. ......,, için, yalnız uzaktan Mısırlıların top ve 
ilin sabnna 3--r- ta bafladık, ba- k k • lan ,.ar lA d kad na gelince, vaktile Yeniçeri afuı iken, Ulfek ateflerinfn teafri bebil dajıld it 
ID.iitebassısı ile kon~-~'"nda izahat - Anadan doğma e em. o - Hu~fuzm ev:;~ aın: .1 • .8r bu pek bozulm\lf ve her ferdi birer zorba •nla11hyor se e ı 
lla evvell kekemelik paaA> mıdır? hulQI ve nü e e.., mun Çauv • keailmif ocağın kalcUılmuı hUIUIUDda ' . •erdi· Evtt Fakat bunu çocuk konuşmala tırmak, kekeleme ile beraber ainirlerin diphın haklı lf.zli emell ine Hilet Fakat Hflleyın Pqa kendini, mal ve 

~ b--A-1.ı. da esktdeo zannedtldili ....... :;- tonra hissederiz. de tedavisini unutmamak lhımdır, diye :endinin entrlka ve muı:ıef;tlerine :c;;;,h~e:i bvein •alyni zamanda devle • 
- u UMUJA ses çıkaran ~ bir klan ac:e- ilive etti tın kıymetinde oJan 

llbl Arıza ne gırtıattadır, ne d ki Kekeleyenlerin hemen ço . ratmen, vW hizmetleri dolayıaile ona hazinesini kurtarıp Adanaya kadar ti· 
'bol dakf teUerdedir, ne burun a. I 'dir Bu acelecilik hP.r feylennde Sonra talebelhı• d6nerek IOl'du: vezirlik, yani paplık verilmif ve bu su- reblldi Ancak b dan ı: 
'9e bo~mızazd-Y ı--'" et pbi uıAııilerdedir· ~1 

.' olduğu gibi sözlerine de doku- - Dünkü dersin• çalıftın mı kızım! retle ağa _ P8f8 olmllfhı. + ..... __ bula. ...d ~ ollaonra, an lı\n 
& IUU IUolO b"dir maessır 1 . 1 bütün ..... 1 1 t .uı\tlll .. en &U"8 y annı ki.fi em-Baatahğın sebebi ruhi V'! asa ı . ur. Sonra utanma his en on an - Çal.. çal.. '1-'·· ça lflım.. tte epey büyük bir ,ahret ve mllte - niyette 16 "' ...... ı. ola ak ki M . 

. eden ft alt çene- n tıarınca takip eder, Kekeleyen bir - Bir daha dyle.. adciid ünvanlarla tlflrilmit ve olduça re.~ c enınde 
Çiinememizl teman . salda, diğeri baya dişini öteki arkadaflarından Çal al çalıftım. •fır bir pbd servet hazhıeal ile y(lklil bir Yunanlı ~ isticar ettirerek içine 

in.izi harekl't ettiren birisi ki. bunlar ta- çocuk ~~ etslz, zavatlt, biçare bulur. - ... ç ; olan bizim Ata Hüseyin Pap, kuman • beı altı köleal ile beraber hazineleri de 
tolda iki adaJen>iı vardır zaınapda a- geri, k~Url y. - Bir daha... dasıu verilen ordu ile evvell Karaman yiiklettirınif ve bu mmle bunları deniz 
bit konuşan .insanlarda ayol fakat kekele- Bali• ~r~rsenlz kesiniz doktor. •· Bu sefer ";1' kıa bir çırpıda ~ledi: hududlarmda epey müddet yerinde say ... yolile lstanbula -ndermeli daha em • 
CJhr, ayni zamanda llkıflt• "'rürSÜDÜZ ki --: a bile razıyım. Ne olur doğru dü- - Çalıştım. dıktan aonra, nihayet cenuba, İakenderu- niyetli ve milnastb ıörmil,ıtı. Fakat Yu-
)'eJllere dikkat edenenil. ~ut bir san· meliyat bileyim! Diye yalvarırlar. Genç kız ertesi lilnkil dersini not edip na ve oradan takriben 90 Km. daha eıe- nanlı gemi kaptanı hinollu hin oldulun-
alt çene tıpkı fırtınayı tu yalpa yapar. rilst konup nlai'l bedbaht etmlıtir. kapıyı kapadıktan sonra doktora arka • nubc:la Cisrilşuura Yliriimüı ve Bayrak • dan bir daha eline pçmlyecek olan bir 
: gibi titrer, .,nanıt,adale sıkışırken Dil ıma: :ütün muvaffaklyetsizlik • laşmı ~türilt Orhan Uralın bir ka- taroğlu Mehmed Pap kumanduında bir fırsatı kaçırmamak için, bir bahane ile 

1 un ıebebl: SaJdakl 1dakl sıkl§ırken Hayatt bebi k:ekemetikleridlr. Ben ke- rikatilrünfl hatJrlattım. öncü (pi§tar) fırkasını bir kaç yüz 
1
a • papnm aclamlannı karaya çıkartarak 

IO daki adale ıevwer, '° . tzabmda en 1erlniD ':rııı kekemelennden ziyade se- - Bu luzcalm alana ne mutlu! dedlm! nüllü Arab atlısile, Humusa yoll&Dllfb. kendisi hazinelerle clentze açıhmf ve bir 
de &aldaki.. bu utemeJillll keliyen ço- tele~dan fikAyet ederim. ~n Doktor merakla sordu: Kendisi, ordunun diler parçuının bap- daha ~. Al• Hflleyfn Pa-
lon llaZarlyedir. EaJrideD ~uk doğrU bats ve heves beslerler, fakat üçuncü _Neden? da Ciarilfuurda, Asi nehri üzerinde turu- fUlUl Yunanlı tarafından aldatılarak ka· 
:;ıan ham yaparlard~ O di ke~emeleri bir ~cil derste gözleri bir türlü iler- _ Kocumdan bir elbise Uteyfnclye lu taş köprünün ıerisindeld karatılhm- raya çıkarılan bu kölelerinden btrilf 
'- tedavi tarzı ... Biz de pm nuinlere çalı§- ve d bilJDlyen saattedır. Ne olurdu kadar modası seçecek. da haber beklerken, bir 1f1n Arab •,!11 • bilihare Şirketihayriyeye müdflr olan 
AUÇ'(ik kllçük manzum ıe ıemek batlı olsalardı. Iarının, ırmağın karp yakasından kop • ve bu itte ~Uen Kavrokorvato Ali Efen • 
&ırıyoruz. bird daha se talaffuz edemedikleri ke- Nuıreı Safa COflcu" rüye dofru dörtnal geldikleri ı&illdil. dfdir. 

- Peki doktorculaJn, nasıl ıe:avl edi· - Dill= abftırlyorsunuz? _ ........................ --........ ........ Hallerinden bozularak kaçmakta olduk· Bizim papya ,elince, pribdlr 1d hit 
)or, nanı den gösteriyorsunuz.. _ 11meıere lll elile maswn üzerinde du- Matbuat talumının lllÇI lar1 ıstidlAl olunduğu için, zaten durumu bir ceza ,amıemlf ve fstanbulda yalıaın· 

- Hergün-bir saat ton~ ınan Fahri Ce oınu gösterdi. Bu saat rakkası ııata.uat tatımı mnumı tapt.anlJtından: düfiik olan ordunun bunların telA§ı ile da mukim iken padiph tarafından bir de 
. .lunıeler 'ezberletmek surettle- basta ran Metron e ses çıkaran bir Alet. Ben t - Matbuat talwm il 8)'161 ısa paar bir paniğe uğramamuı için serdarı ek- iftihar nipnile taltif olunmuftur. 
~ kekeme bir hastadır - evinde de bel a~tı gibi ,aııanan v ıftni BtueymanJJ• klllbflntın mütetaıd fut- rem hemen çadırından cDükan Bey! Dö- H ..-_ı_ • . 

ri tindedir. b kafasıDJ.. bol tatmılle etlleJID&nlyentn 1enı 11.buında , Ar b'-- . 6'JJNT Af'lcıkt 
_.._t fasılalı çabpnak mecbu ye u öbe estaJfurUllah! bir m&9 ,apacattır. hımıert lf&lıda JUJlı kan Bey. Köpriiyil tutun, a aan bu ................... --............... --..... . 

- Kaç derste veya kaç sömestrde iyi - T gibi iki yana sallıyan Alete bakar- artadqlann o ctın aaat tam on ikide Oum- tarafa komaym:a diye bafırdı. Bum karamunm fevkal&cle 
~hıııu Der k uştu: burtJet paetesi ldarehaneatnde bulunma • II. Mahmudun zamanmda bir çok dev- kon,...a _ ~=· tedavi ve çalış- ten doktOr ve 

0~aınmülün fe\•kinde .. te- lan rtca olunur. let makamlarının adlan yenileıtfri.lml§ - :latanbul Buın Kmıımundan: 
Jlıa a ay, muntazam bir kekeleme - Sabır sile kırk beş dakika mefglll 2 - Artadqlar futbol lt'fUUllatuıı ben- ti: Mesell ckethOdayi sadnAli:a ye cmOI- :latanbul Buın Kurumu fevtaılde ton • 
~ mukavemet _edecek ilbendıs bas· ter teker hep eUmeyi yüzlerce defa bu ber ıetlreceklerdtr. kiye nazın .. ve sonralan dahiliye nazın, ıroaı. bamlanmatta olan Baaın Btr111t ta
taJrı ı yoktur. Benun bir m 1 bef altı oluyoruJD· O k arak tekTarlatıyorum. S - Namık, Brctlmend Kemal, Reftt Oıı - creısülkilttab, a hariciye nazın denll - nunu ntumname proJeslnJn müaalı:ereatnl 

Vardı ki. bet altı derste yan a- iletin ahengine uy n usulca susunca man, Ahmed Adem, Osman Kanat. Sall - dili gibi hasekilere de fransızca yaver ltmal etmek bere aon defa olarak 22 Ey -
llhıde tamamen ve hiç bir AriZ8 kaim Aına bende beraber. Be ld'iini anla ... haddin, Şali, UITI ZIJa, Sedad, Brcilmend demek olan Alde de eamp denilmit ldJ. UU 1998 Peqembe gtlnll aaat 13,SO da topla-
Jlıak: suretile iyi oldu. Cwnburlyet baY. d am ediyor, fakat kesi ı Rıfat, Bulm, °:::dM;.ntrİıal'ua~t.oB~n, Fakat bu yabancı tabir ala P8f8llJD eli- naeakbr. Arkadaflarm o saatte behemehal 
l'aınuıda edt. o ev k k lemele l:Saşhyor. Naci Sadullah, ,. n, au. ' Kmmn Kertesinde bwunmaıaruu rica 

8 da nutuk söyl d t k· yınea o da e e kadar talebeler gel- t - MrıOm babml Abmld tı..nc1ır. line hem uzun ve hem de IÜ9 aeldilf için ederllL 
u hastayı TOrk tıb cemiyetine e a BiS koDUfUDCAY8 

ilJJı etmiftim. ~1darm kekemelili 



"t:JI ... ~---------- r..yıuı ... 

•SoD Posta• '"" tefrlk.alllı 23 

Terciime edenı Mebnıre Sami 

8,üyük tasavvurlar 
Odaların kapanıklığına tahammül ede

mi) erek Mariyi acele acele arabasına 
bindirir, ya Pariste, ya da civar kır -
larda gezmeğe, Sevr'e, Mödin'a, Bu
lony • ormanına götürürdü. 

ıBir seferinde ona Malmezon'u ( 1) 
gezdirirdi. Bir başka defasında da meş
hur ctac giyme merasimiıt tablosuna 
çalışan en sevdiği ressamlardan Da -
vid'in Sotbon meydanındaki atölyesini 
göstermeğe E'Ötürdü. 

San'ata karsı büyük bir merakı ol
mamasına ve resimden de pek an lama
masıı:ıa rağm~n o şaşaalı anın, bir san
atkar fırças'le o kadar kudretle tesbit 
edilebilmesine hayran oldu. Üstadı teb
rik etti ve sevgilisinin resmini yapma
sın ı diledi. 

Genç kadının zarafeti, güzelliği kar
şısında ve tabloları hakkında da söyle
diği anlayıslı okşayıcı bir kaç sözü üs
tüne çok mi.it,.,'ıassis olan David, İspar
talı bu büvü'' san'atkar, imparatorun 
kız kardesleri için bile katlanmağı gö
ze alamadıP-ı hlr zahmeti de seve seve 
kabul ederek ıroussaye sokağına gitme
ği üzerine a1d• ve portreye başladL 

Mari, beV'l" 1arla kaplı odasında, b~~ 
tarafı bir kt• - ı boynu ahen~le kıvrı -
lan Mcridic>u ~ dikleri ampir biçimi bir 
şezlonga uznnrnış, eli yan açık bir ki -
tabın üstündf'. mavi gözlerini, gamlı 
tebessümünü nencereden vuran soğuk 
gün ışığına ~ "'ğı u çevirmiş, dalgın ve 
tarihi pozunu alıyordu. 

-5-

FUŞE'NİN PLANI 

Bir fikir a,...etmek, bir hizmet tekli-

«Marf Valenta fllmlnden· 

işlerın tedvirini onun eline vermeğe ve sağlamlamak istemişti. Bu iş için öe 
bu husustaki düşüncelerini de onunla aklına madam (Recamier) Rekamiye 
konuşmağa başlamıştı. gelmişti. Halbuki ne, etrafında pek çok 

Zaptiye nazırlığından, reisi vükela- sevgiler uyandıran adeta el üstünde 
lığa kadar çıkmış gibi idi Her işin içi- tutulan bu güzel kadın, ne de Napol -
ne onun parmağı kanşıyordu. yon, Fuşe'nin ağına takılmamışlar ve 

Bir zamanlar Fuşe, Napolyona hoşa mesele de böylece kendi kendine suya 
gidecek bir metres bulmakla mevkiini düşmüştü. (Arkası t:ar) 

Nafia Vekili Anadoluda 
tedkik seyahatine çıktı 

finde bulunrr:ık bahanesile, Fuş-e bir . k " d b . h · · d d · t ·ı ··d 
k def ı d V 1 k 

' tt ' Bır aç gun en en şe rımız e te - ıs asyonı e stu yosunun inşaatı tamam 
ço a ar Tl"a am a evs aya gı ı. . . . . 
Daima ycrirı nP ve sıralı bir saatte Ho- kık~er y~pm~kta .. ?lan Nafıa Vekılı ~lkı lanmış ve tecrübe neşriyatına başlan -
ussaye soka<T,,ıa uğrar bir çeyrek kada Çetınkay a dun ogleden evvel elekt. ı mıştır. Gerek .radyo istasyonunun \'e 
oturur ve tekrar bin' bir işinin başın: idaresinde bir müddet meşgul olmu~ gerekse Ankara garının açılış tören -
dönerdi · ve öğleden sonra Haydarpaşaya geç - leri, 29 Teşrinievvel Cumhuriyet bay-

Çok ~azik babacan nim resmt b"r miştir. Vekil Haydarpaşada Devlet De ramında yapılacaktır. Etimesud radyo
hal takınıvornu. Onun' tesir ve nüfuzıi- miryolları. idaresinde muhtel~f işler et- su ikinci teşrin başından itibaren ha -
le Lehlilere bir çok lütU!larda bulu _ rafında alakadarlardan bazı ızahat al - zırlanmış olan yeni bir program dahi -
nuluyordu. mış~ır. ~li Çe~inkay~ saat 15,30 <la linde faaliyete geçecektir. 

MAri ynvac: yavaş, onun 0 korkunç Eskışehır !ren~~e baglanan hu~u~t va - Yeni demiryollanmız 
sarıl:ktaki ctc:iz, kuru, uzun suratma, gonla Eskışehır: hareket etmıştır. - «Doğu mıntakasında Sivas -
keskin ses;nP nlışır olmuştu. Bu adam- ,. Hayda~aşa ~stasyonunda Nafın er- Erzurum ve Diyarbakır - Cizre hatla -
can öyle kın·,,e tıi bir zeka cazibesi ta- k~nı ve dıger hır çok .z~vat taraf~ndan rının inşaatına, faaliyetle devam olun
sı ordu ki imana adeta çirk'nl·g·· i - ugurlanan Nafıa Vekılı, hareketmden maktadır. 
":> Y · 1 ı ın u k d' ·ı - .. b. h · t nutturuyordu. ev:vel en ısı e goruşen ır mu arnr - Sivas - Erzurum hattında ray fer -

Gösterdiii'i ne7.aket, genç kadını hiç mıze şu b:yanatta bulunmuştur: . şiyatı Erzincana 20 kilometre mesafe-
bir zaman ""' ridi aşmıyan bir şekilde --:- «İ~mır, ~ydm mıntakalarındakı ye kadar ilerlemiştir. Erzincana kadflr 
!iltifat ve ih ı:marnlarla kuşatışı onu su ış.lerı ve dıger husus~ar ha~kın~a ray ferşiyatı teşrinievvelin ilk hafta -
mütehassis h • .. :ıkmaktan geri kalmıyor- te~kıklerde bulu~mak uzee Eskı~:hır, sında tamamlanacaktır. 
au Esasen i,.,....,aratorun bu adam hak- Kutahya, Balıkesır ve Bandırma uze - Do~u bölgemizde sür'atle iler!eyen 
kı~da söylf"rP~leri de. onu gözden dü- ~ind~.n İzmire gideceğim. İzmirde iki ve şimendifer siyasetimizin mühim bir 
şürecek mı:ı h : •ette değildi. uç gun kadar ~alacak v~ bu esnfl~a eseri olan Erzincan hattı, 29 Teşrini -

1 İnhisarlar u. Müdürlüğünden : 1 
Cinsi Mikdarı Muhammen be. Muvakkat te. Eksiltmenin 

beheri tutarı şekil saati 

Masa 
Sıra 

Elbise dolabı 

Su tesisatı 
malzemesi 
Sandık raptiyesl 

7 adeı 
14 > 

10 • 

12 kalem 
600 kilo 

750.000 adet 

L. 

1 

K. L. 

264 

307 

571 

800 
l!S 690 

K. L. K. 

~ 

50 42 86 Pazarlık 14 

50 

60 00 Açık eksiltme 15 
51 '15 Açık eksilme 16 

I - Nümune, resim ve şartnameleri m ucibin~ satın alınacak yukarıda cins 
ve ~kdarı yazılı 5 kalem muhtelif malzeme hizalarında yazılı usullerle eksilt
meye konmuştur. 
ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 6/X/938 tarihine rastlaynn Perşembe günü yultarıda yazılı 

saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği 
gibi resim ve n:imuneleri de göriılebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte adı gt!çen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6682:t 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Gazianteb Trahom mücadelesi için açık eksiltmeye konulan 49 kalem labora
tuvar malzemesine teklif edilen fiat fazla görülmüş olduğundan eksiltmesf 
28.9.938 çarşamba günü saat 1!l e bırakılmıştır. 

1 - Muhammen fıat: 1670 lira 50 kuruştur. Muvakkat garanti 125 lira 33 
kuruştur. 

2 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve !çtimat Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
4 - ı~tekliler cari seney! aitl ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti, makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6643) 

Kansız ık, kemik 
vitaminsizlikten 

hostalıklan, dimağ yorgunlu'darı 
doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

ile 

TAL N v • 
1 

• 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet · ıurubu vermekle onlan aağlam, ,nr

biiz ve neş' eli yeti.ttirininiı:. 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki &ençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Kadıköy 3 cü Ortaokul Sahna1m:ı Komisyonundan: 
Adet "berinin tahmin bedeli 

Dershane sırası 25 11 5C 
Kürsü 1 16 50 
Yazı tahtası 3 12 50 Teminat bedeli 
Yemek masası 4 12 75 Lira kuI'Uf 

Yemek masası bankı 8 5 00 64 87 
'l'arn Nann, ,·onun gözdesi olduğu sı- !uris.t~ yollar ınşaatı, !zmır . elektrık evvel Cumhuriyet bayramından bir -

ralardı bunlar. ış1erının ıslahı etrafında tedkık1er y:ı- ka~ gün sonra yapılacaktır. Küc:ad rne- Okulumuzun ihtiyacı ulan yukarıda cins ve muhammen bedeli ile teminatı 

İ h 
k d pacağım. Avrıca Menemen, Alaşehir, rasimine sayın Başbakan Celal Bayar- yazılı olan işler 22/9/938 Perşembe günü saat on birde İstanbul Kültnr Direk .. 

mparator er ne a ar nazırının u k K. ·· -k M d B'' "k törlüğü binası içinde toplllnan okul komisyonunca pazarlıkla ihalesı yapılacaktır. 
t b

. t' . b - . sa da F ' . na ırçay, uçu en eres ve uvu la birlikte gideceğiz. a ıa mı "'"nnmıyor. • u.şe nın M d t k 
1 

d k' . 1 • · Bu işe gı·recekler bu gı'bi ı .. ıer yaptığına dair resmi dairelerden verilmiş vesika 
f 

. 
1 

h .k ı·de •t·mad 1 en eres mın a a arın a ı su ış erı - Divarbakır _ Cizre hattına geiince: ~ 
ne sıne o an an u a 1 1 1• ana- · d h 1 · d f · d -· S · ticaret odası veya ruhsat, ünvm tezkeresi ve teminat makbuzu ile birlikte belli 

b 
. t' k .. 11 .. b'ldisi k nı e ma alın e te tış e ecegım .• u bu hatta aid inşaatın 100 k;lometrelik yışı , asıre •. ~o şumu u ı"" arşı- t k 1 d b" k' · 1 ·ı gu"n ve saatte komisyona gelmeleri. c668h 

d 
"h b- .. 1 • i bır· t-· mm a a arın a ırer e ıp su ış erı e kısmı bu sene ayrılan tahsisatla ik • 

~a pn ,,e u~ı"~ ~ır 1 . ~---------~~~~~7---------------
ıt d

, k 
1 

d • meşgu olmaktadır. Bu ekipler bazı yer mal olunacaktır. Hat inşaatı, 30 ki~o - ...ıı 
a ın a a ıvnr u. ı · t''dl · · · ı · . • erın e u erını yapmış ve pro3e erı metrelik kısımlara ayrılmak suretile 
Bırbı~n~:" cok far~~ı ~a:adı~ışl~rda hazırlanarak inşaata başlanmak üzere sür'atle ilerlemektedir. 

olan bu ıki pı .. an yekdıgennı begenıyor münakasaya konmnc:tur. Etüdleri he -
d 

'R • d ·t ·a N ~ Tramvay, tünel ve bavagazı şirketleri 
ve arıyor u unun içın e gı gı e a- r.üz ikqıal edilmemiş olan bazı mınta-
polyon, siy;ı.,ntini~. e.n esaslı .~o.~talan- kalann su tesisatı projeleri de, yakın- cİstanbul tramvay, tünel ve hava 
na temas ed C''1 muhım ve buyuk bazı da hazırlanacak ve derhal inşaata ge _ gazı şirketlerinin satın alınması etra -

(1 ) Malmeznn- 18 1nci asır ortalannda 
inşa edllmtş, VPrsay civarında Parlsten 13, 
Ben nehrinden de 1 kilometre mesafedeki 

•bir şatonun lc:T"' ldlr. 1798 de imparatoriçe 
Jozcfin tarafınrlnn satın alınmış olan bu 
bina, Perslye ve Fonteu isimli lkl aan'atklr 
mimarın ellndt' oldukça yenlllk ve değlşlkllk
lere uğramıştır İmparatorluk ailesi Senk
ıuyu tercih edinceye kadar, epey bir zaman 
Malınezon ddvrln en bfiyUk edebiyetçılarlle 
san'n t'· ô.rlnnnın toplandıklan bir yer ol -
muştur. 

Jozefln, No.nnlyondnn ayrıldıktan sonra 
burnyo. kapanır,, $ ve 1814 de orada l)lmfiş -
tür. Waterlo fel5.ket ve hezimetinden sonra 
talihinin parlak yıldızı birdenbire sönüveren 
imparatorun do beş gün kadar Malmewn'a 
çeklldlği knyd"r"lmektedlr. 1P05 de bu l!ato 
birinci ve iklrı"I imparatorluk devirlerine 
ald b'r müze '""•!ini almış ve meşhur Gülüs
tanı da yeniden ihya edllmlştır. 

çilecektir. fında yapılan hazırlıklara devam o -
tzmirdeki tedkiklerimi bitirdikten lunmaktadır. Şirketin halihazır vazi -

sonra Aydına gidecek ve Aydın yo!u yetini tesbit etmekte olan komisyonun 
üzerinde inşa edilmekte olan yeni A _ raporunu da, dün tedkik ettim. Şirket 
zizlye ti.inelini gezece~m. Bu havalicfo- murahhaslarını teşrinievvel içinde da-

vet ederek müzakerelere başlıyaca -
ki seyahatim iki hafta kadar sürecek- ğız. Bu müzakerelerin kısa bir zam:m-
tir. da iyj bir şekilde neticeleneceğini Ü -

Dev1et demiryollannda, gerek hat 
kesafeti ve gerek idari personel bakı- mid ediy_o_rum __ ··-------
mından alacağı en mütekamil şekil tes
bit edildikten sonra. bazı tadilat ,.e lü
zumlu ilaveler yanılmasını da düşün -
mekteyiz. Bu tadilat ve ilaveler, ted -
kikierimden sonra kat'l şeklini almış 
olacaktır. 

Ankara gan ve Etimesud 
radyo istasyonu 

- cAnka.ra garı ve Etimesud radyo 

Kaf dağının arkası 
(Baş tarafı 7 inci scwftul,.' 

Gelin size, Londracia sarayı krali 
için ısmarlanan halıyı göstereyim .. 

Dedi. 
Bir çiçek bahçesinde gezer gibi, ~ılı 

nefis halıların altından ilerlere doğru 
yürüdük.. Vrıs/i R. Zubu 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs m uşambalarmm 
Her clnate zengin kolekal
~onlarw nı her ~erden ucuz 
flat ve mUaalt ,artlarla 
BeyoGlund• BAKER mal•· 

zalannda buluraunuz. 

DOYÇE orJENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* · Her türlü banlıa İfİ * 

ilan Tarif em iz 
Birind 
ikinci 

Tek atltun aanttmı 

ulıile 400 lrurrıı 
ulıüe 250 • 

V çiinci •hile 200 • 
Dörtliinea sahile 100 • 
iç ıahileler 60 » 
Son 111hil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfınd.ı 
fazlaca mikdarda illn yaptıracu. 
Iar ayrıca tenzilatlı tarüemizdeo 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilAnlanna 
aid işler için §U adrese müracau 
edilmelidir: 

tıincdtk KoDektH IJlrtled 
K.abramansade ll&a 

Ankara ca4deıU 



,J 

.___ il Eyltll 

Londrada eRdişe Karadenizdeki fırtınalardan 7 moför 
battı, bir mavna da kayboldu 

Çekoslovakyada bütün 
ekalliyetler ayaklandllar --------

Berlin 20 (Hususi) - Alınan mah!el- (Ba§tanıjı 1 inci sayfada) Simon, Samuel Hoare ve Lord Halifall 
!erinin kanaatine göre sulh muahedeleri- le kabul elmiş ve bu teklifler hakkında saat 15 de başvekalette bir içtimn akde 
nin diktesile yaratılını_ş olan sun'i Çckos- alAkadar devletlerden etraflı malUmat mişlerdir. 

(Ba§tarafı 1 inci say/cıda) rılmış, fakat biraz sonra 0 da Karaburun lovakya devletinin temellerı sarsılmağa istemiş olan Prag hükUmeti, diplomatik Hükfunetin diplomatik müşaviri V 
funu ve üçü Kefken adası açıklarında, civarındaki Gelerp denilen mahaldeki başlamıştır. müzakerelere başlamağa hazır olduğunu Sittart ile hariciye nezaretinin dai 
biri de Kilyos önlerind~ olmak üze~e kayalıklara cÇarparak batmış, kaptanla Südet Almanlarının anavatana ilhak bugün Londra ve Parlse bildirmiştir. müsteşarı Cadagon bu içtimada hazır bu 

d
.. d 8 ı.:c:ı bnraber 5 tri .. iden ibaret olan müretteba- D"' b - d "ğl ı 1 d.ı ort motörün batıp tayfaların an A.ı:w - " ~ talebile baş göstermiş olan bu hareket, un gece yarısına ve ugun e o eye unmuş ar r. 

nin boğulduğunu dünkü şehir tabımızda tından dördü kurtulmuw, birisi boğul- şimdi daha şümullü bir mahiyet almıştır. kadar Beneşin riyaseti altında toplanmış Fransız sefiri Corbin, içtimadan sonra 
Yazmıştık. muştur. Südctlere imtisalen, Çckoslovakyadaki olan Çek kabinesi, tahaddüs eden vazi- hariciye nezaretinde Lord Halifaksı zl• 

Dün yaptığımız tahkikata göre, facia- Bir anda azgın dalgalar arasında yapa- Macarlar, Lehler ve Ukranyalılnr da ha- yeti her cebhcden tedkik ettikten sonra yaret etmiştir. 
lar bunlarla bitmemiştir. yalnız kalan Alaçam motörü tayfaları, rekete geçmişlerdir. bu neticeye varmıştır. İkinci mülakat ne vakit? 
Şehrimizdeki muhtelli deniz motörleri kayalıklara düşmemek için aarfettikleri Halen Berhtesgadende bulunan Şansö- Kabine toplantısının devam ettiği müd- Londra 20 - Başvekil Chamberlafn, 

sahib ve acentalanna gelen telgraflara icvkalbeşer bir gayretle tam Kefken ada- liye Hitler, bugün Macar başvekilı İm- detçe, Çek nazırları Londra ve Paris ile Hitlerle ikinci mülakatım yapmak iç.iJI 
nazaran, batan gemi mikdarı yedıye ba- sının limanına iltica edecekleri sırada, redi, hariciye nazırı De Kanya, Macar er- telefon temasında bulunmuşlardır. Bu yarınki çarşamba günü Godesberge ha• 
liğ olmuştur. Bunlardan Hacı Arab oğlu ansızın gelen büyük bir dalga geminin kam harbiye reisi ve diğer Macar rica- temas saat 15 e kadar devam etmiştir. reket ed'eceği söylenmektedir. Bu huSU&o 
Afımed kaptanın idaresındeki 75 tonlu_k ambarını bir anda su ile doldurmuş ve linden mürekkeb bir heyeti kabul etmiş- Pragda neıredilen tebliii ta resmi malllınat yoktur. 
Ceylanı Bahrt motörü ile, gene yetnu' birkaç dakika içinde 0 da batıp gözden tir. Bu heyet, Südet meselesinin halli Akşam üstü Pragda neşredilen resin! Berlin 20 (A.A.) - Berlin siyasi me-
beşer tonluk Mahmud kaptanın idaresin- kaybolmuştur. Bu beş gemi içinde en çok esnasında Çckoslovakyadakı Macarlarm bir tebliğde, İngiliz • Fransız müşterek hafilinde beymı olunduğunn göre, Hi~ 
deki İhsan Hüda Ömer kaptanın idare- insan zayiatı veren Alaçrundır. Altı ki~- vaziyetinin de nazarı itibara alınması ve tekliflerine cevab verildiği bildirilmekte- ler - Chamberlain mülakatı, yarınki çar-
sindeki Alaçam, 'Bayram kaptanın ida- lik mürettebatından ancak bir tek kap- eski Macar topraklarının iadesi hususla- dir. Tebliğde, yapılan tekliflerin müstak- şanıba günü Godesbergde vuku bulacak• 
resindeki Sertepe, ve Mehmed kaptanın tan kurtulabilmiştir. Diğer beş kişi bo- rında Hitlerin tavassud ve müzaheretini bel müzakereleri mümkün kıldığı tasrih tır. 
idaresindeki Tarir motörlerı Ağva boğa- ğulmuşlardır. Kaptan Ömer ce sahile çt- istemi§tir. edilmekte ve ban' zihniyetile memeleke- İngiliz işcilerinin teessüfü 
zından odun yüklemek üzere pazar günü karken kayalara çarpmış ve muhtelif Macar rJcalile Hitler arasında yapılan tin manfaatlerlne uygun bir karar veri- Londra 20 <A.A.> - İş federasyonu milli 
limanımızdan hareket etmişlerdir. Kef- yerlerinden yaralanmıştır. bu görüşmede, Alınan hariciye nazırı Fon leceği beyan olunmaktadır. mecllbi dilnkQ toplantısından sonra neşret • 
'L d"kl · aman ha tht' zi ka dl tlği blr tebliğde diyor kl: ..ıı.en adası civarında gel 1 en z - Bunlarılan başka kereste yüklü olarak Ribentrop da hazır bulunmuştur. Macar ıra yı ar 1 t hli f · h b 1 b l ö p Sulhü samlmlyetle arzu eden mWI mec • 
va birdenbire değişmiş, kaptan ar b; b" - Ağva boğazından çıktığı sırada havanın başvekili ve hariciye nazm, bilahare tay- yı a er a an mem a ara g re rag Us, Almanyanın slll\hlı tazyiki altında T& 
keyi anlıyarak sığınmak için muva ır patlaması ile yükü ile beraber bir anda yare ile Peşteye dönmüşlerdır. hüldimetinin cevabı kabul mahiyetinde Prag hü~metııe evvelden f!t~arelerde ba• 
Yer aramağa başlamışlardır. Fakat bir dalgalar arasında kaybolduğu görülen ve Hitler ayrıca, Leh sefiri Lipskiyi de olmakla beraber, bazı kuvvetli itirazlar lunmatsızın Çeko&Jovakyaının parçalanmul 
kaç d'akika sonra fırtına o kadar azmış ve ismi henüz teşbit ~ilemiyen bü~lcek bir kabul etmiştir. ~~-.ihtirazi kayıdları da ihtiva etmekte- 1'usu.sunda ingııız ve Fransız hUldlınetJerl ttl 
ıludurmuştur Jd, hiçbir kaptan gemisine l d h' bl . i kurt Diğer taraftan v~N:OVS bükfuneti de, ..u-. rafından yapılan teltllfieri tecssüne ltarşılal\ 
lıakim olamamıcı, pervaneler suyun gah motörün tayfa arın an ıç rıs n- Çekoslovakyadaki J;h:ıı ek.alliyetinin hu- Pra.gın teklifi Milli meclis, bunun sulhcil demokrntllt :ıı lamamışlardır. Bu motörün kime aid ol- aftan bir mlllete knrşı yüz kızartacak bit thnn .. 
içinde, gAh dıonnda dönmeğe başlamış ve ba b 1 d ~. h k kukunu korumak ve bunların meskfuı Diğer tar Eksçenj ajansının Prag- ve tehlikeli tılr emsal oldu"'"'nu be-n ed-. 

:ıı· 1 duğu ve kaç mürette tı u un U5... a - d ğ ber " Çek O.m "'" J- '"" 

bu suretle suların cereyanına kapı an kında alakadar makamlarca tahkikat ya- bulundukları ıimal mıntakasının Lehfs- an aldı ı bir ha e gore, hük e- Milli mec.Ils, Çek milletine yürekt.en sem• 
ınotörler ümidsiz bir halde bocalamaya tana ilhakını temin etmek üzere, faaliye- ti Paris ve Londraya verdiği cevabında, patwnl izhar eyler. 
başlaını§lardır. pılmaktadır. te geçmiştir. Südet meselesinin 192!S senesinde Berlin Londra 20 CA.A.) - İşet partısl mıııt meooı 

. · d k'La Pazar gecesi Ahırkapı önlerinde demir- Pr h""k~·- tl f d ı Us• Fransız ""'•yalist partisi ıım ıı Flrtınanın zuhurundan- yırmı a 1·"" Macar naibi Horti gibi, Lehistan bari- ve ag u wue er arasın a yapı mış ·· ~ m ess lerll• 

k t S tep
o li bulunan Yağkapanında Begamut soka- ı b"t · anı ·b· h 11 enternasyonal sendikalar mümessillerini 

sonra ilk defa Bayram ap anın er ~ ciye nazırı Bekin de ~ıfareşal Göringin o an ar ı raJ aşması mucı ınce a e- d 
. d k. kaya "'ında Ahmed Bezirciye aid olan bir dilrnes"ni · temektedir crhal Londraya gelmeğe davet etml.Jtlr. 

motörü Kefken adası cıvann a 1 - 6 davetlisi olarak, birkaç gu··ne kadar ııar'·t ı ıs · t -'ı•-
k
'k · · d · 1 mavna da fırtınanın şiddetinden zinciri- · :ıı ıu T kl'f .. n

5
• "'re Ye Fransanın eserleri lıklara düşmüş, birkaç da • a ıçın e ~a - Prusyaya geleceği haber alınmıştır. Bu- e ı • ıore Paris 20 (A.A.) - Çekoslovakyaya ald 

1 tu 
,..__ i ni koparmııı ve içın' de Hasan ve Mehme.d Be ı· h'"k·"- t" Avust Alın Lo d galarm arasında kaybo muş r. v=ııl - :ıı rada, Göringin malikanesinde toplana- r ın u uu.ıe ı uryanın an- n ra anla§D1asını mevzuubahseden Ha • 

f be lt k
. "den ı"ba adlı iki tayfa olduğu halde açıklara SÜ- yaya ı'lhakı esnasında bu anlAıımAy · vn.s ajansı, diyor ki: 

ç nde kaptanla bera r a ı ışı - cak olan üç devlet adamı, Çekoslovakya- ' -r- a rıa-
dd d 

· ı bo rüklenerek ortadan kaybolmuştur. Dün t d ~· · te 'd tmi ti Anlaşmanın milliyetlerin mukadderatına 
ret olan tayfalar bir mü et enız e - daki Macar ve Leh ekallı'yetlen·nı'n v.,.,ı_ ye e ecegını resmen yı e f · t kt k d b k • ~ taallOt eden tı.mu, nglllzlerlndlr. 
fuştuktan sonra, bunlardan dördü sabile geç va e a ar u mavnanın ne e yetini müzakere edeceklerdir. Mevzuubahs anlapna tatbik edildiği 

d H 
.. t disinden, ne de tayfalarından bir haber takdi d S"det l . d "'t llid BildeUer mıntakasının terkini -ti bunmı 

çıkmış, ikisi boğulmuşlar ır. enuz e- Naib Hortinin şarki Prusyaya gitme- r e, u mese esın en mu eve zan1rl olduğu anlafl}ml§tır- teıtn fçbl 
eyyüd etmiyen bir habere göre, boğulan- alınamamıştır. den evvel, Berl}tesgadende Bitlere müla- ihtiW ya Lahey adalet divanına, veya Prag htıkOmet.ıne yapılacak tavizlere tallü: 
!ardan birisinin Bayr3J11 kaptan olduğu Şu hale naıaran son deniz kazalarının ki olması muhtemeldir. bir Alman, bir Çek ve Uç bitaraf azadan eden itıncl kıam.ı Fransız nazırlannın ese • 
anlaşılmaktadır. Boğulan diğer tayfanın hazin bilAnçosu şudur: Münlh 20 (A.A.) _ Macaristan Bartetlli müteşekkil bir komisyona havale edile- rldJr. Bu kl&lm, Çetoslonkyaya İngııtm 
Wni de henüz tesbit edilememiftir. Kefken civannda batan beJ, Ağva bo- İmredl ne Kanyanın muerln busual tayya- cekür. Hakemlik vazifesini yapan bu ko- de dahil olmak üzere bllUln Garb devlet .. 

S 
. ğr d ğı resine binerek mumalleyhln davetine icabet . ği k h 'ki t f lertnın garanttstnı temin etmektedir. 

En önde bulunan ertepenın u a ı ğazında bir ve dünkü nlishamızda GeJi- ~y~nun verece arar:ı er 1 ara fnglllz ve Fransız nazırları arasında teı• 
lkıbeü gören diğer motörler ne yapacak- bolu açıklaııında batıp mürettebatının ettlklerl öğrenilmektedir. ta ıttibaa mecburdur. bit olunan mutHaasıt tekti, Çekoslova~ 
larını ,aşırmışlar, çaresizlik ve ümidsiz- tahlisiye memurları tarafından kurtarıl- Leblstanın teşebbüsleri Framız kabinesinde ihtiW meselesinin en ıyt blr tarzda sureti tesviye • Vartova 20 CA.A.) - Polonyanın Par~, 
lik içinde mukadder akıbetlerine intizar dıklarını yazdığımız bir motörle beraber, Roma, Berlln , 8 Londrada.k1 bUyük elçileri, Paris 20 (Hususi) - Pazartesi gunu sldlr. 
etmiilerdir. Feci Akıbet çok gecik.memi§ yedi motör batıruf ve bir mavna da kay- Çek<Wovatya bAdlaelerl ve enternu)'Onal Lebrönün riyasetinde yapılan kabine Londra 20 (A.A.) - Röyterin öirendlllM 
ve CeylAnı Bahri ile İhsan Hüda motör- bolmuştur.· Bunların 44 kişiden ibaret o- mQdahale tar§WDda Polonyanm TU17eUnJ toplantısında, Londrada alınan kararlar ıöre Çetoaıovat notuınm metni pek uzuıı 
lerl de kayalara doğru sürüklenmefe lan kaptan ve mürettebatını.o yirmi altı- ;:;:~r bOttımetJere izaha memur ed!Jmfl - hakkında. ilk haberl~in aksi olarak bü- :~:ı;.~c~:t a:::.=:ı.;.s:::a:a~ 
başlamışlar ve birbirini müteakıp parça- 11 kwtulmUf, on sekizi boğ\llmU§lardır. V&r10n 20 CA.A.) _ Pat aJan.ın, Polonya tün nazırların hemfikir bulunmadıklan tayı yann sabah tedklt edeceklerdir. 
]anarak batmışlardır. Kazalar hakkında a!Akadar makam.atça h!lkftmeUnln cumart.esı ıilntl Parla n Lon- anlatılmaktadır. Ram! mahfeller notanın met.n.1 hakkında 

Batan motörlerin içinde kazadan en u- tahkikata devam edilmektedir. drada Çelc<Wovatyadati Polonyalı eb.lltyet Bazı nazırlar Çekoalovakyanın parça- henfls malOmat alamamlflardır. 
cuz kurtulan Ce lam Bahri motör:i ol- lehinde tefebbilate bulunmut olduıtunu te - lanması fikrine fi~detle muhalefet etmi§ - s • f _ 

k t 
Ahy d be~ tayfası sali Bir tramvay kamyonla çarpqtı .,ıd •tmette<1ır. ve Praı hükO.metinin vereceği cevabm - On Vazıge -

ınuş, ap anı me ve 9 _ • Polon.fa da ilhak ldljor beklenmesi lüzumunda ısrar tm• 1 di - -
ınen sahile çıkmışlardır. İhsanı Hudanın Dün saat 18,15 de Beyollunda tat1tlll VaTŞOn 20 (A.A.) - Pat aJanaının bU • • e lf er r. Londrada endişe ise k t Mahmud i1e kardeşi Süley- caddesinde blr tramny taza.sı olmuftur. dlrdlğlne g~re, Katovtçe'de beş bin nilmaylı- . Praıcla mtıba . 

' ap anı Al' . . d birisi Taksım ıstikametınden gelmekte olan Hl el bir mltlng yaparak Çekoslon.kyadalı:I Po- Dığer taraftan Londrada tanzım edilen 
nıan ve tayfalardan ı ~mm e ııumaralı Ş1fl1 - Tünel tramnyı Galata.sa - lonyalıların bulundutu cıesın mıntataaınm ve Çek hilkllınetine bildil"Jleıı teklifler 
kurtulmuşlar, diğer 3 kişı boğulmuşlar- ray usealnl geçtı.tten aonra, Yenlçarp JO • Polonyaya llhalı:ını l.8teml§lerdlr. Pragda çok acı bir intıba bırakmıştır'. 
dır ıundan birdenbire çıtan 3572 numaralı tam Ukranya partisinin karan Efk.. umi eml k tin B d T · otörü başka bir ce- yonla çarpJ.IDll§ ve kamyonun ön tımıı ha- Uzhorod 20 (A.A.> - Alınan haberlere an um ye, m e e parçalan-

u esna a arır m d - sara uğramıştır. göre, utranya partneri, Pn.g hütfunettyle masına kat'iyen muvafakat etmemekte 
reyana kapılarak felaket sahasın an ay yaptıklan müzakerelerin bir netice ...erme - ve böyle bir teşebbü~ ailihla mukabele-

== dilini görerek bu müzakereleri kesmlfler - ye hazır olduiunu açıkça beyan etmek-
dlr. tedir. 

Londra 20 (A.A.) - Çekoslovak mese
lesinde Macaristan ve Polonya tarafmdan 
ittihaz edilen hattı hareket İngiliı mah· 
!illerinde endişe tevlid etmektedir. Bu -
gün yapılan görüpneler, Macarlstanm 
Almanya ile birlikte hareket ettiği kana
atini tevlld etmişür. Alman • 

iki 
hududunda dun yeniden 

oldu 
Çek 
mühim 

Bu partner beyannameler dağıtarak ple
bisit istiyorlar. Jandarma, halt arasında a
raıtırmalar n tıevldfier yapmıştır. Cenu -
bl Karpatta hAdlseler çıkmııtır. Halk, alllhll 

Prag gazeteleri, halkın bu düşünce ve Harekete geçmek tehdidinden ziynaa 

çarpışma 
relt Aıman topraklanna giren blr Çek Jan- mukavemet tertib etmektedir. 

(Bq tarafı ı md sayfamızda~ " darma mntreze&lle Alman hudud muhafıs - sıoftklann TUlyetl 
lrruz etmişlerdir. Çeteler evveli gumr.ı- ları aruında bir mtl.sademe oımuı ve 17 Al· Prag 20 CA.A.) - Slovak halt :partisinin 
ie, sonra postaya saldırmı~lar, n~ayet man budud muhafızı yaralanm)ftır. Bratlslava'da yaptıtı toplantıdan sonra bu 
nahiye binasını ış· gal etmeğe teşebbüs. e_t- saat UO da Schmldeberg'de Çek lcaT • parti mensuplarından üçü derhal Pt"aga ha-

b ım vetıerl ue üniformalı ve slllhlı Stldet uter- reket etmişlerdir. Bugün Rel&lcumbur De • 
nıişlerdir. Çekler bir zırhlı otomo ı • !eri arasında cereyan eden blr mtlaademe - neıle görütece151erdlr. 

temayilllerlne makea olmaktadırlar. prensip itibarile bir cephe alış mahiye-
Londra 20 (Hususi) - Kral bu aabah tinde olan Polonyanın tarzı hareketi Bt'

h~iciye nazın Lo~d Halifaks! kabul et- ek ile Göring arasında yakınd:ı yapıla
mıştir. Bu kabul bır saat sürmüştür. cağı söylenen mülakata rağmen endişe 

Londra 20 - Chamberlaln, Sir John ile karşılanmaktadır. 

Edirne yolunda feci bir otobüs kazası 
himayesinde hareket eden bir jandarma den aonra. AJınan topratıanna iltica eden İyl maldmat alan mehaftlln kanaatine 
ntüfrezesi, bir bölük asker ve po~s kuv- bu südetıer arkasından ve Aimal1 toprak - göre muhtariyet hakkında naaıı olsa bir an- (Bq tarafı 1 inci ıayfctmızda) ı altı kilometre mesafede Duradtepe mev-
\'etlertle muharebeye iştirak etmışlerdtr. ıarı ısuumetınde mttralylbs atetl açılmış - latma hasıl olacak ve binaenaleyh halkcı - yirmi kişi yaralanmıştır. kiine gelince Selen firketinin müdüıil 
A d 6 lar da hüttmete gireceklerdir. .. • ' , 
q.s~erlerden ve maliye meın:uriarın an. tır. AlmaD topraklan a.erwe Prag 20 CA.A.) _ tyı haber alan mah1el- Dün sabah saat 6,30 da lstanbuldan 22 Mecdinin kullandığı ayni otomobil gene 
kişı Yaralanmıştır. Mütecavızlerden bı~ zınnwald 20 CA.A.) - Bir Qet askeri tay- lerde söylendfllne göre hlik6met sıonk!ar yolcu ile Edirneye harekf?ı eden İktısad otobüsü geçmek istemiftir. Bu sırada oto. 
kaç kişi yaralanmış ise de y~alıl~.r Al_ yareaı saat 14,«5 de zınnwald yatınlnde Q~ tarafından Dert aürtllen taıeblerin Jllzde ~tobüs şirketine aid ve f(>för Hamdinin mobil, otobüsün sol ön tekerleğine çarp. 
inan arazisine nakledilmişlerdir. :Muteca dört ytiz metre ytikaetil.kten Alman toprak 75 1nJ kabul etmete hazırdır. Ancak enell ıdaresindeki otobüsün Çorludan hareke- mıftır. HWı gitmekte olan otobfls, bu ant 
\'izlerin _ 

1 
nuna mensub üzerinde u~uıtur. Slovakların meselenin bu şekllde hanı husu- tind k b" h Sudet Alman eJY0 ıarı Ma lstana Dtlca edenler sunda mutabık kalmaları llznndır en sonra ar asına ır ususf otomo- ve ıiddetli sademe neticesinde ıarsı1mlf 

0~dukları anlaşılmıştır. Hal! bazırd~ na- Budapett~ (A.A.) - c!lıııti UJsaı• ga • · bil takılmıştır. Selen müessesesinin 3 nu- ve §Oför direksiyonu idare edemfyerell 
biyecıe sükfuıet hüküm sürmektedır. t tesının ıstıhbanna göre, paza~ aqa.mı beş Şehirde ye • b• maralı plakasını taşıyan bu husus! oto- otobüs yolı.tn kenarındaki hendeğe vo-
n:ı:Tandarma takvi~e k:t'alarile a~e~i :det Almanı, dört ~=t ;~~':~~ nı ır ~obili ve otoboü.s zaman zaman birbiri- varla~ştır. Bu yuvarlanmil çok ıiddct-

Ufrezeler siperler kazmışJardır. Y rn~rekteb bir Çe~ Idutıı halde, Macar hırsızlık başladı nı. geç~ek suretile yollarına devam et- li olmuş ve otobils üç tJefa takla ataraır 
gece earfında dördüncü bir taarruz daha ünlfor:rna nzerlerl~~-tıro mı§lerdır. 1 .,. \>Uk ~ 11tıca e~uuy · " parça anmıi.ır. 

ubulmuştur. toprar.ına Ç k h dudu kapa'•ldı Otobüs Luleburgazdan hal"eket edere\ B f . . . . p lonya • 9 U u (BClf tarafı 1 inci sayfamızda) u ecı vazıyet esnasında otobüste bu-

M eh tıdncı ta~ Kleineaupa O 
0 

(A.A > _ Çekoslovak hüta - teslim edilerek, cezaya çarptırılmakta- tedirler. Hatt!, yakalanarak, adliyeye lunan yirmi iki yolcu feryada başlaDUf 
... -ı ar endorf mıntakasıncta • 1-an Katovice 2 b ·dudu tapamll " budud dırlar ve hemen hemen hepsi de muhtelif yer-
«§1.tJnrük binasına ateş verilmiştir. JUUJ metl, Polon,a Ue u tm.lftlr · sevkedilenler arasında, ticarethane sahib-
lrazislnden iki kere taarruza kalkılını§- üzerinde ınünak~~:: • Sulh ceza m8!1kemeleri bu çeşid dava- leri bile vardır. Elektriğin bu ıekilde sar- !erinden yaralanmışlard'ıl". Bunlardan 
tır. Saat 3 30 da ba§Iıvan ilk taarruz t:ık- A.A) _ Ortt tdare §imdi Bo - ların s~çluları ile dolu9 boşalmaktadır. fedilmesi maddi zararlardan ba§k.a, elek- kısmı azamı kendini kaybetmiıtir. 
ribe.n bi · t SÜ ·· ·t ·· Saat 4 de ildn- Prat 20 .ı~dekl bemeD hemen btltOn Gayrı meşru tekilde cereyan alanlar, trik enerjisinin azalmasında da müe.asir Bu vaziyet karşısında hususi otomobil 
Ci bir t r saa rmuş_.~r.b lmucıtur Bu hernyanın .,. ta" ... " .. &e4JDil edllmlf bulan- umumiyet itibarile, bu i§i saatlerin üllt 1 aarruz daha v~u u :ıı • südeUer mın .-.... d r b 0 maktad~r. ' yaralılardan bir kısmını alarak Lülcbur-
taarruzıar da Alman lejyonu tarafından maktadır. "iti" de ler kısımtiJlarını e~;::ıay:ıBbir tel sol lmıak Bu şekilde yakalanarak, mahkemelere gaza götürmek istemiş ve bu sırada 1-
tertib edilınf§tir. İki Çek maliye memtf· Almanyayı 1 ca e n ~re e yapın ar. u surete ısa- sevkedilenler, işledikleri suç en açık ma- culardan d!i doktoru Übe d ö1m yo 
l'U y . · di sükunet Atman Çek hu- tın çalışması akamete uğramakla ve be- nasile sirkat olduğun<hln, 3 ayla 3 sene , ş .. Y Oştür. 
hnıra:aı~.nmıştır. Şehirde şım Hohenberg ~o~~ rağm.en -Btldet Al- dava elektrik temin edilmektedir. arasında hapla cezasına mahkdm eda- Vak adan haberdar olan Luleburgaz mild-

aurmektedfr. ral clı audunun k•rı~cası devam etmekt.edir. Bilhassa gen~ mikyasta elektrik •ar- mektedirler. deıı.mıumisi ve jandarma kumandanı 
Berlln 

20
17CAA.lman.A.) yan NanB ~ja~. Al - ma~la1rınıenden1erln ekserJsl sllAb altına ça • fetmek istiyen bazı açıkgözlerle, işledik- Adliyeye intikal eden bu ,.....td suçla- derhal facia mahalline yetişerek tah'-'-

ın - · · · nt ca d Prag hillcfunetl . . . . . . rs• a..a 
b an - Çek hududunda iki hidise olduğunu Aırıianınrdır ve üzerlerln e 

1 
be ilk emirleri lerı ısuçun kanuni netayıcını bilmiyeıı rın aylık yek&ıu son zamanlarda, 30--!0 1.<ata el koymuşlar ve yaralıları LülebUJ1-

lldlrnıektedlr: tarafından gönderilen ae er r bazı safdiller bu şekilde hareket etmek- 1 arasındadır gaz hastanesine nakletmııılerdir. 
Saat üçte Sldenberg civarında Aiman~a- vardır. :ıı 

)a iltica etmek isteyen bir grupu takib ecıe-
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~-",,. "Son Posla,, nın Hikayesi ~dirne Nafıa Müdürlüğünden: 

1 TREN YOLCULARI 
Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

1 - Uzunköprü hükumet konağının 13706 lira 17 kuruşluk bir klsım inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

L .. 11111111111~ .. ]HllffllUlBDllllfllfN .. lllhh. Yazan Peride 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hu::.-usi fenni şartname, bayındır· 
!ık işleri genel şartnamesi ve keşif evrakı Edirne Nafıa Müdürlüğünde görüle-• • • bilir • 

Kompartimanda tam beş kişi idiler. da yok. Vallahi konuşmazsak sıkıntıdan 
Vakit gece idi, sık sık azalıp fazlalanan patlarız. Ne yapsak acaba? 

ya alarak başkalarını eğlendi.rmiy<? bakı
yordu. Ona kinlendikçe kinleniyordum. 

3 - Bu işin ihalesi 30 Eylfü Cuma gfinü saat 15 de Edirne Nafı.a Müaurlüğü • 
odasındaki komisyonda yapılacaktır. 

donuk ışığın altında yüzler biraz gölgeli Onun karşısında oturan papağan bu-
görünüyordu. runlu. şehla gözlü genç ile, saçları biraz 

İstanbuldan ayrıldığımızdan iki gün 
sonra idi. Samsuna uğramış, tekrar hare
ket etmiştik. O günün sabahı kamaram
dan biraz geç çıktım. Bakhm, ortalarda 
kimse yok. Merdivenlerde başkamaroh 

tesadüf ettim. Yüzü sapsarı idi. Bana ga
rib garib bakıp geçti. Güverteye çıkınca 
ikinci mevkiin bütün yolcularının bir 
köşeye çekilmiş, alçak sesle konuşmıya 

dalmış olduklarını gördüm. O sırada sü
vari önümden telaşla geçip gitti. Kala -
balığa doğru ilerledim. İçlerınde memur 
da vardı. Yüzü sapsan idi, gözlen korku 
ile dolmuştu. Oradakilere daha ne oldu -
ğunu sormadan onlar söylediler: Kamara 
komşum celebi gece öldürüp paralarını 

almışlar!. Görüyor musunuz; felaketi! Fa
kat asıl biraz sonra bizde şafak attı. Me
murla, ben göz hapsine alınmıştık. Çünkü 
kamaralarımız celebin kamaı·asına biti -
şikti. Kaptana gelince büt~ garsonları, 
kamarotları hapsetmişti. Bununla bera • 
her onların eski adamları old'uğunu, hiç 
birinden şüphelenmediğini, açıkça söylü
yordu. Her halde katil yolcuların, yani 
bizim aramızda iki. Fakat kimdi? En ya

kın bir ihtimal olan memurla ben vardlk. 
Fakat memurun halini görmenizi çok is
terdim. Nasıl bir korkııya düşmüştli.! 

cBenden, benim gibi bir insandan bu na
sıl ümid edilir!& diye, çırpmıyor, ağır 

şüpheyi üzerinden atmıya. çalışıyordu. 

Ben sakindim. İşin yoluna gireceğinden 
şüphe etmiyordum. Hatta neş'eliydim di
yebilirim. Memurun telaşı, korkusu · He 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1028 liraltk teminat vermek ve aşağldaki ve
saiki haiz bulunmak lAzundır. 

Köşede, pencerenin yanında gözlükl:i uzun kesilmiş ve·modaya uymak hevesi 
yetmişlik bir adam oturuyor, sık sık göz- ile olacak, boyun bağı bir yumruk büyük
lüğünü kaldırıp uykusuzluktan kızarmış lüğünde bağlanmış olan arkadaşı bakış • 
olan gözlerini oğuşturuyordü.. Temiz el- tılar, fakat bir şey söylemediler. Uzun 
biselerinden yepyeni in.intanından ve ye- yüzlü, küçük siyah bıyıklı genç sorduğu 
leğinde parlıyan kalın altın köstekten o- suale gene kendi cevab vererek: 

A - 938 senesine aid Ticaret Odası kağıdı. 

B - İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek için Nafıa Vekaletin
den veya Edirne Nafıa Müdürlüğ:inden alınınl§ ehliyet vesikası 2490 sayılı ka· 
nuna göre hazırlanmış t~klü mektublan mezktir günde saat 14 de kadar komis
yon başkanı nafıa müdürüne verilmiş olması lazımdır. Postada gecikmii mek-
tublar kabul edilmez. c6445» 

nun eşraftan hali vakti yerinde bir kiıru:e - Bir hikiye anlatsak, vakit geçer dedi. 
olduğu belli idi. Onun yanında iki kişi Tam o bunu söylemişti ki, kalmcsı bir 
vardı. Bu iki kişinin karşısmda ise bir ses duyuldu. 
arkadaşları oturuyordu. Onlar üçü bir - - Oh, bakınız bu çok güzel bir fikir. 
likte gelmişlerdi. Üçünün de keyifleri ye- Bunu söyliyen, şimdiye kadar onlarla 
rinde idi. Yerlerine yerleşir yerleşmez bir tek kelime konuşmamış olan çürük 
konuşmıya başlamıştılar. Konuşurken sarı dişli, ufak tefek adamdı. Üç arka -
birbirlerinin omuzlarına vuruyor, ka - daş ta hayretle başlarını ona doğru çe -
rınlarım dürtüklüyor ve yüzleri kızara • virdiler. İhtiyar gözlerini açtı ve cAllah 
rak ha .. ha .. ha diye, kaba kaba gülüyor- kahretsin, bir bu eksikti> demek istiyen 
!ardı. Gözlüklü ihtiyar bu gençleri ayıp- bıkkın bir bakışla onu süzdü. O, şimdi 
lıyan yüksekten bir bakışla süzüyordu. yerinde doğrulmuş, sarı çürük dişlerini 

Orada bir yolcu daha vardı. Fakat göstererek gülüyordu, Bu dört adamı da 
mevcudiyeti unutulmuş gibi idi. İhtiya - f ayrı ayrı süzdükten sonra: 
rın karşısında, öbür köşede oturuyordu. - İsterseniz ben size bir vak'a anlata~ 
Ufak tefek bir adamdı. San, küçük diş - yım, dedi, hem de başımdan geçti. 

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

- - İcabında günde 3 kate alnıabilir. - -

Leri vardı. Dudakları yarım aralık, kil - Sonra onların kabul edip etmediklerini 
çük siyah gözleri, hafif bir tebessümle sü- söylemelerine vakit bırakmadan derhal 
zülmüş bu gürültücü, neş'eli :iç genç yol- anlatmıya başladı: 

1 lıtanbuJ Belediyesi llinLıil 1 
cuyu süzüyordu. Fakat onla;;n ihtiyara _ Gene bir seyahat esnasında idi. Fa-
olduğu gibi ona da aldırdıkları yoktu. kat bu sefer vapurla yolculuk yapıyor • 

Tren tünellere girip çıkıyor, ince dum. İkinci mevkide yem.ı::k salonunun 
keskin düdüğünü öttürerek homu.:tular, j dibindeki ~ç kamaradan birini bana ver
hırıltılarla koşuyor, koşuyor ve uç de- mişlerdi. Öbür kamaralardan birinde bir 
Likanlı tekerleklerin ~~ltO:.isünd~ kay - 1 celeb vardı. Birini de genç bir memur iş
bolmaktan kurtarmak ıçm seslerını ala-! gal ediyordu. Celeb zengin btr adamdı. 
bildiklerine yükselterek konuşuyorlardı. Şişkin cüzdanını bir kaç kere bizler de 
Fakat bir aralık söz biter gibi ol~u. Se~- görmüştük. Memur, celeble ahbab olmuş
Ler alçaldı, kahkahalar seyrek1eşt1 ve m- !ardı. İkisi bir olup beni alaya alıyor _ 
hayet sust.ular. ~.en~:. e~ra.ftan bir kim- !ardı. Celeb saf adamdı. Fazla ilerı git • 
seye benzıyen gozluklu ıhtıyaı· o zaman miyordu. Fakat memur herkesin önünde 
b.elli etmiyerek rahat bir nefes a.ldı, ye- bana şaka diye, yapmadığını bırak.mıyor
rınde kımıldayıp başını kanapenın ke • du. Allah bilir, çok içerliyordum. İkınd 
narına bırakarak uyumıya hazırlandı. mevkide topu topu sekiz on kışi idik. 
Fakat kompantimand'aki sükut pek kısa Mevsim kıştı. Bununla beraber fırtına 
bir zaman s~?,ü. ~r~asına ya~lanmış ve ı yoktu. Karadenizde seyahat ediyorduk. 
ayaklarını çuruk dışlı ufak tetek adama Hepimizin de inecğimiz iskeieleı.- epey 

Keşif bedeli 13864 lira olan Zincirliku yu mezarlığının iç yollarının bir kıt
mile mezarlığa girecek şoseden ayrılan yolun katranlı şose yapılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26/9/938 Pazartesi günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktJl'. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika-

şimdi de ben eğleniyordum. Yalnız ortada 
hoşuma gittniyen bir şey vardı. Öbür yol
cular bize garib garib bak.mıya, etrafı -
mızdan uzaklaşıp aralarında fısıltılara 
hız vermiye başlamLŞtılar. Bu benim key
fimi kaçırıyordu. Nihayet dayanamadım, 
süvari ile görüştüm. Ona dedim ki: 

dan başka bu iş için Fen işleri m:idürlüğ ünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
1039 lira 80 kuruş ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber teklif mektu.bla
nnı havi kapalı zarflarını yukarıda yu zılı günde saat 14 de kadar Daimf En -
cümene verebilirler. Bu s~ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

• (B.) (6260) 

~ 

Keşif bedeli 1508 lira 22 kuruş olan Sarayburnu ve Şem3lpaşada yaptırıla
cak olan Transformatör biru1ları demir aksamı pazarlığa konulmuştur. Keşif ev
rakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka-

nunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacak.larl fen ehliyet 
v~ikasile 113 lira 12 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22/9/938 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmaltd1rlar. 

(B.) (6648) 

doğru uzatmış •.. y~n g=~ş ~eyfine ba • ı uz.aktı. Herkes birbiri ile iyi geçinmiye 
ka~, uzunca yuzlil, küçuk sıya~ .bıyıkh ve üç dört gün sürecek olan vapur yol -
delıkanlı yanağını kaşıyıp, çenesını oğuş- culuğunu kabil olduğu kadar tatlı geçir
turarak: m.iye bakıyordu. Fakat ne fiersiniz, şu 

- Söz bitti be yahu, dedi. Uykumuz 1 memur bana musallat olmuştu. Beni ala-

- Siz bizlerden. şüphelenmekte bfr de
receye kadar haklısınız. Mesela bakın 
memuı.- pek telaşlı ve heyecanh göriluü -
yor. Sonra onun celeble olan ahbablığ!
nı da göz önünde tutmak laztm. Onun da 
kamarası benimki gibi maktulün kama -
rasına bitişikti. Ne ise, dostu.m, fakat bi-

~ 

1 - 21/EylUI/1938 tarihinden itibaren Karaman etine toptan 35, perakende 
40, Dağlıç etine toptan 37 ve perakende 42 kuruş azami fiat tayin edilmiştir. 

2 - Kıvırcık eti için tayin edilmiş ola n toptan ve perakende azami fiatlar 21 
EylO.l 1938 tarihinden itibaren kaldınlmı ştır. 

CDevamı 13 ncü sayfada) 3 - Keyfiyet allkadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. · cB... c6685. 

- Rahmet olsun canına! 
-23-

Nimet, külfete göredir prensipi, ha -
yatın en doğ

ru prensiplerin 
den biridir. Her 
hangi bir hem -
cinsinden iyilik 
gören bir adam, 

SON POSTANIN 
EDEl?l QOM.AN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Tatu 

-54-

gördüğü iyilik -----·----------------------------------------
nisbetinde veli -
nimetine hizmet 
etmek ister. Ve 
ancak o zaman -

dır ki, en ağır bir yük olan minnet yü 
kLinün tazyikinden vicdanını kurtara
bilir. 

Torik Necmi de, Viyanada bulun -
dukları müddet zarfında Hüseyin Ab
bas Kuli'nin mlnneti altında kalma -
mak, ona faydalı bir hizmette bulun -
mak arzusile dört dönüyordu. 

Her sabah, otelden çıkıp, Ringdeki 
mağazaya uğramayı adet edinmişti. 
Abbas Kuli onu daima memnuniyetle 
karşılayor, izaz ve ikram ediyor ve 
vakti müsaid olunca da, oturup, bir 
yandan nargilesini tokurdatırken, bir 
yandan da. müsterek dostları Meşhedi
den bahsediyordu. 

Bir gün, böylece tatlı tatlı sohbet 
ederlerken, mağazanın kapısından içe
rive bir Amerikalı karı-koca girdi. K1-
v~fetlerinden, erkeğin boynunda asılı 
fotograf makinesinden, kadının elin -
deki heybe büyüklüğündeki çantadan 
sevvah oldukları belli idi. 
Yanlarında bir de tercüman vard1. 

Doğruca, Abbas Kuli'nin bulunduğu 
tezgaha yaklaştılar, ve oradaki eşyayı 
~~thice gözden geçirerek, Amerikada 
bir dostlarına hediye götürmek üzere 
orijınal bir şey istediklerini söyledi -
ler. 

Abbas Kuli camekanlarda ve raflar-
' da neler varsa indiriyor, arzediyor, 

mallarını dili döndüğü kadar sena ey
liyerek lieğendirmeğe çalışıyordu, Fa
kat bunlardan hiç biri de, karı-kocanın 

kendilerince tasar - nı a ğ a sözleştiler. 
lamış bulundukları Müşteriler çıktı, git-
şeye tevafuk etmi - ti. Demindenberidir 
yo.rdu. Tek tük Toriğin tercümanla 
Türkce konuşan muhaveresini hay-
tercüman: retle takib eden Ah-

- Yok sizde da- bas Kuli sordu: 
ha güzel, daha oı~i- - Dadaşım! ö-
ginal şey? zün, ille bunlara ne 

Dedikce, zavallı dedin? 
mağaza sahibi ora • - İşittin ne dedi-
ya buraya saldırıp, ğimi. 

hemen hepsi de Al- - Beli. Guş etmi-
man tezgahlarından şem .. lakin heç ne 
çık.m~ bir takım anlamanıışam. 
çirkin, sahteliği sı - - Ben şimdi sana 
rıtan metalar bulup anlatırım. 
builup gösteriyor, - De kin, çoh 
Amerikalılar i s e merahtayam. 
bunları ellerile ite- Be bu h "fl 

k da · · b" A 'k l k k i d - n en e-
rek·. Mağazanın apmn n ıçerı ye ır men a ı arı - oca g r i . k 

rın en ço neye pa-
- No .. no! diyorlardı. ! - Neden? Siz Amerikalı mısınız? ıra verdiklerini, ne aradıklarını bilirim. 
Bu esnada Torik Necmi kendiliğin- - Hayır. Kendim Amerikalı deği- - Hardan bilürsen? 

den araya girdi. Tecrümana dedi ki: lim ama, Amerikada gezdim, oturdum.. - Biz, rahmetli morukla Amerika-
- Mösyölere söyleyin: Çok nadide Amerikalıların sayesinde çok ekmek ya gitmedik miydi? 

ve çok kıymetli bir şey arıyorlarsa, ya- yedim. Elimden geldiği kadar ben de - Beli, gittiz. 
rın bu saatte tekrar zahmet edip gelsin- onlara hizmet etmek isterim. - İşte, orada, gene böyle bµ- gün rn-
ler. Ben kendilerine fevkalade antika - Siz kimsiniz? papel ve bilamangiz, elimiz kuru, alt1-
bir mal göstereceğim. - Tanımazsınız.. t}:llZ yaş kalınca, bu avallerle aksuata 

Herif bunu tercüme etti. Amerikalı - Bu dükkanla alakanız? ettiydik. Oradan biliyorum. 
sordu: - Hüseyin Abbas Kulinin candan - İndi hulara ne satacahsan? 

- Nedir1 acaba? dostu ve misafiriyim. Arada sırada eli· - Senin emziği. 
Torik cevab verdi~ me nadir bir parça geçince buraya, o- - Menim emzih hansidi? 
- Şimdi söyliyemem. Zira, bu öyle na getiririm. Ba. sefer de o bahsettiğim - Kalyanın. 

bir şeydir ii. korkarım müzeler idaresi antikayı getirmek için gelmiştim. Da- - Yoh, cözel dadaşım! Munu itme! 
haber alırsa ucuzca kapatmağa bakar. ha bunun üzerine konuşınağa vakit - Neden, ulan? 
Halbuki onun bir eşi zaten Amerikada bulmadan sizler lafın üzerine geldiniz. - Men diğerin harda bulam? 
olduğundan bunun da gene bir Ame - - Pekala! - Onu bulması, benden. Nene Ja-
rikalıya kısmet ohnasını çok: arm ederim. Ertesi sabah tekrar dükkanda auluş- zim senin?. Şlmdi ben, şu pis emzjği, 

Allahın emrile, yüksecik bir fiyata o 
enai plakilerine okutsam.. Sana borcu
mu ödetikten maada, elceğizine de bir 
miktar dünyalık toslasam .. Beş, on ku
ruşceğiz de fakirin önüme baksa.. Boy· 
numa sarılır da beni şapur şupur öper· 
sin ya? 

- Öpüre~ dar İlle bu çöhne kalya-
n! niççe beyle bahalı satarsan? 

- Onun orasını ben bilirim. 
- Cözel! Eyle, görem! 

Ertesi sabah, kararlaştmlan vakit ve 
saatte, tercümanın refakatinde, Ame
rıkalılar çıkageldiler. Torik Necmi 
bunları karşıladı, oturttu, kendilerine 
birer kahve ısmarladı. 

O gün, Takvoru da beraber getirmiş 
ve ona uzun uzadıya, önceden, lAzım 
gelen her türlü talimatı vermişti. 

Hüseyin Abbas Kuli, pazarhğa karış
mıyor, alargada duruyordu. 

Torik, evvela, malı ortaya çıkarma
dan, Takvoru, Amerikalıya takdim et
ti: 

- Meşhur antika mütehassısı Pro
fesör Kaşer! Mahsus buraya davet et· 
tim ki size, göstereceğim parça hakkm
da tarihi izahat versin. 

Takvor da, Amerikalı da, karşıhk1ı 
eğildiler. Köpoğlu ermeni, ne de güıel 
rol oynuyordu! 

Onlar birbirlerine cemile yapa rlur
sunlar, Torik, yardımını istemek oaha
nesile tercümanı bir kenara çekti; par· 
maklarile işaret ederek: 

- Sana 2 O dolar komisyon! dedi. 

- Yavol! 
- Haydi bakalım! Şimdi iş başına! 
Önceden hazırlanıp, kıymetli işleme· 

lere sarılmış bulunan pis billtlr nargi-
le, zifirile Amerikalının yanına getil'Cl· 
di. Kazara düşüp kırılsa sanki milyon· 
larca zarara uğranılacak imiş gibi, bin 
ihtimam, bin itina ile ~hçalarİndaıi 
çıkarıldı; ortaya kondu. 

(A,-karı t.POt) 
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Çalınan mukaddes horoı 

HiKAYE: T r~n yolcuları 
(Baştarafı 12 inci sayfada) 

zl uzun müddet azapta bırakmanız 

doğru değil. Faaliyete geçmelisini:l. 

1 ku içinde olduğunu yüziinden anlamü 

Kaptan telaş içinde idi. Ne yapacağını 
şaşırmıştı: 

da kolaydı. Öbürleri ise bir karar vermeı& 
ister gibi birbirlerine bakıyorlardı. Ni • 
hayet içlerinden biri kalk lı. İki nı kadaıı 
da hemen onu taklid ettiler. Üçü de te• 
laşla ağdan valizlerini alıp, çıkıp gitti • 
ler. Onların gittiğini göriır görmez ih • 
tiyar da yerinden fırlamıştı. Ancak o za• 
man sarı çürük dişli ufak tefek adam ba· 
şını çevirdi. Dudaklarında geniş bir te· 
bessümle: 

- Peki ne yapabilirim, dedi. İlk iske • 
lede tabii polise haber vereceğim, işe va
ziyet edecek. Durun bakayım. kamarala· 
rı da şöyle bir aratmayı düşünüyorum. 

- Evet.. evet ama .. Hele dur. Sonu-
n~ dinle ... Evvela, şu anlattığım bahs~ 
bıtireyim ... İşte senenin bu iki devresı 
Yezidilerin ibadet günleridir. Altın 
horoz, kat kat ipek bohçalara s~r~lm~ş 
Ve yeşil bir sandık içine yerleştırılmış 
olarak eğerinin üz.erine kıymettar ha
lılar serilmiş olan bir beygire yükleti
iir. Etrafında muhafızları bulunduğu 
halde köyden köye gezdirilir... Tavus 
Melek köye gelmeden evvel, ona mah
sus bir ev hazırlanır. Kıymettar halılar, 
§allar, lrumaşlaıia süslü yüksek bi~ 
1aht yapılır. Bütün köy halkı, hasrctlı 
bir intizar vaziyetinde kalır. Nihayet 
tnübarek horoz köye gelir. Erkek, ka
dın, ~luk, çocuk, bütün halk tar~f~n
dan dualar, ilAhilerle istikbal edılır. 
Onu taşıyan atın önünde kurbanla: 
kesilir. Ancak muhafızlarının ellerı 
Ü.Stünde, beygirden indirile~k .. hazır
lanan tahta götürülür, yerleştırılır. 

lak vermek üzere olan isyanın ucu da 
buraya dayanıyor. 

- Niçin efendim?. 
- Tavus Meleği çalmışlar da, onun 

ıçin. 
- Çalmışlar mı?. 
- Hatta .. çalmışlar da, değil, muha-

fızların ellerinden cebren a]mışlar ... 
Onun için kıyametler kopuyor. 

mezhebin mukaddesatrna karşı vuku 
bulan bu tecavüzün fai11erini mutlaka 
bulmalı, ve pek şedid bir surette ce -
zalandırılmalı.> diye mütalea beyan 
etmektedirler ... Meselenin siyasi bir 
renk almasına meydan vermeden yapı
lacak muamelenin emir ve inbasını is
tirham ederim.) 

Sesimi çıkarmadım ve yanından ayrıl· 
dım. Biraz sonra kamaralar arandı. Me
murun kamarasında bir maymuncukla 
katledilen celebin para cüzdanı bulun _ 
masın mı? Yalnız cüzdan boşntU~ .. tab~i 
memur derhal bir kamaraya hapsedildi. 
Doğrusu benimle ettiği alayları d!işüne
rek onun başına gelen işe kahkahalarla 
gülmiye hazırlanıyordum. Fakat bır u
ğursuzluk buna mani oldu. Süvari benim 
karoaramı da muayeneyi unutmamış. Ce
ketimin üzerindeki küçük kan damlaları 
ve valizimde bulunan külliyetlı mikdar
da para dikkatlerine çarpmış. Beni de bir 
karrıaraya kapamasınlar mı? Kan dam -
lalarının bir aralık burnumun kanamasın 
dan olduğunu, paranın da kendi param 
olduğunu anlatmıya çalıştım, amma tut
turamadım. 

- Ne gidiyorsunuz camın, dedi, artılt 

ikimiz karşılıklı uzanıp rrıükemmeJ bir 
uyku çekebiliriz. 

İhtiyarın bu sözlere aldırmıyarak çan
tasını kucaklayıp çıkmıya hazırlandığını 

görünce küçük bir kahkaha salıvcrere1' 
devam etti: 

- Ha .. benden korkuyorsunu" öyle mi? 
Fakat beyhude bir korku bu .. biraz evvel 
anlattığım vak'ada oldukça yanlış nok • 
talar vardı. Böyle bir hadlSe başımdan 
geçmedi değil. Yalnız ben katil değil, za• 
vallı suçsuz memurdum. Bunu katil ken• 
dimmiş_ gibi anlatmamın sebebine gelin· 
ce .. ŞU uç geveze, düşüncesi~ genci bura • 
dan sepetlemek için aklıma böyle bllı 
kurnazlıktan başka bir çare gelmedi. HA· 
la bana şüphe ile bakıyorsunuz öyle mit 

Demiş. 

- Mühim hadise. - Dehşet ... 
- Mühim hadise olmaz mı, hiç? .. - Dehşet, ya ... 

Hüseyin bey, kendisine yılda iki defa 
altın yağdıran bu mübarek horozu el
den kaçırır kaçırmaz, aklı başından git
miş .. bütün kabileye seferberlik emri 
vermiş. Derhal Musula giderek, telgraf 
makinesinin başıına geçmiş... Yıldız 
sarayını, Babıaliyi, vilayeti, ordu ku -
mandanlığını, mutasarrıflığı, kayma -
karnlıkları birbirine katıyor. (Ya, ho -
rozum meydana çıkar; veyahud, orta -
lığı kana boyanın.) diye, layametlcr 
koparıyor ... Hatta, bizim telgrafcıiarın 
rivayetine nazaran Musul valisi Sultan 
Ha~ide bu mesele hakkında üstü<:te 
bir kaç telgraf çekmiş, ve bunların 

- E, efendim .. saray ne cevab ver-

- Gari'b şey. 
- Dur bakalım. Daha bitmedi .. · O 

geceden itibaren, ziyaret merasimi baş
lar. Köyün halkı, akın akın o eve d~
lar. ancak §U var ki; evin kapısının o
nünde gayet açıkgöz nöbetciler bekler. 
Bunlar Yezidi mezhebine dahil olmı-' . Yan bir yabancının içeri girmesıne 
kat'iyen meydan vermezler. 

- Ya, gizlice giren olursa?. 
- Ele geçtiği dakikada, parça parça 

ederler. 
- şu halde, yapılan merasimin mahi

yeti, tamamile mechul 'kalmıştır. 
- Öyle olması lazım gelir... Fakat, 

eloğlu, bu. Dünyada-, ne açıkgözler 
var?.. Gfıya bazıları birer kolayını bu
larak girmişler; yapılan merasimi gör-

müşler. 
- Ne imiş efendim, yapılan mera -

Sim? . 
- Bilmem yalan, bilmem gerçek ... 

Bunların rivayetlerine nazaran, me • 
rasim başladığı zaman, ziyare~cne;, 
'I'avusu Melek'in tahtı karşısına saf saf 
diziliyorlarmış, Nezir olarak getirdik
leri paralan ve kıymettar eşyaları 
ellerinde tutarlarmış. Bir sene zar~~n
da yaptıkları günahların affı, _ve go • 
hilllerindeki muradlarmın hasıl olma
sı için yalvannıya başlarlarmış. Bu es: 
hada muhafızların başı olan adam, 
b ' T usu Me-alkın bu rica ve niyazını av d .. 
leğe arzedermtş· ilham tariki ile. al ıgı 
~vabı da döne;, halka söylermış. 

- Tavusu Melek ile yalnız bu adam 

ını konuşurmuş? 
d hem ko-

- EYet.. yalnız bu a am.. ' Ta-
huşrnak yok. İlham var ... O adam, 

birinde: 
(İşe, ecnebi konsoloslan da müdaha-

le ettiler. cHükumeti seniye. rnezheb 
hürriyetlerinin esasını tekeffül etmiş 
olduğu cihetle, bu hadiseyi ehemmi
yetle nazarı dikkatealmalıdır. Ve, hir 

miş? 

- Saray, müdhiş telaş içinde ... Ge
ne telgrafcılann rivayetine nazaran 
rnabeyn başkatibi, Musul valisi ile bü
tün mücavir vilayetlerin valilerini ayrı 
ayn telgraf başına ce1betmiş .. müteca
sirlerin behemehal ele geçirilmesi için 
ne mümkünse yapı.'ıması hakkında, 
(iradei seniye)ye müstenid emirler 
vermiş. 

- Mütecasirler kim?. 
- Henüz meçhul... Yalnız, zayıf bir 

rrvayet var ... Gfıya, mübarek hnroz, 
bilmem hangi köyden çıkarılıp götürü
lürken, yolda pusu kuran mütecasir
lerden biri ele geçmiş. Fakat bu adam, 
bütün isticvablara, tehdidlere, tazyik
lere rağmen ne kendi hüviyetini bil
dirmiş; ne de arkadaşlarını söylemiş. 

(Arkası var) 

"Zevcim, gözlerine 
in nmak istemiyor,, 

/şte, Fransada Sen Sehrlnde Monlereull kasa
basında Emil Zola sokağında 1'1 No. da Bayan 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ecligor: 

" O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor. ,, 

\1\ıs Meleğin önünde elpençe divan .. d~: 
!'uyor. Başını göğsüne eğiyor. Ne. s~y 
Yeceıtse batın lisanı • yani, içı? en· 
Söyiüyo~. Ve gene o suretle aJdıgı ce· Ba an Waper'in Biocelli Bayan Waper'in birkaç hafla 
'1abı da a,.ık dille halka bildiriyor. Yni cilcl unsurunu kul· arfmda kauıubiı pyam hay-

' ~ ye ~ .-u-.-.IHlr tebeddill" Ü 
- All... .._ lanmarAbın evvelki n::ı• 5~ un 
Bu merasim, yanın saat kadar su1er- foto;rafı ıöetenn fotoiraf 

llılş. Bütün halk, tahtın önünde yerle- , Jı rj bu Adeta bir mucize • hem de son derece memnun kaldılar.• 
l'e kaı>anarak secde edennil· .g~tirile~ ·Z~v~~ Fi~haknca iki ay kadar ev • Her ~m yatmazda.n. evvel pembe 
Par.aıar ve hediyeler, tahtın dibın~ ~ı dir, dıy .da gözlerimin ve ağz~ın ~t- renk~ki Toka.lon krem.mı .kul~arunız. 
!'akılınnış Ondan 90nra, merasimln vel, aıru.m ' kluklar ve çizgılerım Terkibinde, Vıyana Ünıversıtesı Pro • 
iltinct fasİı başlarmıt rafında b~ru~u bütün arkadaşlarım fesörü doktor STF..TSKAL'ın keşfi olup 

- Dem k . ~lı da var?. vardı. Bugun ~:t tebeddüle şaşıyorlar. tJpkı insanın tabit ve hayati cild unsu-
- e ' ikfnct düınbellik • bu şayanı ha~ söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanların 

~r . Bu. fasıl lll ... Defler, rkılar.. ve Onlara yaptıgımı embe renkteki Bio • cild hilceyrelerinden istihsal edilen 
aaı' dihiler, mezhebe lid ~ sürer • cild unsuru 01:: ini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz 
"tlıire. Bu da, sabahlara k~:-ğüne ve celli Toka~on B' m kları bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kremi
ltü '::· ~ık köyün bilyu u azlığına tavsiye ettım. ı~ç~et semeresini gö • ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
\'e ÇUklugune, ~yaretcilerin Melek 0 eder~k şayanı !:ımle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktaları eritip açık 
ltö J<>kluğuna gore Tavusu misa· rüncıye kadar b teşekkür ettiler, mesamelerl sıklaştırır. 
fi Y e bir veyahud bir kaç gece kka~t~so~n~ra~b~an~a~:em:;;~-:;:---;~:::;:::::--n~~~~~=:ı=::--
~ ka~ır .. orada 1ş1 bittikten sonr~ .. ~~~ :. I b I Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma 

.. .köye gidermiş... Böylece ~. stan u d 
koyıer dolaşıldıktan sonra, bu muba- • onu ea,kanlıfın an : 
?ek horoz getirilir: gene Hüseyin beye Koınısy b d nı.de bulunan Okulumuz etyası bu kere İstanbul Balmuc
tesliın edilirmiş. F.t bu avdet e~na • Usküdarda ~ı :ııe okulu binasına nakledilmekte olduğundan mevcud e§YA 
8lılda, verilen paralan, bediyelerı ta: cuda, eski Şeh ar~ suretile nakliyatı yapılacaktır. Tahmin bedeli 499 lira 7~ ku
•ııtıak için icap eden hayvanlaPJ.11 ad~ vesairenin paz 75 lira muvakkat teminat makbuz veya mektublarlle bir
di de hazan büyücek bir kervan teşkıl ru§tur. İstekli olanlar eünü saat tanı ıı de İltanbul Kültür Direkt5rliltlnde 
~er:rnış. likte 23/al938 eunıa a müracaatları. c8880. 

- Galiba, meselenin ruhu, burada: toplanacak komisyon 
- Burada, yaa •.• BattA, şimdi pat 

· Çürük sarı dişli, ufak tefek adam sus
tu. Üç gençten biri heyecanla sordu: 

- Peki, sonra nasıl kurtuldunuz? 
O dudaklarında J.akayd, fakat tatlı bir 

tebessümle omuzlarını silkti: 

- Uğursuzluk bir kere yakama yapıı
mıştı, İlk iskelede memurla beraber po -
lise verildik. Fakat iki gün sonra memur 
kurtuldu, ben hapsi boyladım. Ceketim
dcki kanların maktulün kanı olduğu, ü
zerimde bulunan paranın da celebe aid 
olduğu iddia ediliyordu. Mahkemede ma
sum olduğumu o kadar iddia ettım, para 
etmedi. Üstelik beni memuru şüphe altı
na düşürmek için onun kamarasına may
muncuğu ve boş para cüzdanını koy • 
makla da itham ediyorlartlı. Daha bir 
sürü şeyler .. sizin anlıyacağınız netkede 
tam on sene kürek cezası yedik. 

Durdu ve karşısındakilerin dehşetle a
çılmış gözlerine pervasızca bakarak ilave 
etti: 

- Hapisten çıkalı bir hafta oluyor. 
Bunu söyler söylemez döndü, pencere

den dışarısını seyretmiye b11şJadı. 
Onun karşısında oturan, hikiyeainı so

nuna kadar dikkatle dinliyen fotiyır der
hal yerinde doğrulmuştu. Endışe ve kor-

Birdenbire sustu. Çünkü ıhtiyar devam 
etmesine meydan vermeden sözlerine 
inanmadığını gösteren öfkeli bir tebes • 
sümle onu yukarıdan aşağı süzdükten 
sonra sür'atle çıkıp gitmiştı, komparli • 
manda tek başına kalınca bir kahkaha 
daha attı. Sonra kanapeye boylu boyun· 
c .. uzanıp elini yanağının altına koyar Ü 
gozleri .kapadı. Biraz sonra horul horul 
uyuyordu. 

Öbürlerine gelince üç arkadaş başk'.a 
bir kompartimanda zorlukla sığınacalr 
yer bulmuşlardı. Gene konuşacak bir §eY. 
buldukları için memnun bir halde etraf
larındakilerin ters ters kendilerine balt· 
tıklarına aldırnııyarak ene müdhiş a • 
dam!> diye, heyecanla ondan bahsedi • 
yorlardı. Zengin kılıklı gözlüklü ihtiyar
sa yer bulamamıştı. Koridoraa öfke ile 
gezinerek acaba ilk anlattıkları mı, yoksa 
sonradan söyledikleri mi doğru idi diye 
düşünüp duruyordu. 

rARDlld Jlthr!LuazDA: 

iyi b·r adam 
Tercüme eden: Hatice Hatib 1 

Açık Eksiltme İIAnı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulm fş. 
Antalya P. T. T. binası ittihaz edilen eski Park oteli namı ile maruf bina 

dahil ve haricinde yapılacak tamirat. 
2 ..... Bedeli keşif 7000 liradır. 

Bu işe aid evrak ve şartnameler §Ullla rdır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Bayındırlık işleri genel prtnamesl 
D. Hususi prtname 
E. Ke§if cetveli. 
F. Proje. 
Şartname ve teferrüatmm bir suretini Nafia ve P. T. T. müdürFiklerinclen 

alabilirler. 

. 3 - Münakasa ve ihale 5 tepinlevvel 938 tarihinde saat 15 de Antalya P. T. T. 
bınasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 525 lira muvakkat tf!rninatı An • 

talya P. T. T. merkez şefliği veznesine yatırması §arttır. 

. 6 - Talihler~ .Antalya ~afis m5dürfüğünden bu iş için alacakları ehliyet ve
sıkası ihale tarıhınden sekıı gün evvel alınmıı olacak ve ticaret odasına kayıtlı 
bulunacaktır. 

7 - Talihlerin eksilme yapılacalJ saatten llakal bir saat evvel komisyona 
müracaatlarıı ilh olunu. (6612) 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğinden : 
1 - Bürhaniye hükt1met konalı ikmali iııfub bpah zarf usulile eksiltmeye 

konulmu§tur. 
2 - İfin bedeli keşfi 22500 liradır. 
3 - Bu işe aid evrak: 
A - Projeler. 

B - Fiat bordrosu, mesaha cedvelt, teşlf hülba cedveli. 
C - Fenni ve hususi prtname. 
D - Nafıa yapı i§leri fennt ve umum! prtnamesi. 
E - Bayındırlık i§leri genel eartnamesi olup bu evrakı hergün BalıkeslPı 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 26/EylQl/938 tarihinde Pazarıe.I fiinü saat 15 de Bilrhaniyı 

hükdınet konalında kaymakamlık odasında kurulu Nafıa Komisyonu huzurun
da yapılacağından isteklilerin zarfları bundan blr saat evvel mezkQr .komisyona 
,vermeleri. 

5 - lst~erin bu ife aid 1687 lira 50 kurufluk muvakkat teminatı Bürhaııt. 
ye Malsandıtına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mikdarda pyanı kabul 
banka mektubu ile ugarf 8500 liralık yapı lı!nt bir defada muvaffaktyetle tia4 

prdılUıa dair Bahkeair Nafıa Mtıdürltıtunden tasdikli ehliJet vesikasını "• 
Tioaret Odası vestkaaını kapalı teklif mektublannı ihtiva eden zarfa lloymaları 
ve zar1ları 2490 numaralı kanunun hllkümlert dalttatnde tanzim vı imza etm1t 
olarak muayyen ,cın ve saatte Bkatlüne Ko!nfsyonuna milracaatlan llzımdır. 
1 - Poatada vukubulacak ıecikmeler llabul edilmez. (1121) 
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evlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb 'us Ebubekir Hazım 

Meşhur Diyojen Semadirekte gördüğü mabedlerin ihtişamından, alhn zinetlerden 
hayrete düşerek mabedlerin büyük servet ve samanı nereden bulduğunu sormuş 

EylQI 21 

Balkan oyunlarının son 
günü nasıl geçti? 

B~ mezhcb ~·alnız intisa~ ~enlere 1 kellerden bir kısmı zaten malıim idi. yat ve taharriyat yapmıya müsaade a-
malum vr etmıyenlerden gızli oldu - Fakat meşhur heykeltraş Fidyas'ın lır. 

Veni Türkiye rökoru tesis ederek birinci gelen 
atletimiz Gören büyük tezahüratla alkışlandı 

ğundan hak ki mahiyeti meçhuldür. en mükemmel eseri olan ve Salamin Gene bir harb gemisi gelir. Yüz ka-
Tarihin t.ımamile tanıdığı yedi. sekiz muharebelerindeki zafer namına ya - dar asker ve ırgad ile mabedlerin bu

asır zarfında dünyanın en büyük hü- pılmış bulunan emsalsiz heykel, Alek- lunduğu vasi sahanın altını üstüne gc
kümdarları şairleri, filozoflan ve zen- sandr Konzenin bulduğu ve Viyana tirirler. Heykelin başını bulamazlar a
ginleri SeP"-ıdireği ziyaret ederek bu müzesine yolladığı heykeller arasında ma iki kanadını diplerinden kopmuş 
gizli mezhebe intisap etmeyi kendileri yoktu. olduklan halde bulurlar. 
içi...'1 bir şer f saymışI.a:_dı. Bu ço'k kıymetli heykeli, Edirne 

Muharebelerde maglub veya her ne Fransız konsolosu olan asan atika me
sebeble ise m:~~eketinden kaçmağa raklılarından Şarl Jampuazo 1876 da 
:U:P.c~ur olan hukumdarlardan, zaman:n Semadireğe giderek mabedlerin hara
buyü.k ve lr'eşhur adamlarından hır heleri ve mermer kırıkları arasında 
çoğu Sema rHreğe iltica ederek canla - dolaşırken bulmuştur. Mumaileyhin 
rını ~urtar;:ıhiJmişlerdir. . . gözüne ilişen bir mermer dikkatini 
Gu!.~ Ma1< dony~ .kralı Filıp ı· de çekmiş, yanındaki kavas ve Semadi -

g~nçli.gınde Sem~.d~:eg:. gelerek ~.ım- rekli bir rum ile birlikte ince bir top
pıya ıle oraria goruşmuş ve sevışerck rak tabakası altında kalmış olan sta -
o.?unla ev.~e~.miş. Bu izdivacın mahsu- tüyü meydana çıkarmıştır. 
fa olan buvul: Aleksandr da ana rah- S d' k l .. t" d ki · s ,J· kt d" .. ema ıre para arı us un e res -
mıne em~· ı •re e uşmu.ş... . h k ı ka tl 

H tt.. y t' . . h mınde kanatlı olan ey e , na arı ve a a P'1an esa ırının ce ennem . 
· 1~L 1 "''"Ik . T uh b başı kopmuş hır halde bulunmuştur. 
ı wıı o an ' u enın uruva rn are e-
ierini Finear şahikasından temas.a et- Şarl Şa~puazo yalandan hastala~a-
tiği rivayet olunur. Maamafih Turuvn rak Sema~ırek. kasabasın~ l_talır. Is
nıuharebeJP .. ;nin cereyan ettiği mevki, !a.nbuld~kı sefıre ya~dıgı mektubu 
Fingar şah:t ...... c;ından görünür. ılaç g:tırme~ ba~anesıle ve kavasla 

Vaktile ~nmadireğe gelip, gizli mez- Dedeagaca gondenr. 
bebe intisah veya iltica ile hayatlarını Bir kaç gün sonra gelen bir Fran
muhafaza prlenlerin, şükran borclarını sız harb gemisi, statüyü Fransaya ka -
eda için or~"'a birer mabed, birer hey- çınr. 

Lakin Fransızlar bununla kanaat et
miyerek üzerinde insan, hayvan, çıçtk 
ve her ne olursa olsun nakış bulunan 
bi.ivük mermer satıh veya sütunlarının 
re;imli, nakışlı kısımlannı keserler. 
Böylece o geniş sahayı mermer kırıkla
rile, kar yağmış bir ovaya çevirirler. 
Şu pek feci manzarayı görünce Na

rn1k Kemalin bir eserine verdiği cTah-
ribi harabat» adı tam manasile gözleri
m!n önünde canlandı. 

Rus Çarı Aleksandr ffi, Paristeki 
me<>hur Louvre müzesini ziyaret ettiği ,. 
esnada, merdiven sahanlığında Sema
direğin zafer statüsünü görünce dediği 
gibi, bu müze, havi olduğu sair nefis e
serlerin hepsinden ziyade, iki heykele 
malikiyet şerefile dünyanın bütün mü
zelerine karşı üstünlük iddiasile mağ
ru: olabilir: 

I - Semadirekten çalınan başsız 
kel veya birer sütun ve abideler yap- Bu hırsızlığına mükafaten, ihtiyar 

zafer heykell, 
tırmaları vii?ünden, ada, nefis san'at- konsolos Şarl Sampuazo sefirlik paye-

II - Milo adasının Osmanlı impara-ler dernep-; 1.·esilmi§ti. sile tekaüd ve Lejiyon Dönör nişanile 
Şimdi « Pn leopolis- eski şehir• (•) 'taltif edilmiştir. torluğu cüzü'lerinden sayıldığı bir de

virde buradan alınan, daha doğruc;u 

gasbedilen meşhur kollan kınk Venüs 
statüsü. 

(Arkası -var) 

adile anılan belde ile mabedler arasın- Aradan kısa bir müddet geçtikten 
da vaktile iri taşlarla yapılmış olan sonra, İstanbuldaki Fransız sefiri mah
ciört metre ·alınlığındaki duvar sahil- za bu statünün başını ve kanadlarını 
den dağın epesine doğru tahminen bulmak için Abdülhamid II den hafri-
600 me+ .. n kadar uzaınaktad1r. ==========================:::::::=:::::::==:===:===:== 
Lakin Bi1 .. .,<> devrinde "'icude geti- ~ 
rilen iki kı 1E"Öen başka, vaktiJe oras:- ~ A (OV O 
nın mamur bir şehir oJduğuna delfılct 
edecek bir ı:. ,..v kalmamıştır. 

Meşhur rryojen de semadireği ziya-
2 

H 
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ret etmiştir. l ···~··· • Ilı • Bir Yunlın tarihçisi bu ziyaretten 2 ( S TAN BUL 
bahsederken her şeyıe eğlenen Diyo - S • • • • ii jcnin SemnrHrek mabedleri hakkında 
güzel bir sn1ünü naklediyor: 

Diyojen. Semadirekte gördüğü azim 
mabedlerin vesairenin ihtişamlann -
dan, altın. P'irnüş ziynetlerinden hayre 
te düşmi.iş. mabedlerin böyle büyük 
servet ve samanı nereden bulduklarını 
soımuş. 

Ona, ~ö .. ~iii7ünüz servet ve saman, 
buradaki hiiyük mabudun, yani Jupi
tcrin imdaci ve siyanetile muharebe -
lerde muuıf'fer olan hükümdarlardan, 
denizlerde boğulmaktan kurtulmuş 
olan zencrinlerden alınmıştır, cevabını 
''ermişlerdir 

Diyojen: 
- Eğer bu m5buduazam, kendisinin 

imdad ve siYanetile muharebede mu-
1.affer olrnıvanlardan ve denb:lerde 
'boğulmaı'ktan kurtullamıyıanlardan he
diyeler alsavdı, mabedler daha çok zen
gin olurdu, demiş.! 

1873 ve 1875 senelerinde asan atrka 
alimlerindc-rı Aleksandr Konzenln bac;
kanlığı altında bulunan bir heyet tara
fından icra edilen hafriyatta bir çok 
mabed vesairenin temelleri meydana 
çıkarılmıştır. Nik yani ır:Zafen namile 
yapılmış olan bir çok heykeller de bu
lmıarak Viyana müzesine gönderilmiş
lerdir. 

Bu heyetin, Semadirek adasına dair 
Almanca neşrettiği üç büyük cild ki
tabı, adada bulunan doktor «Fardi• nin 
evinde görmüştüm. 

Kitabda, binden ziyade resim vardı. 
'.Ayni zamanda meydana çıkarılan te
mellere, kemerlere, kapılara, pencere
lere ve direklere nazaran mabedlerin 
ve diğer abidelerin asıl şekillerini tas
vir eden resimler çok güzeldi. 

Semadirekteki zafer heykellerinin 
resimleri, bu adada o zamanlar yapıl -
mış olan meskfıkat üzerine basrl.mış 
olduklan için Semadirekte bulunan 
gümüş paralar ianesile me.zkUr hey -

(•) Bu ad şehir harab olduktan sonra ve
rilmiştir. 
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SOLDAN SACA: 

1 - Sergüzeşt. 

- - -

• • • - - - -• • - ı-• • 
• • • • 

3 - Yağın kumaşta bıraktığL 

- • • • - -• • • - ,...__ • • • • 
4 - Genişllk - Blr nota - Bir nota. 
5 - Rutubet - Çalgı. 

8 - Krallçe - Ced. 
7 - Bir nota - Hayret nidası - San'at. 
8 - Fena bulacak olan. 
9 - Kan akması. 

YUKARDAN AŞACI: 
2 - Tecrübe. 
3 - Ne iş görür? 
4 - Kırmızıya benzer bir renk - Kuzu 

bağırışı - Bir nota. 
5 - Yekftn yapmak - Taraf. 
6 - İIAvesi - Valide. 
7 - Bir nota - Şart llihlkası - işaret. 
8 - Bir nevi pardesü. 
9 - Kaza lle. 
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El'velki bulmacanın halledilmiı §ekli ............................................................•• 
Bahkesire de bıldırcın yağdı 
Balıkesir (Telefonla) - Pazar gece

si şehrin şark ve şimal semtlerine, 
Hakkıçavuş, Hamidiye ve İzmirler ma
hallelerine gayet mebzul mikdarda bıl
dırcın yağmıştır. Halk sokaklara dökü
lerek bıldırcınları toplamış ve buna 
rağmen gene binlerce bıldırcın kalmış
tır. 

21 Eyliil 1938 Çarşamba 
18.30: Dans musikisi <Pli\k). 19: Türk mu

sikisi (Plllk>. 19.30: Keman konseri: Orhan 
Borar, piyano refakatlle. 19.55: Borsa haber
leri. 20: Saat §.yarı: Grenviç rasadhRnesın~ 
den naklen. Nezihe Uyar ve arkadaşları tn
rııfından Türk musikisi ve halk oarloları. 20. 
40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza Dol
rul tarafından Arabca söylev. 21: Bedriye 
Tüzün: Şan, atüdyo orkestrası refakatlle, 21. 
30: Necdet ve arkııdnşlan tarafından Türk 
muslkist ve halk şarkılan. 22.10: Hava raf>l)
ru. 22.13: Viyolonsel konseri, MuhlttJn Sa
c!ak, piyano refakatlle. 22.50: Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23: Saat lyan, İs
tıkl~l marfL 

ANKARA 
!l Eylôl 1938 ÇU'f&lllba 

öt.LI!: NEŞRİYATI: 
14.30: Kanşık pllı.k neşrlyatL H.50: Pllkla 

Ttirk muslk1s1 ve halk p.rJolan. 15.15: Ajans 
!ınberleri. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plftkla dans muslkJsl. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkılan <Makbule Çakarl. 
20: Saat lyan ve arabca neşriyat. 20.15: İn
ce saz faslı (Tahsin Karakuş). 21: Sıhhi ko
nuşma (Doktor Vefik Vassaf), 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri ve ha
va raporu. 22.15: Yarınki program. 

······························································ 
Nöbetci eczaneler 

Bn rece nöbetcl oJan eczanelu 11lnlard1r: 
İstanbul clhetiodekller: 
Aksarayda : CPert~v>. AlemdQl'da: (Eş
ref N~et.>. Beyazıdda: <Haydar). Sa
matyada: (Teofllos). Emlnönilnde: CHti
ııeyln Hüsnü). Eyübde: {Hikmet Atla
maz). Fenerde: (Vltall). Şehremininde: 
<Hamdi). Şehzadebaşında: {Üniversite). 
Karagümrükte: (Fuad). Küçükpazarda: 
(Hulfuıl). Bakırköyünde: <Merkez). 
Beyoflu cihetindekiler: . 

İstlklftl caddesinde: (Galatasaray - O&
rlh). Gala.tada: (Hidayet). Kurtuluşta: 

(Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). B~ikta§
ta: (Süleyman Receb). 
Bofaziçl, Iadıköy ve Adalardakiler 
ÜS!tüdarda: (İtuhad}. Sarverde: {Os
lnan>. Kad.ıköyünde: (Büyük - Üçler). 
Büyükadada: (Şinaııl Rıza>. Heybelide: 
(Tanaş>. 

Gören, 400 metrede rakiblerini geçerken 
Belgrad CHusust surette gönderdlğlm.lz nan> 2.31.20, Şevki CTUrk> 2.55.38. 

muhabirimizden> - Dokuzuncu Balkan o - 110 mania final!: 106 santtm irtifaınd•ıl 
yımlarının son günü Beogradsk.l stadına dl- yüksek maniaların Balkanlarda 1930 dantıt' 
ğer günlerden çok daha fazla kalabalık top- rl en eald turdu olan Yunanlı Mandi~ 
lanmıştı. mallübtyetııe geçen bu yarış yeni bir v~:ı 

İki gün devam eden oyunlarda Yunan - go.slavya rökorile bitti. Hareket ç}ZgiSW 
lıları puvan vaziyeti dolayıslle mağlôp et • sür'atle terkeden Yugoslav atleti llk mii.ıı:l ' 
miş olan Yugoslavların bu vaziyeti muha - baltayı Mandlkas lle atlamış, Qçllncü marıi~ 
!aza etmek için büyük: tezahürat yapacak - adan itibaren kazandığı çl.zgf tartı yedf!l 
ları tribünü dolduranların tellşından belll maniada bir metre kadar bir fark yapıııal' 
1dl. muvaffak olmuştur. 

Mfuıabakalara 110 metre manialı ko~u ile Blrlncl sınıf bir atlet kolaylığı ile mani•; 
başlandı. Faik ilk seride koştu. Dört kişilik ları aşan Yugoslav Anjakovtç selli sentl1 

bu seride üç hatalı çıloo yapıldı. oamplyon ve beynelmilel bir §l;ihretl oıan ~ 
Faik baştan itibaren ileri atlamak sure - klbl Mandikasdan evvel lpe göğüs vertı'le 

tUe kuvvetll bir koşu ile yarışı birinci olarak suretlle senenin en şereru bir gaJlbl 01rııo1 
b\t1rd1. Mesafe yanlış ölçüldüğü lçln yarışı ve senenin sürprizini yapı.nı.ştır. 
tekrar etmek istediler. İtiraz üzerlne vaz - Bu müdhl.ş rekabet arasında kendine gn· 
geçildi. zel bir yer ayırmak Jçln mücadele eden ra· 

İkinci seride Vasfi Yunanlı Mandika.s Ik de üçüncil oldu. 
\le yanyana yer almışb. Bu müsabakada blr Anjakovlç <Yugoslav> 15 saniye, Mandi • 
hatalı çıkış yapıldı. Dört ktşlllk seride on kas (Yunan) ur.1, Faik (Türk) 15.7. 
manianın yedisini deviren Vasfi dördün - 400 metre sür'at: Koşu bir hııtalı çt~ 
CÜ oldu ve finale kalamadı. yüzünden tekrar edildi. Hareket hattını si1t' 

400 metre seçme: Birinci seride Gören ntle terkedenler arasında Gören de "ardl 
ko~uyordu. Seride dört kişi vardL Bir hata- Dördüncü Kulvarda koşan Gören dahfl 0 

lı çıkış yapıldı. Yugoslavın tahammül edil - mesafede çok emniyetli ve uzun adırntıır1' 
mez bir şekilde batalı çıkışına hakem göz lJerl doğru fırlamağıı başladı. İkl yüz nıet • 
yummuş ve bu şayanı hayret fodepara rağ- reden sonra daha ziyade açılmağa başııY'0 
men müsabıkları geri çağırmadL Hiç bir G5ren sür'atlnl arttıra arttıra rakiblerlııl 
Balkan oyununda şimdiye kadar bu kadar açmış ve ipe Ukönce göıtsilnü değdirmiştlr·, 
tarafglrllğe tesadüf edilmemiştir. Gören bu Sahada bulunan atletlerimiz bu par!• 
vaziyeti nazan ıtıbara almadı ve arkadan zaferini tes'id için onu kucaklayıp bJl1'S
ya7aş yavaş hasımlarına yanaşarak başa kaldırdılar. htıklAI mıırşı çalındığı p.ınıı.ıı 
r.ecmlşti. Fakat eon elli metrede tıplo 200 bütün halk hlp hlp bura diye bağırarak &Jf' 
metrede yaptığı gibi yanındakileri seyre dal- gı tezahüratı yaptı. 
dı ve koşuyu ikinci olarak bltlrdl. Gören (Türk> "9.4 (Yeni Türkiye rötor01

' 
İkinci seri dört kişi Ue koşuyordu. İlk ba- Kara Yorgos (Yunan) 50.8, Pletersek (\'il' 

tah çıloşı Cemal yaptL Yüz elli metre geri goslav> 50.7. 
kalan Cemal tıç yüzden sonra rakiblerine Yunan diski: Bu müsabakD.ya bizden 111' 
yc~lştl ve ipe dördüncll olarak geldiği za - sut ve Yavru iştirak ettiyse de mn.sabııı' 
man hasımlarından bir metre geride tdl. harici oldular.. Yunanlı Sllas hasımııırıııl 

Kara Yorgo {Yunan> 51,1, Gören <Türk) nıa~lOp ederek blrlncUlğl aldL 
51.4. Nemeş <Romanya) 52.0, Pletersek (Yu- Slla.! <Yunan> 40.12 metre, Klut <Yug~ 
gosln) 52.3, Andreadis (Yunan> 62.!5, Jar _ lav) 37.59 metre, Karaçorlç (Yug~f 

37.10 metre. 
dakes CSomanya) 62·8· ctrld atma: 'Bu mtlsa.bataya bizden ~, 

1500 metre yanm mukavemet: Milsaba- ıdJ. 
kaya sekiz aUet iştirak ettı. Bizden Gallb nu Melih girdi. Ancak 50.81 metre atabl 

Neticede müsabaka harici oldu. 
Ue Receb dahli oldu. Mesafenin Uk turunda Papa Yorgt (Yunan) 58.48, vamanu (ftO' 
Yunanlı yanşı aUrilkledi. 800 metre gallbt manya) 58.43, Markuslç (Yugoslav> 51.so. 
Yııgoslav Oorşek hasmını adım adım takib ıı 
etti. Blzlmkller altıncı ve yedinci vaz1yette Sırıkla atlama: Bu müsabakaya btıde 
ldlJer. Sekiz yiis metrede Romanyalı atak Muhiddin girdi. 3.31 metre ntlayablldl. ~ 
yaptı. Yunanlı ve Yugoslav hemen gene ba- mesafeden sonra müsabaka harici olda. 
şı aldılar. 1000 metrede Galib yarışı terket- Tanos <Yunan) 3.91 metre, Ajerhart <~ 
ti Receb yava.f yavaş llerl sokuldu. manya) 3.80 metre, Trano.. (Yunan) s. 

Son tur işareti verildiği zaman Yugoslav metre. 
büyük bir atak yaparak ileri fırladı ve Ipe Üç adım atlama: Bu müsabakaya bit~ 
doğru aradaki mesafeyi aça aça birinci ol- Yavru ile, Abdurrahman girdiler. Ya 
du. Son yüz elli metrede bilyiik blr gayret 12.90, Abdurrahman 13.32 metre atıayab!J ' 
sarteden Receb aon metrelerde dördüncülü- diler. 
ğü kazandı. Balonlyatt.s (Yunan> H.~ metre, Jat1~ 

Gorşek (Yugoslav> 4.05.4, Kiş (Romanya) vtç (Yugoslav) 14.0 metre, Gambrotı.s <"f" 
4.06.8, Velkoplw (Yunan) U0.3, Receb nan} 13.91 metre. 
(Türk) 4.22.4. Gllnün son müsabakası 4Xl00 bayrak 1•: 

Maraton: (42.191) kilometreden ibaret rışıydı. Bu yarışta her sene ı,ı derece aıır 
olan Maraton yarışı bize sahanın en ne1'eU dık Bizim takım Ha!Ok. Gören, nkret. ir ' 
zamanını yaşattı. Müsabakanın 20 inci ki · fan şeklinde dördüncü kulvarda yer aJdl' 
lometreslnde Yunanlı Klryakldis başta, Yu- İlk hatayı Halftk yapb. İkinci çıkış nıuotl' 
nanlı Ragaros lldncl, Sellin üçüncü idi. 30 un zam oldu ve HalO.k d15rdfincn olnrak bnY1"~ 
cu kllometrede bu vaziyet de~medi. Otuz verdi. Bu vaziyet sona kadar değişmedi. ~ıı· 
s~k1ztnc1 kilometrede Selimin yerini Şevki nanlılar Ut baştaki avantajı sona ıcad~ 
aldı. muhafaza ettııer ve neticede blrincl oıdtJ 

Maratonculann ilk gallbl olarak Etada lar. 
Yunanlı Ragazos ellnde defne dalı olarak Yunan takımı 43.4 snnlye, Yugoslav tB • 
girdi ve haklı olarak alkışlar topladı. kıını 4.3.9 saniye, Romanya takımı 44.S si, 

İkinci Yunanlı Klryakidls geldi. Üçün - niye, Türk takımı 45.7 saniye, Arnavud ti 
t'ülük Romanyalılarla blzlm aramızda pay - kımı 49.1 saniye. 11 !asılacaktı. Uzun zamandır idmanlarını bü- Müsabakalar sona erdiği zaman 1kl ~
yük bir ıtına ile yapan Şevki büyük ve em- geride kalan Yunan takımı vamyeU dnıt1 

n1yetıl adımlarila stada üçüncü olarak gir- mJş ve başa geçmlşU. , 
diği zaman pek büyük tezahürat yapıldı. Yunan takımı: 125 puvnn, Yugoslav ts 6! 
Gözler Romanyalı şampiyon Gali beklerken kımı: 114 1/2 puvan, Romanya taıonıı: 6 
Selim kapıdan dördüncü olarak içeri glrdl. puvan, Türk takımı 28 1/2 puvan, Arnafll 
İld Türk atletinin birbirini takib ederek de- tnkımı: 4 puvan lle derece aldılar. v 
rece almalan ııtadda clddl tezahürata sebeb Dokuzuncu Balkan oyunları da bu sure 
oldu. le tarihe karıştı. 

Ragazos (Yunan> 2.30.38, Klryakldis (Yu- Ömer uesflll 
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NtŞANT AŞINDA ( Eski F eyziye) • 

Yatılı 1 Ş 1 K .L ~uad~ta~d! ~ .. ~ :~:~:~ ~~m-
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. . . ki Husust Lisesidir. Resmt lıselerhe t ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mekteb 
em e etımızın en es . tedrisatına usus b ka d · in h ·· dan on altıya 

ıar·ı F Ed b' t kollar• vardır. Lısan . in yrı dairel ~r vardır. Tale e y ı ıç ergun on 
ı e en ve e ıya . E kek talebe ıç a . . 44039 

asri bir şekle ifrağ edi.lmilt:r. Kız ve r . tarifnam• isteyiD.1%- Tel. 
kadar müracaat edilebilir. Fazla malilmat içın 

ESKJ FEYZIA Ti 

Yatılı eoGAZiÇi ~&~~~LE Ri Yatısız 
Arnev~tk5~ ~~~kte eski Fransız Senjozef mektebi binasında Orta n 

·c i ve modern tesısat il . Sar" ıarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Jier 
Ana sınıfı ile ilk kısım en ~ n Trıım'Y'aY caddesind~ Çı~t·~te sJaylarda mektep idaresine müracl\Pt eımebilir. 
Lise sınıfları ArnavutköyOnde Yeni Talebe kaydı tçın ı rili. T 1 f n • 36 - 210 

gt)n saat 10 dan 17 ye kadar ta ·mame gönde r. c e 0 • 
lstiyenlere n 

Sermayesi: 100.000.000. Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

HASTANELER l 
MEKTEBLER, BANKALAR, VA
PUR İDARELERİ, iSTASYON
LAR, OTELLER, KAZİNOLAR 

elhasıl umumi halfıları olan 
yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların membaı olan 
MİKROBLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO,, lardan 
mutlaka aptesanelere asmalıdır. 
Aptesanclcre hafif ve hoş bir 
koku dağıtır ve bu dağıtma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayrı 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhafaza ve çü

rümemesini istiyorsanız ayni za
manda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız gene bu fabrika-

k baralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
Ziraat Bankasında um d 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

5 0 lirası bulunanlara sene e 
ikramiye dağıtılacaktır: 

nın gardroblar için yaptırdığı 

"PURO,, ıardan ahnız 
4 Adet 1,000 Liralık 
4 " 500 " 
4 • 250 " 

40 " 100 
100 " 50 
120 40 " 

" 
" 

4,000 Lira 
2,000 n 

1,000 ,, 
4,0DO ,, 
5,000 " 
4,800 , 

" 20 ,, 3, 200 ,, 
160 u bir sene içinde 50 liradan aşağı 

DiKKAT: Hesaplarındaki P!ra;:dirde % ıo fazlasile verilecektir: 
d.. . 1 iJtraIIliye çıktıgı . • • kinun, 1 Mart ve 1 Bazıran 
UŞmiyen ere d f 1 Eyliılt ı uırıncı 
Kur'alar senede 4 e a, 

tarihlerinde çekilecektir. 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
İstanbul Limanı Komisyonundan: 

Satınalma 4 d d ya)hy,urluk muşamba açık 
. için de 8 a e e;uA 

Meınurlar için 95 ve müstahdemın - tahdemin 
eksiltme ile alınacaktır. b:ısının beheri 26 lira ve mus 

A - Tahmin bedeli memur muşam 
4 r 50 kuruştur. alınır 

nıuşambasmm beheri 1 ıra. . levazımından parasıs · J{aramustafapaşa 
B - Şartnameler merkeztnıı2 .. ü saat 14 de Galatada 
C - Eksiltme 27 Eylô.l 938 Salı gun . nda yapılacaktır. 
k t alma komısyonu 

so ağında mezk:Ur merkez sa ın 276 lira 60 kuruştur. "k tarını göstermek 
D - Muvakkat teminat parası . Ticaret odası vesı a 
11o ı · 1938 senesı zı c63Mt .ı:.. - Eksiltmeye girecek erın . eıtsiltıneye gireıne er. 

nıecburiyetindedirler. Aksi takdirde 

ALMAN 

WESTFALYA KOKU 
• • 

. .., teshin vaııtaları ıçın 
Kalorifer~~r ve dıfer elverişli koktur. 

en mukemme ve --------______ ... 
ALMAN_ .. 

BRiKET KÖMORU 
. e yanan çok temiz ve 

Her sobada zahmetsızc tr Kömürdür. 
Yüksek Harare ı 

ES REDEFIA Y A.G. 
liUGO STINN k t 13 15 No. Telefon: 43361 
Galata 6 ncı Vakii Han 3 uncu 1 ' 

Cüz'i bir masrafla hem mobilya
nızı, hem içindeki kıymetli eşya
nızı GÜVELERE karşı korumuş 

olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAHT~
KURUSU, PİRE, IIAMAI\f BO· 
CEGİ, KARINCAI..ARI, Amerika
da birinci mallarla hazırlanmı~ ve 
diğer mümasilleri gibi fena kok
mıyan ve tesiri muhakkak olan 

''PURO,, mayi 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi deposu: M A Z O N ve 
BOTrON Ecza deposu, Yenipostane 

arkası No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardır. 

Or. HAFIZ CEMAL 
(Lokman He\tim) 

DahlllJ• mt'teha.•11 Puu.dan maada 
1ı.er111n cı - •> D1van1olu nwnua 1°'- n ıe
ıeıonu 12SD8 - 1106' ................................ ·-·······-·················· 

Son Posta· 
Yevml. Siyasi. Havad.ls ft Halk raıeteaı -····-

Yerebııtan. Çatalçeıme aoka.t., 25 
tS1'ANBUL 

Gazetemizde çucau yazı ve 
resimlerin bütü.o. ha1darı 
mahfuz ve gazetemize afddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
KF. KF. Kr. 

TORKIYE 1400 750 (00 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deliftlrmek 25 kurUftW'. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eoralı geri verilmez. 
ilanlardan ma'uliyet alınma. 

Cevab fçin mektublara 10 kUIUiluk 
Pul ilivesi lizımdır. 

Sayfa 15 

MİKROSKOP 6ÖSTERİYORKİ: 

BI06ENINE: 
~ITMA 

nın en birinci devasıdır. 
Çünkü ıivrisineklerin iğneleriyle kanımua a§ılanan sıtma para

zitlerini derhal öldüriir ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetini:len 
kurtarır ve korur. Sıtmanın en birinci devası kinindir. 
BIOGENIN'de ise kininin kuvveti, Çelik, Arsenik ve daha bir 
çok acı nebatat ile arttınlmıştır. Sıhhat vekAletinin müsaadesini 
haiz bulunan BiOGENIN kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvar
laoklan artbnr. Adale ve ainirleri kuvvetlendirir. İştihayı açar. 
Dermansı:ılığı giderir, Sıtma Parazitlerini Öldürür. Tali olarak 
Hususen sıtmalı mıntakalarda ademi iktidar ye bel gevşekliğinde 
mfihim faydalar temin eder. BIOGENIN büyük ve küçükler için 
11tmaya yakalanmamak ve yakalananlan kurtarmak için en birinci 
devadır. Kutulann içinde kullanış tarzı yazılıdır. 

Her eczanede bulunur. 

·-

:··············· M O DER N ···············= 

~-:rORKiYE;-.: ~ 
t ..................................................................... : 

BARBAROS SAYISI 
Kapağında Barbarosun üç renkli nefis bir resmi ile 

32 sahife olarak Cumartesiye çıkıyor. 
On Büyiik imza ve bir çok tablo ve resimler. 

ASLAN VE 
KiRECi 

ESKIHISAR MOTIEHIT 
FABRIKALARI ANONiM 

ÇiMENTO VE SU 
ŞfRKETINDEN: 

Üçüncü davetname - Birinci ilfuı 
Aslan ve Eskihisar müttehit çimento ve su kireci fabrikaları anonim şirketi 

hissedarlarının atideki nıznameyi müzakere etmek üzere iltinci defo fevkalade 
içtimaa davet olundukları 20 Eylul 1938 tarihinde ticaret kanununun muaddel 
386 ncı maddesinin istilzam eylediği nısabı içtima hasıl olmadığından, §irketi 
mezkure hissednranı zirde münderiç ayni ruznnmeyi müzakere etmek üzere 27 
Teşrinievvel 1938 tarihin~ müsadif Perşembe günü saat 14,30 da Galatada Agop 
yan hanında şirket merkezinde üçüncü bir fevkalade içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamci mümkerat: 
1 - Çimento sanayiinin Etibank elinde temerküz ettirilmesi ve husust simcnto 

fabrikalarının bu bankaya devir ve ferağı hakkında hükumetçe ittihaz olunan 
karardan hissedaranca malumat husulıle heyeti umumiyece bu bapta bir karar 

ittihazı, 

2 - Devir ve ferağ ıcraitinin tasdiki yine hisscdaran heyeti umumiycsinin 
tasvibine mua1Hik olmak üzere işbu şernı tin müzakere ve tcsbiti için delege tayini 

3 - İşbu devir muamelesinin icab edeceği ve heyeti umumiyenın münasip gö
receği diğer bilcümle kararların ittihazı. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince hissedarlardan bir hissesi ola
nın dnhi işbu müzakereye iş1 ırak ve rey ita etmeğe hakkı vardır ve birden ziya
de hissesi olan zevatın reylerı hisselerı nisbetinde tezayüd eder. 
İşbu içtimada hazır bulunmak fstiyen zevat ticaret kanununun 371 inci mad

desi mucibince içtima tarihinden bir hafta evvel hisselerini şirket merkezine 
tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse senetleri mukabilinde alınacak olan makbuzlar 
firket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

12 ağustos 1938 tarihinde vuku bulacnğı ilan olunan birinci içtima için tevdi 
edilen hisse scnedatı mtkdarı kanunen muktazi nisabı dolduramadı ındnn 20 
Eylfil 1938 tarihinde vuku bulacak jkincl jçtima için ellerindeki hisse senedatını 
behemehal şirket merkezine veya b:mkalar:ı tevdi ile içtimada hazır bulunmalan 
muhtelif lisanlardaki gazetE>lerle yapılan neşriyat ile hissedarandan rica olun
duğu halde ikinci içtima :lçtn tevdi olunan hisse senedatı yine kanuni dereceyi 
bulamamış ve bu içtimaın da akdi mümkün olamamıştır. 

Yukanda yazıldıJı Ozere 27 Teşrinievvel 1938 tarihine müsadif Perşembe günO 
üçüncü defa olarak içtimaa davet olunan fevkaldde hissedarıın heyeti umumıye
sinde nisabı müzakerenin hAsıl olabilmesi için 38,000 hisse senedinin tevdi dil• 
~ olması lfwmdır. 

Hissedaran tarafından bu hususta vukua getirilecek ihmal kendı menfaatle· 
rinf ihlftl edecek mahiyette olup bunun tevlid edebilmesi muhtemel arzu edil
miyecek netayiçten meclisi idare mes'uliyet kabul etmiyeccğine binaen, hisse • 
daram kiramın ellerinde bulunan hisse senedlerini yevmi içtimadan en geç bir 
hafta evveline, yani 20 Teşrinievvel 1938 Perşembe günü akşamına kadar şirket 
merkezine tevdi ve yahud bunlan bankalara vererek makbuz mukabilinde ala
cakları mektubları şirkete teslim eylemeleri ve içtima günü behcınehnl heyeti 
umum iyede bizzat veya abart tevkil su retile isbatı vücud eylemeleri sureti 
mahsusada ve kemali ehem.mıyetle hissedaranı kiramın nazarı ıttıluına vazo
lunur. 

Şirket banka masraflarını tamamen deruhte ettiğinden Banka Komerçiyale 
İtalyana, Banko di Roma, Doyçe Oryentbank - Dresdner Bank şubesi, Holanda 
Bankası ve Osmanlı Bankasının Galata §Ubelerine teslim olunacak hisse sene -
datı için bu bankalar hisse senedatı mudilerinden komisyon namile hiç bir para 
almıvacaklardır. 

H~se senedab tevdi edip t~ nıazeretino binaen heyeti umumiyede hazır bulu
namıyacak olan zevat diğerlerim tevkH \' c yedlcrindôki duhuliye varakalarını 
bunlara ciro etmek istedikleıi takdirde, ciro için muktezi bir liralık pul şirket 
tarafından tesviye olunacağından bu zevatın heyeti umumiye gününden evvel 
şirkete gelerek bu muameleyi itmam eylemeleri kendilerinden ric:ı olunur. 

Şirket ve bankalara tevdi edilip heyeti umumiyede isbatı vücud edilmek sure
tile ıstifade edilecek, beher hisse senedi için mudiline bu senetlerin hini istir -
dadında on kuruş tediye olunacaktır. 

Ziraat Vekaletinden: 

İstanbul, 20 Eylöl 1938 
Meclisi idarl' 

Vekaletçe yabancı memleketlerden klerink yolu ile damızlık olarak 250-300 
baş Breton aygır ve kısrağı, 30 baş saf kan İngiliz kısrağı, 100 baş Monlafon 
buntner inek ve boğası satın alınacaktır. Bu hususta fazla rnaHlınat almak isti
yenlerin 25 eylfil 938 tarihine kadar Veterineı.1 umum müdüi-lüğüne müra-
caatları. c8846. c6678t 



Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

RADYOLiN 
ile niçin fırçalamak llzımdır? 

~ ...... """"' .. ,. ,, ................. 4 ...... "' 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik. kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihah 
yapan dlş etlerile köklerinden mide hum
ması, apandisit, nevrestenJ, sıtma ve rı>

matizma yaptığı · fennen anlatılmıftır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumt vü
cut sağlığının en birinci şartı olınuttur. 
Biiıaetıaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - l~akal 3 defa - (Rad
yolin) dif macunile fırçalıyarak sıhhati· 
nizi garMti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle rnikrobJ:ın imha ederek difo 
lerintzi korumuş olursunuz. 

ViROZ.A 

Bllô..mum. yanıklar, tırq yaraları T. a. 

TEDAVi EDER ...... ['_...11_.;_i ..... • l ... ! .. _~.j -

Sayfiyeden Döneceklere 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesair mobilyalar 

FABRiKA F/ATINA SATIL/YOR 
Asri Mobil ya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, No. 66, Tel. 23407 

Sonbahar geldi 
VE KIŞ YAKLAŞIYOR 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 
§imdiden Galatada meflıur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden ucuz ve teminatlı 
alabUJnlnlz. 

Şu cetvelden bir fik1r edinebilir
siniz: 
ERKEKLERE: IJradan itibaren 

Pardesüler: Kumqtan 10 1/2 • 
Trençkotlar: Muhtelif 11 • 
Trençkotlar: Emper- 14 1/2 • 
meablllze 
PardestUer: Gabard.la 18 • 
empermeabWıe 

Mupmbalar: Her renkte 11 1/2 • 
KADINLARA: 

Gayet unghı çeıt• ve 
IOD MODEL 

Mqambalar 
Muşambalar: tpeklf db 
Mantoldr: YQnJQ 
Pardestı.ıer: Gabudln 
Ç()CUKLABA: 

18 • 
18 • 
10 1/2 • 
16 • 

M~balar: Her rentta 6 112 • 
ParclNO.ler: Gabardin 9 • 
TrençtoUar: Her natte 1 • 

ER.KEKLnl: BM lYt 
Yerli ve İn&Wz lr:um.aflarından jkf 
prova ile umarlama PALTO, PAR
D~U ve KOSTOMLER yapılır. 

İstanbul için·TAKSİTLE dahi mu
amele vardır. Tatradan gelecek si
parlf mektublarma 8 kuruıluk posta 
pulu konulmalıcfll'. 

Galatada Karak6y, 

EKSELSVOR 
Matazaaında satılmaktadır . .1 

Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz 

Taklid benzeri 

demektir 

KRE P RTEV 

Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

1 

Dünyanın en saf 
sabunu aynı zamanda 

en jdarelisidir 
au kader letlfadeler• btr areda bula· 
blffrml .. nhr ? 
CADUM -bunu. bUUln dünyada 
m .. hur. ve gayet _, bir .-bundur. 
aayet kuru olduOundan ve hueuef 
,.kll -v••lnde nefi• kokueunu ve 
kıymetli mealyetlerlnl eon parçec .. 
Oına kadar muhafaza eder. Bu _. 
bunu kullanan milyonlarca kt•I. en 
fazla ekonomik bir tuvalet -bunu 
oıd..,Ounu eöyllyeceklerdlr. 

ve yatı · mektebleri idarelerinin nazarı dikkatine; 
Fabrikalarımız mamulib safi yünden yapılmış 

Ze~gin B 4 T T. A N i Y E çeşidlerimiz 
Gelmiftir. Mallanmınn ClstllnlütGne rağmen yeniden tenzil edilen aatıı fiatlanmızı tedklk ediniL 

Slmer Bank TerU llauar Pazarları 
IST ANBUL • ANKARA • IZMIR • ADANA 

Meşhur Alman gflzeİlik · mfttehassısı Profesör Doktor E • . W 1 N T E R 
' 

VENUS KREM tarafından 
formülü yapılan 

• 
1 .. 

terkib tuir ve cild gftzelliği bakıniıodan· dUnyada meYcud kremlerin muhakkak ki en iyiıidir. MübalAgalı rekllmlara hacet 
yoktur. Bir tecrtıbe Ye mukayue klfidir. Depoau: Nureddin EYliya zade mneuueai, l.tanbul 

DENiZBANK 
Avrupaya ale 

Gönderilecek 
Bankamızca inşaiye VP. makine ıniihendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya 

müsabaka ile talebe gönderileceğinden talib olanların en geç 30 eyJUl 1938 cu
ma günü saat 17 ye kadar I.stanbul Şubemiz Personel Servisine istida ile mü
racaat ederek kaydolunmalan iktiza eder. Müsabaka imtihanının yapılacağı 
tarih ayrıca nan edilecektir. 

· ııttdaya Raptı icap Edea Evrak: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdam sureti. 

. ,,. 

2 - Orta veya daha yüksek mekteb şehadetname sureti. 
3 - Tam teşekküllü rP.smi hastaneden alınmış sıhhat raporu. 
Sureti getirilecek vesaıkhı asılları istida ile beraber Personel Servisine 

tevdi edilecek ve tedkikten sonra birnhare sahiblerine iade edilecektir. 

' , 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası . .............................. . 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Emt9 

HİP tı S. ~ EMEÇ 
SA LEB ~ ftrem uŞAKLIGlL 

Saç bakımı, bitjnci şartuhr. 

P. ET R O .L 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilaçtır. . . . . . . . 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitede Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku, Deniz ve Kara Ticareti. 

İktısad Fakültesinde İşletme İktısadı, Edebiyat Fakültesinde Arab ve Fars Filo -
lojisl ve ilk zamanlar tarihi Doçentlikleri açıktır. 'Talimatnamesi mucibince 11 
İlkteşrin 1938 Perşembe günü saat 10 da imtihaniarı yapilacağından isteklilerin 
timdiden Rektörlüğe bllf vwmalarL . • c6573• 


