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Vahard · ı artıyor : İngiltere tebaasına 
ÇekosıOvakyayı terketmelerini bildirdi 
· Pragda /ıarb sesleri yükseliyor, halk Reisicumhur Beneşe 
_ karşı: "Şerefsiz yaşamak istemiyoruz,, diye bağırdı 

Hitler • Çemberlayn mül8katı Yeni çarpışmalar 
bu akşam sona eriyor Almanyadaki Südetler 

· ·· k • t t · tt• hududu geçmek istediler 
Çemberlayn SU une avsıye e 1 Lehistan da Çekoslovakyaya bir nota verdi. 

L 
-'. ·J •• • I ''Ç b J • Südet mıntakalarındaki Çek garnizonları emre onuraua numayışıer: . em erıaynı rağmen yerlerinden kımıldamıya-caklarını bildirdiler 

istemeyiz,, sesleri yükseldi 
: Almanya taleblerini Çek kabinesi 
fazlalaştırıyormuş... istifa etti 

ir iman gazetesi: " Birkaç gon evvel çok 
görülen talebler bugün azdır,, diyor 

y b•"tün Jagı·lterede hilkumetin siyasetini tenkid 
arın u .. . 1 k 

için iki bin mitiaı ve numayıı yapı aca 

llitıer Çem.berbı.yn'e j]!{ ztyareti es-nasın~~ ·~• .. iiztUdlililntl .,.. çok mütehassis ol· 
- B ' al l ih~yar eh ... 1~ 

Yeni kabin eyi bir 
General 

teşkil etti 
Beneş: "Bazan müzakere, 

bazan da harbetmek 
lazımdır,, diyor 

dut « u kadar uzun bir yolc u u mJ.ttl. ikinci mülakat 
unU» söylem.iş: ld )lal1da1acaldll• de 

1
,.. - «Tekrar ıeldftinlz zaman sbl yarı ' 0 a ,;.,,. . de de sa:r Yeni kabineye dahil bulunan eski 
.. ın Gocı b • o · ini ölçecek k'-"r'JJJJZ k · 

11 
es e:rg şelm seç eli. rkeıtere ınesafes ' mini ıörecekslnlz. ba§Ve ıl Hodzıı 

llitıe~:taınızda bu şe~in ınab':!r:.eyapllan bir yarlfla aJınJlll.Ş res . . (Yazısı 13 ncü sayfada) 
Godesberı şebrınde ıeÇe t 19 15 e kadar devam etnıiŞ~.ır: ............................................. ··••·••·••••••··• 

Lond.ra 22 (Hususi) - Saat 16 da saa Ü ~attan fazla ıüren bu mülakat 13 d ı 
<:;.Odesberg'de, Hitler il~ Çemberlayn q (DeVC111l$ 11 inci sayfada) yaş 1 n a e ro 1 n 
lrasında başlamış olan tkinci ınülAkat . 

Fransa : Çeko~lo:Vakya!~ · müptelası bir kız 
neden .yardıın ed_em~dı · yakalandı 

Bir Fransız Generali: "Ya muahed~ler~ zam~na ıs Y:~;;: :ı: ;:;~esici 
Uyduralım yah ud orduyu k uv~tlendırelı m,, d ı~or çıı~· y;~;!::i:e k:r!:cı:~~:~o:ç~;:;,; 
"B· 7 . . · b ettirdiği orduya malık adliyeye verilmiştir. 

ır devlet siyasetının ıca . ahlarını yerine Nimet ismindeki bu küçük ıw, müd-

olarnadıg.._ 1 müddetce ordusunun .. ıc ı·d· deiumumilikte verdiği ifadesinde: • • t• gt.. tme 1 ır,, _ Ben eroin de içmem, kaçakçılık ta 
--•!-...,h!J...,.~Aırt sıvase J amı 11 inci sayfada) 

Cebhede. ç~~ - Abı~.an. hududundıı Çekle7 tara1ından alınan tedbirlerden 
• bıh: Kesılen. a§açlarla kapatılan. yollar 

• PTag Südn Alman.lan mıntakaımdan kaçan ÇekleTle dolup 
• tCl§tyor. Resim mültecilerin muvakkaten isklın edildikleri mi-

safirhanelerden birini gösteriyor 

Londrada : H_e11ecrın devam .. e-
dıyor, bu son. gıuı-

lerdc erkekler Almanya i!e anla~ma alPy

hinde nümayiş yaprırltırken kadt rı !ur 

kitiselerde sulh için dua ediyorlar 

(Yazısı 11 inci sa.yfada.) 

'· 



Her gün 
---··--

ÇekoslO'Cakyadan sonra 

Yazan: Mwlıılttlli Bit; .. 

1 onQr-a ve Paris Südet davasını 

l6 halle çalışırken, beklenildiği 
• 

veçhile. ortaya yeni yeni meseleler çıkı-
yor: Macaristan, Çekoslovakya Macarlı
ğını kurtarmak üzere harekete geçti Le
histan ayni iddiada. İtalya da bu iki id
diayı, ilk iddiaya ilive ederek, her üç 
davarun yardımcı müdafti olarak Alman
yanın yanı başında bulunuyor; Bay Mus
solini, dramatik bir dille halka soruyor: 

c- Evvelce olduğu gibi benimle bera
ber yürümcğe hazır mısınız?> 

Halk ta cevab veriyor: 
c- Eveth 
c- Harbe de hazır mısınız?> 

Bu vaziyet Avrupanıo bu kısmında s!l
kfın ve huzur temin ctmeğe yaramıyacak 
değildir. Bu sahada Almanyanın nüfuz 
ve hakimiyetini kabul eden bir takım 

devletler arasında nbcnkli bir siyaset 
yapmanın mümkün olduğunu zannediyo
ruz. Çünkü bu devletler Almanyanın nü
fuzunu kabul ve teslim etmekle beraber, 

SON POSTA: 

Resim il Makate: 

Müdafaa ettiğiniz bir meselede haklı olabilirsiniz. Fakat 

iSTER I NAN, 
Kadıköy vapurunun alt kat salonunda kadınlı erkekli bir 

grup, ellerinde fransıT.Ca gazeteler, bazan türkçe, bazaıı da 
y:ıbancı bir d!l i!E Çek meselesinden bahsediyorlardı. İhtı
lafın muhtelif bakımlardan vaziyetini münaka~ ettikten 
sonra kendileri için en mühim telakki edilen bir nokta 

iSTER iNAN, 

=Herkese anladıAı dille hitab ediniz= 

1 STER l NAN M A! 
üzerinde dduıar. Bu nokta iki taraflı bir sual haltndeydi, 
kolaylıkla dinlerken şöylece not ettik 

- Peki, Çek topraklarının Almanyaya geçecek kısmında 
oturmakta olan Yahudiler ne olacak. sonr:ı d!l ceplerind~ 

kalan Çek ı::ar:ıları Alman parasile nasıl detiJtirllecek? 

iSTER tNANMAI 

Eylul 23 

Sözün Kısası 

Bulunmuş meklub 

I!. Ta1u -

Bu sütunda her gUn munta:ıaman 

çıkacak birden on sekize kadar nwna· 
ralı resimleri kesip saklayınız. Milsa· 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolaydır 
Hal şekUnl sua :esim çıktıb eün ilaı.. 

edecejj7~ 



23 Eyltll 
SON POSTA Sayfa 3 

Bir aşk macerası 
lngilterenin menfaati 

ve Çekoslovakya 
fzmirde maruf bir aileye 
mensub bir kadın bir ar
tistle birlikte Atinaya kaçb 

İzmir elektrik Ve 
su şirketleri 

satm almıyor •Dava bir çıkmaza girmiştir 
Ya7.BD: SeUm Ra~p Emeç 

İzmir, 22 (Hususi) - Nafıa Vekili Ali A vrupada karşılıklı mevki alını§ 
Çetinkaya bugün şehrimize geldi, hara- bulunan kuvvetlerin azameti hak
retle karşılan.dl. Muhterem Vekil burada kında bir fikir sahibi olmıyanlar tara -
yapacağı tedkikler hakkında bana fU be- fından İngiltere ile Fransanın sulh le -
yanatta bulunmuştur: Bir ingiliz gazetesi, Çekoslova~yanın idaf!lesinde 

ingilterenin hayati menfaatı yoktur, dıyor 
. libatı etrafında /ngiliz ve 

İzmir, 22 (HU!USI) - i z.mirin maruf 
bir ailesine mensub gen~ bir kadın fuara 
gelen bir artistle birlikte Atinayc. kaç
mıştır. Genç kadın bıraktığı mektubun· 
da artisti sevdiğini bildirdi. 

cİzmirin su, elektrik ve tramvay şirket- hinde yaptıkları fedakarlıkları anlama-
mak tabii bir şeydir. Fakat bir anda ile-

lerini satın almak üzereyiz. Müzakerelere .. b · ka mil 
başlamış, üzerinde mutabık kalınmıştır riye ahlmıya mühe~a. hır dan,ç k yon 
Müzakereler neticesinde İzmir bu ecnebi insanın tahrib kuvvetini alavta ~.... ~lda .. -

!;:!s~1;::;,u'f:t:~:ı ıa1unmıerde butunuuorıar Hapishane etrafındaki 
tahm ·ı ed.ilmİ§ olan mihnetler, tahaın· b • 1 k d 

Lbndra 22 (A.A.) --:-- Eve?ing s:: mül ~dilecek dereceyi aşmıştır. ına ar ya fn a 
dard Çemberlayn'in sıyasetıne ~· Pöti Pariziyen gazetesinden: kf 1 
lefet' gösterenleri tenkid ederek ~yor Son dakikada Godesberg'de, . h~r yı frl ıyor 
ki: ... d kaldı • şeyi tehlikeye düşüre:e~ olan y~nı ~~ Ankara. 22 (Hususi} - İstanbul hapis-

Duygular vakıaları orta an 1 takım metalib ileri surulmemesı la , 
' .. kı d udur- Çekos o - hanesinin yıktırılıp, yıktırılmaması hak-

ramaz. Bu va a a ş · Ut nin ha- zımdır. hl • kında Maarif Vekaleti Müzeler idaresi 
vakyanın idamesinde Ing erİ.nmte - Polonya ve M.acaristanın tale erı tedkiklerini tamamlamak üzeredir. Ev-
yati hiç bir menfaati yoktur. an° ı· bir Popüler gazetesi, yazıyor: .. 
re, Çekoslovakya lehinde herh .g . Sed bir kere yıkılacak olursa bu - vela hapishane binasının etrafındaki ev-
vadde bulunmaktan kat'iyen kırna tıtnn~ tü'n metalibata bütün ihtiraslara se~ - ıer yıktırılacak ve buna aid kararm t:ıt-

ç koslova Y 1 kt Hıt bikine yakında başlanacaktır. edegelmiştir. Esasen e . d 'Vil· best bir mecra açılmış o aca U:· .. -
gilterenin müzaheretinden zıya e b' 1 den ziyade Mussoliniden teşvık go-

.. d bulmuş ır er · stan h · sel eri 
son 'un yardımı ile vucu .. h an ren Polonya ve Macarı ' ıs -
devlettir. Binaenaleyh, mun ~.sır·ş- ni istemektedirler. Führer, ne yapa -
Avrupa kıt'asını alakadar eden ırt ı ktır? İşte Avrupanın dönüp dolaşıp 

kta. zarını n • ca · O t 
den ayrı durmak no 1 n.a dar t a _ geldiği sual noktası b_~dur. . nun a -
gilterenin muhafaza etmesı ka bakkümü önünde serfuru ettıkten son-
bii bir şey yoktur. • t - ra şimdi de sulhil onun payansız kud-

L d 22 (A.A.) - Alman ga~e e t• den ve ülüvvücenabından bekle -
on ra kl enı Al· re ın 

!erinin bahsetmekte oldu arı Y . de mek lazım geliyor. . . 
t libatı, İngiliz gazetelerın Slidet mıntakalan ne vakit ışgal 

man me a a· . k" 
heyecan tevlid etmekte ır. . . edilece · 

Ç ]_ 1 akyaya teklif edılmış 01~ Övr gazetesinde bir makale neşret-
e'KOS ov ih d Taymıs ' .. H' tler 

İngiliz garantisine telm · e en miş olan Bayan Tabui ye gore . 1 • 

gazetesi diyor ki: . Godesberg'de B. Çemberlayn'e bır teş-
B k büyük bir mükellefıret .- . . vvel tarihinin Alınan kıtaatının 

« u, ço A umıvesı nnıe . . . . t 
ı· F k t İngiliz efkarı um :. ' S .. det arazisine gırmelen ıçın son a -
a~ık ... ~e ~~klı bir davada derhal hukO- ri~ olduğunu söyliyecektir .. Fazla ola-
mete zahir olacaktır. • . rak Hitler, intizamı muhafaz~ husu -

N' ·üz Kronik! diyor kı: . . unda kabiliyetsizlik göstermış oldu -

B .ıy felakete mani olmak ıçın ce:ra- gu: nu ileri sürerek Beneş hükumetinin 
ır f k t edilmışse 

hi bir ameliyeye muva a a • istifasını taleb • edecektir. 
bunun manası, Çekoslovakya~U: par Hitler bunu müteakib Almanyanın 

w d.Hmesının ka • ' dl .. t çalanmasının. ya~a : . . müstakbel devlet~n hudu anna .mu. e-
bul edilmiş oldugu degıldır. ırk Fransız ve Ingiliz garantılerıne 

a ı d , t' k' 
Fransızlar ne diyorlar? muarız olduğunu beyan e .'!-.C:e:{. ır . ı 

t 1 . Çek meselesile bunun manası, Alman tevessuu ıçın bır 
Fransız gaze e en, dır saha olan merkezi Avrupada Fransa 

meşgul olmakta berdevam . . ·1 İngı·ıterenin bir gılna alakaları kal-
. d.i or ki: 1 e y 

Figora gazetesı Y . · beş mamış oldugudur. 
Seferber halde bulunan YiJI~ et- Ukranya ve Slovakya: . 

fırkanın tazyiki altında zorla .. Ukranya ile Slovakyaya gelınce; ~ı-
tirilmiş olan müzakereler, .. duny::;::; garo gazetesi, Berlinden a~mış. ol.dugu 
hiç bir zaman unutmıyacagı me - b'r telgrafda Hitlerin yem ıddıaları 
bir h' t arzetrnektedir. Evet, rn_e hı ı kında mümasil bir mütalea derme-

ma ıye . zamanı bil - aK . 
s:ıeye nihay~t .ve~~nın demokrasiye yan etmektedir. 
lul etmiştir. Ikı buyuk 

Hava bombardımanl~rına ~arşı 
sivil ahalinin hımayesı 

delegesi, hava muharebesini 
d Uruguay db. h .. 

Hava bombat ı- t b' ekle sokacak her te ıre u-
Cenevre 22 (A.A.) - . . biınayesi inSan . ~r §iltihaka amade bulunduğunu 

nıanlarına karşı sivil ah.al~ mblesi· kılmettnın 
hakkında Milletler Cemı.yeti asa ılan kaydetmi§tir. . . 
tı.in silahsızlanma komisyonunda yap . delegesi muayyen hır vazı
lllüzakereler bugün bitmiştir. . ter-· Lehıstan 1ı bir şekilde dahi icab eden 

ArJ·antin delegesi bu ıneselenı~ enedfl· yette kapab. karar suretini kabul ede-
t un herhangi ır . 

nasyonal bir mukavele ile anz ika miyeceğini söylemıştfr. 
lnesi lazım geldiğini ve gelecek ~ler de k delegesi mese!enin sadece 

Edirne yolundaki 
otobüs kazasının 

müsebbibi yakalandı 
Edirne 22 (A.A.) - Otobüs kazasında 

yaralanmalardan altı kişinin ağır yaralı 
olduğu tesbit edilmiştir. Kazaya sebebı
yet veren Mecdi Selen yakalanmış ve 
tevkif edilmiştir. Yaralı şuför isticvab e
diliyor. Hadise helecan uyanciırmıştır. 

ıspangada 
Harb vaziyeti 
Cebelüttarık 22 (A.A.) - Franko kıt'a

larına mensub takriberı 6000 kişi. pazar 
günü havan topları, mitralyözler, bomba
lar ve cebhane yüklü iki büyük nakliyP. 
gemisilc Algesiras'daa Ceula'ya hareket 
etmiştir. 

İçi asker yüklü gemiler bugün arka ar
kaya limandan gitmektedirler. Tetuan 
ile Tanca arasındaki hududu.a 18 eylı'.'ıl

den itibaren kapandığı söylenmektcdır. 
Ceutada büyük bir heyecan hüküm s:ir
düğü bildirilmektedir. 

Bilbao 22 (A.A.) - MilHyetpervcr kuv
vetlerin harekatı semerelı bir surette i
lerlemektedir. Hükumet kıtaatı son gün
lerde Ebrenin sağ kıylSlnda kilometreler
ce derinlikte mühim tahkirr.at ve yeraltı 
irtibatları yapmıştı. Millıyetperverler, 
buraya nüfuza muvaffak olmuşlardır. 

Düşman garnizonunun bir kısmı teslim 
olmağa mecbur kalmıştır. Tayyare ve 
toplarımız mütemadiyen düşman mevzi
lerini bombalamaktadır. 

Filistinde geni 
Müsademe/er 

d d · · ·· +.-:.~d ve ın._._., o u-alakalanndan kurtaracağımızı zannede- an, e.nızı.n USlooüll en 
1 1 

t .d 
· rücü ve zehirleyici madde er e eyı e-
~ ~ . 
İzmir turistik yollarının asfalt olarak den tasavvuru dahi kolay o y~ sı -

· b ı ktır lihlarm bir anda sebebiyet verebılecek -
ınşasına aş anaca . . 

A · · tü 1. . - ğ. leri barabi hakkında mehmaemken hır 
zızıye ne ını gorece ım.> .. .. .. 
------· ___ fikre sahih olmuş bulunanlar, butün hu-

Harb tehlikesi önünde 
sigorta ücretleri 

yükseldi 

zünlü mahiyetine rağmen bu fedakarlı -
ğın ulviyet ve kudsiyetini takdir ederler. 
Şunu unutmamak lazımdır ki 1914:-1918 

harbinden sonra çizilmiş olan Avrupa ha· 
ritası, ötedenberi bir kısım Avrupa mil
letlerinin iddia edegeldikleri veçhile, bü
yük bir haksızlığın temellen üzerine ku-

İmıir, 22 (Hususi) - Harb tehlikesi ö- rulmuşa benzer. Toprak mesahai sathiye-
nünde sigorta ücretlen mühim nisbette sinin ehemmiyetinden ziyade bir takım 
yükseldi. Bu vaziyet karşısında ihracat~ı- askeri ve siyasi mülahazalardır ki yeni 
lar Türkofiste toplanarak telgrafla İktı- haritanın çizilmesinde Wnil olmuş ve bu 
sad Vekaletine müracaat ettiler. yüzd~ bir takını etnik tedahüller vu-

- -- kua gelmiştir.' Bilahare milletler arasın~ 

Amerikada birçok şehir da harb sonu vaziyetinin ihdas ettiği mü-
naferette ve ideolojik ayrılıklarda bu 

Ve ko··yıer su altında kaldı etnik tedah~ll:r .büyük rol .oynamış, çok 
defa mantıga ıstinad etmesı l.1zım gelen 

Nev 0 k 22 (A.A.) _ Beş gündür davaları birer his mest!lesi yapmıştır. Sü-
Atlanti~ ~ahilinde şiddetli fırtın det Almanlarının Çek devleti idaresine 

w 1 h .. k.. ·· .. t" Makve verilmesi, ~te irtikabı jiddetle muahaze yagmur ar u um surmuş u ve e - • 
·ka k .. f · d b · · d k edilen bu nevi siyası hatalardandır. 

sı or ezın e una ınzımam e ere , . 
100 k ·ı t ·· ' tl b" .. " Godesberg de Hitlerle Çemberlayn ara-

ı ome re sur a e esen ır ruzgar . .. A 

b··ı·· b··ı d b .. ük. ı...__ ta b b sında vuku bulan tarihi mulakatın geç-
u un o ge e uy uc:s.:sara se e . .d b .. tün' b ·· f tl . ·ı· 
1 t B .. t.. d · .. k l" d mışe aı u u muna ere erı sı ıp or-

o muş ur. u un enız muna a atı ur t d k ldır y ak ta b" ı.. . . _ a an a a.cagını sanın ır ı.:a -
muştur. Bır çok şehır ve koyler su al - t d Çü' kü' b. t !t s··d Alm a ır. n ır ara an u et an-
tında kalmıştır. Nevyork ile daha şi - 1 .d hakl . d bal 

• .. A arına aı arın· ıa esı mevzuu ıso-
maldeki şehırler arasında munakalat 1 rke dig· taraft - il h ks . u n, er an mumas a ız • 
kesilmıştir. lığa düçar olduklarını iddia eden Leh ve 

Amerika hava kuvvetleri 
Baş kuman danı 

bir tayyare kazasında öldü 

Macar ekalliyetlerin.in iddialarına ehem
miyet vermemek, davayı bir başka cep
heden müzminleştirmek olur. Şu hale 
nazaran Godesberg mülakatı yalnız Sü
det Alınanı - Çek ihtilafı hakkında bir 

Vaşington 22 (A.A) - Amerikan karar vermekle iktifa edemiyecektir. 0-
hava kuvvetleri başkumandanı Gene - nun meşgalesi sahasına Macar ve Leh 
ral Wasstover'in Los Angelos civarın- 1 ekalliyetlerinin iddiaları da bizzarur gı
da vukubulan bir tayyare kazası ne - recektir. Bu ise Çekoslovakyarun bir 
ticesinde öldüğü harbiye nezareti ta -1 nevi parçalanması demektir ki yepyeni 
rafından bildirilmektedir. bir mevzua, muahedelerin ve hiç olmazsa 

1901 de nefer olarak hava kuvvet - orta Avrupaya taalluk edenlerinin kıs -
teri hizmetine giren mumai1eyh 1936 men olsun gözden geçirilmesi mevzuuna 
senesindenberi başkumandan olarak temas eder. Bu takdirde iş, yalnız Hit • 
vazife görmekte idi. lerle Çemberlaynin mürnkatile bitmez. 

Giimrüklerde 
Karan eşya 

Ankara, 22 (Hususi) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti muayenesi ifa ve mu
amelesi ikmal edildiği halde kaldırılmı
yan eşyadan 100 kiloda 3 kuruş ardiye 
ücreti alınmasını bildiren bir tamimi a
lii.kadarlara göndermiştir. 

Ankara radyo istasyonu 
direktörlüğü 

Ayni zamanda Fransa i!e balyanın ve 
icabında diğer devletlerin murahhaslan
nın da iştirak edebilecekleri bir konfe -
ransa dayanır. Bu ise, İtalya ile Alman
yanın ötedenberi müdafaa edegeldikleri 
bir nevi dörtler konferansı demek olur 
ki İngiltere ile Fransa bu manevrayı nasıl 
teiakki ederler, pek kestirilemez. 
Görünüş isbat ediyor ki bir takım yan

ı~ hesablar yiizü.nden bugünkü dünya 
hakikaten çıkmaz bir noktaya dayllillD.lf
tır. Onu bu badireden kurtarabilecek o • 
lan şey, deha derecesinde zeka sahib1, 
hüsnü niyetli devlet adamlarının kiyase-

Ankara, 22 (Hususi) - Yeni kurulan ti ve karşılıklı feragatleridir. Bu şartlar 
Ankara radyo istasyonu direktörü Hay- tahakkuk ettirilemezse bugün Godesberg 
reddin istifa etmiş ve yerine Riyaseti- mülakatı müsbet netice verse dahi Av • 
cumhur orkestrası eski şefi Veli getiril- rupanın yarını gene karanlıktır. itt·h L. 'da bu li e Feleınen ' h 1·· ı adı konferansının ;ma . . ahi etinden ilerı geçen er ur-

nıeşgul olacağını söylemiştir. B' tedkiki m Y k nılmasını tavsiye eyle-

Kudüs 22 (A.A.) - Düıı Arablarla İn
giliz asker ve polisi arasmd·t Tiberias ci
varında mühim bir müs.:ıdrm2 vukubul
muştur. Arablar evvela çekilerek takviy<: 
almışlar, sonra yeni bir müsademe d;ıha 
olmuştur. Resmi bir tebliğe göre dört A
rab ölmüştür. Ramel civarında iki Arab 
ve bir Yiıhudi cesedi buluıımuşt ur. 

miştir. Selim Ragıp Emeç 
·······································••11••••···························· .. ···············•·········•························ Sovyet delegesi Maiski, Sovyetler d ~:: 1ü demarştan sa ı 

lig~inin bu meselede havale kapılına liı'g xnış· tir 
• J. • tilısa ne · b. karar ıuretı kaleme almak 

nı, zıra ı·cab eden temınatın 15 ild. Nihayet ır · ed' ·şt· 
h v b ır- . . komitesi teşkil ıtmı ır. 
eınen hemen imkan olmadıgını üzere bır tahrır 

nıiştir. Amiral Horti .. . 
Kuşadası Kermes 1 angadan dondü 
Şenlikleri A nı 22 (A.A.) - Naib Horthy, 
. es Budapeşte . d bu sabah avdet 
İzmir, 22 (Hususi) - Kuşadası kerm ıl· Almanya ,seyahatın e.n 

§enlikleri bugün parlak bir su.rett.: aç tmiştir. 
dı. Milli oyunlıtr oynandı. Köylü~un k~- e - • f ranko 
\lal ile çaldığı parçalar zevkle dinlendi. Bulgarıstan d 
Yarın deniz şenlikleri yapılacaktır. hükumetini tanı 1 

Bulgar Kralı Berlinde 
Berlin 22 (A.A.) - Bulgar ajansı bil

diriyor: 
~R:oburg'da babası kral Ferdinand'a Y8!" 

tıgı ziyaretten dönen Kral Boris bugUll 
Stisse'den Berline gelmi.ştir. Kral istas • 
:'!onda müsteşar Vörman, Protokoldan 
h~ş konsolos Şubert, Bulgaristan orta el
~lsi Draganof ve diğer zevat tarafından 
ltaı·şı lanmıştır, 

(A.A.) _Bulgaristan, Ge-
Sofya 22 hüklımetini tanımış -

neral Frankonun 

tır. . v d deniliyor ki: 
Bir teblıg e asında aktedilen an-

lı,, ,_",.,.,et ar k 
İki ~ıu;rnleketin karşılıklı olara 

!aşma, ~ II1 'et eflerine m~hsus 
diplornatık hey şd umum.t ajanlar 

· stifade e en 
haklardan ı . . derpiş eylemekte -
tayin edeceklerını 
dir. 

Gazede bir İngili neferi ağır surette 
yaralanmıştır. 

Resmi bir tebliğe göre, Arablar son 
günlerdeki tevki.fatı protesto için Hayfa~ 
da umumt grev ilfuı 11.!tmlşlerdtr. 

Kudüs 22 (A.A.) - Arablar Jeriko po
lis merkezile posta ve gümrük binalarını 
ateşe vermişlerdir. 

Çinlilerin yeni bir 
muvaff akiyeti 

Hankeo 22 (A.A.) - Çin umumi karar
gahının çarşamba a~amı ne~~dilen bir 
tebliğinde ezcllmle şoyle deniliyor: 

Bütün kıtaatın iştirakile aç gün devam 
eden bir muharebeden sonra Japonları 

y angtse üzerinde bir lcale olan Tien-Şa
Şeng önüne atın.ağa muvaffak olduk. 700 

ölü veren Japonlar doğu şimaline doğru 
çekilmişlerdir. 

~eyabat notlan : 17 

. Şarap ve şehve~ 
Pompeinin bOf .sok.aklarında gezer ~en rehberimiz kafiledeki kadınların 

önüne geçti: 
- Biraz bekleyiniz madamlar, buraya ancak erkekler giccbilir! 
Ve bizi önüne katarak bir dehlizden geçirirken yavaşça il4ve et ti• 
- Pompeinin aşk mabedi. 
Duvarları renkli resimlerle ve kö~elert ta§ sedirlerle dolu bir aşk yuvası 

ve kilidli bir dolapta mücessem aşk t imsali. LAvlar altından l,}asılsa kurtul
muş Apollon ve Baküs heykelleri. Büyük cam mahfazalara alınımı bir 
kadın ve bir erkek. LAvların an! akışı ile bir anda tekellüs etmq iki insanın 

en heyecanlı kıvranışlan, eğer sonradan konmamışsa dişleri olduğu gibi 
sırıtıyor. 

Pompeinin büyük anfiteatr oeklindeki facia tiyatrosile yanındaki ko
medi tiyatrosunu dolaştıktan sonra küçilk Jüpiter mabedi önünde durduğu
muz zaman şehri, bu yirmi be~ bin insanı iki bin prap!ıanesi ve bir çok 
umumi aşk yuvalarile bir gecede kü~ eden Vezüye uzaktan bir daha baktım. 
Hıncını alamamış gibi hiUA tütüyor. 

İçine gömüldüğüm bu iki bin beı yuz yıllık tarihten çıkarken hayatları 
şarap ve şehvetle yoğurulan ve günlerinin uzun saatleri alçak sedirlerde 
yemek, içmek ve müheyyiç aşk dakikaları yaşamakla geçen eski insanlara .. 
gıpta ettim. Burhan Cahid 



Ayakkabıların pazarlıksız satışı için 
bir proje hazırlandı 

Projeye göre her kunduranın üstünde fiatı yazılı olacak, 
malzemesinin evsafı gösterilecektir 

Kunduracılar cemiyeti, kunduraların j min olduğuna göre, kundmalarda evs:ıf 
pa.zarlıksız olarak satılmasını istemi~, bu gösterilir, halk ta para verip sabn alaca
hususta hazırlamış olduğu projeyi Bele- ğı kunduranın metanetini anlarsa. alışve.
diyeye vermiştir. Bir komisyon tarafın- rişte aldaruna da o nisbette azalmış olur. 
dan hazırlanarak heyeti uınumiyeye Kavaflar kunduralarına ötedenberı mu
arzedilen ve bilahare Belediyeye verilen kavva koymakta, mukavvasız kundura
ıekle göre, her kunduranın üstünde fiatı larla ayni fiat üzerinden satı~ yapmakta
yazılmış olacak, köselesinin, derisinin dırlar. Yeni şekil mukavvalı kundurala
cinsi gösterilecek, dikişli ve çivili bulun- rı ortadan kaldıracağı için, kavaf işlere 
duğu, ihtiva ettiği mukavva mikdarı gös- de rağbet eden olmıyacaktır. Belediye, 
terilecektir. Mahmudpaşada ve çarşı i- kav afların .şikayetini yersiz bulmuş, ce
çinde sayısı üç yüzü bulan kavaflar bu miyetin noktai nazarını kabul etmiştir. 

oekle itiraz etmişler, şikayetlerini Bele- Pazarlıksız satış işleri hakkında görüş

diyeye bildirmişlerdi. Kavaflara göre mek üzere gelecek hafta içincie Beledi
kunduralarda fiat gösterilıneli, fakat ev- yede bir toplantı yapılması, toplantıda 

saf tayin edilmemelidir. Pazarlıksız sa- kaymakam ve polis ami.ri ve diğer ala
tıştan maksad, halkın aldarunamasmı te- kadarların bulunması muhtemeldir. 

ilkokullar 3 birinci 
teşrinde aÇılacak 

İstanbul ilk tedrisat meclisi il!< 
okulların 1938-1939 ders yılına başlanma 
t arihini üç teşrinievvel olarak tesbit et
miştir. Ayni meclis, ekalliyet mektebleri
n in de bu mukarrerata tabi olacağını ka
rarlaştırmıştır. Ermeni ve Rum mekteb
leri direktörlükleri ekalliyet mektebJeri 
talimatnamesine dayanarak ilk ted
r isat meclisinin kararını tanımamış 

mek teblerini on beş eylô.lden itibaren aç
mış, tedrisata başlamıştır. Maarif Veka
leti müfettişleri bu m.?kteblerd~ ani tef
tiş yapmış, mektebleı:, ieşrinievvelin için
de tekrar açılmak üzere kapatılmış, mek
teb m üdürlüklerine ihtar gönderilmiştir. 

Poliste: 

Oa beş yaşında bir kıza 
otomobil çarpb 

Nuruosmanlye camı odalarında oturan 
Basanın kızı on bet yaşında Binnaz, Şeh -
zadebaşı cadde.sinde bir taraftan diğer tara
fa geçerken 2110 numaralı otomobilin sa -
deme.!lne maruz kalarak vücudünün muh -
telif yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı te -
da?l altına alınnıı.ş, fOför yakalanmıştır. 

Otomobil çarpan bir adamın 
bacağı kınldı 

Bir vapur Kanhcada 
bir yalıya çarptı 

Dün Boğaziçinde bir denil kazas::. ol

muş, bir vapur bir yalının rıhtımına çar

parak yaralanmış, rıhtım ve yalı harab 

olmuştur. Standard şirketinin Zahra va

puru, dün Kanlıca önlerinde akıntıya 

kapılarak karaya doğru sürüklenmeğe 

başlamıştı. Vapur Kanlıcada Hayrı kap

tanın oturduğu yalının rıhtımına bindir

miş ve rıhtımı parçalıy_arak yalının ön 

kısmını tamamen yıkrruştır. Kazayı mü

teakip vapur limana gelmiştir. Liman i
daresi ve zabıta kaza hakkında tah kika

ta başlamıştır. 
-----------

Şehir lşlPrl: 

Kemerburgaz hayvan ıergiıi 
dün açıldı 

Sarıyer, Beyoğlu, Eyüb kazalarının 

müşterek olarak vücude getirdikleri Ke
merburgaz hayvan sergisi, dün İstanbul 
valisi namına belediye reis muavini R a
uf tarafından açılmıştır. Sergide birçok 
boğa, at ve kısrak teşhir edilmiştir. Si
livri hayvan sergisi ~eşrinievvelin birin
ci cumartesi günü açılacaktır. 

Toplantılar: 
Şoför Bllmlnln ldaresindekl 2496 num:ı. -

ralı otomobil, İstlklA.1 caddesinden geçer -
:ten Küçü·kpazarda oturan Necibe çarparak 
be.ca~ından yaralamış, IJOför yakalanmış -
tır. Halk dershaneleri ve kurtla 

Bir ineğin hftcumundan kaçan açılıyor 
adamın bacağı kınldı Beyoğlu HalkeVinden: 

üstildarda İcadlye mahallesinde oturan Evlmlzin halk dershaneleri Ye kurslar 
vasıı. komşusunun bahçesinde otıanıa.kta.. şubesine ka~d muamelesi başlamıştır. Şlm
oıan azgın bir lneRtn hücumuna maruz kal- dllik Tiiı'kçe, İngll1zee, Almanca, Fransızca, 
mış ve kaçarken düşeYek sol bacağı kırıl - dJldş, şapta ve çlçekçillk dersleri verile -
mıştır. Yaralı Nümune hutanWııde tedavı cektlr. 
altına aımmıştır. Dil bayramı töreni 

Karadenizdeki 
kazaların 

feci tafsi ıatı 
Bir hafta evvel ~aşlıyan fırtına neti

cesinde Karadenizde yedi motörürı. bat
tığını yazmış, kaza hakklnda edindıği
miz malumatı bildirmiştik Düne kadar 
batan motörlerin tayfaları ve kazaların 
mahiyeti hakkında liman iclaresine malu
mat gelmemiştir. Yalnız Ağvada batan 
Cumhuriyet motörünün kurtulan tayfa
larından ikisi şehrimize gelmişler ve li
man idaresine giderek kaza hakkında 
tafsilat vermişlerdir . 

Kazazedelerden Rizen:n Pazar kaza
sından Hüsnü, kendisile konuşan bir mu
harririmize faciayı şu suretle anlatmış
tır: 

c- Kerim kaptanın idaresindeki Cum
huriyet motörile ve kereste yüklü ola
rak Pazar iskelesinden İstanbula hareket 
ettik. Ağva önlerine geldiğimiz zaman 
fırtına başlıyacağını anladık. Krrim kap
tan fırtınadan evvel bir liman:t iltica e
debilmemiz için makinist Mm;tafaya tam 
yol emri verdi. Motörümüzün s:ir'at; 3Z 

ve yükümüz de fazla olduğundan limanı 
tutamadan fırtınaya yakalandık. Ağva 

kayalıklarına düşmemek ic;in c::ınla, başla 
çalı~tık. Fakat gittikçe büyüyen dalgalın 
motörümüzü saman çöpü g; bi oradan o
raya atıyor, minare boyu sulaı· tepemiz
den aşıyordu. Nihayet koca bir dalga bizi 
aldığı gibi kayalara vurdu ve motörii
müz bir anda parça parG:ı oldu. Hepimiz 
feryad ederek denize yuvarlandık. He:
lahza ölümle penceleşe pençeleşe kendi
mi karaya atabildim. Ark~daşlarımdan 

Tunuslu oğlu Ahmed ile Hakkı oğlu Ali 
de kurtulabilmişlerdi. Kerim kaptan. 
Dursun, Pazarlı Hakkı, makil'list Mustafa 
dalgalar arasında kaybolmuşlardı. B ir 
müddet beyhude yere onlan aradık ve 
sonra k ara yolile 1stanbulcı geldik. Çok 
şükür canımızı kurtarabildik.~ 

Batan diğer motörlerle, Ahırkapı ö
nünden sür ük lenip giden mavna hakkın
da henüz m alfimat alınamamıştır. 

42 yaşında bir adsm 
11 yaşında bir çocuğu 

taşla yaraladı 
Dün Kasımpaşanın Kulaksız mahalle

sinde garib bir vakta olmuş, 42 yaşında 

bir adam 11 yaşında bir çocuğu taşla ba
şından yaralamıştır. 
Başından akan kanlarla yüzü gözü kor

kunç bir hal alan Süleyman, semtin po
lis karakoluna giderek vak'ayı anlatm1ş· 
tır. Zabıta çocuğu bir eczaneye götürüp 
ilk müdavatıru yaptırdıktan sonra suçun 
failini aramağa başlamış ve yapılan tah
k ikat neticesinde 42 yaşında olmasına 
rağmen 11 yaşında çocuğun kafasını ya· 

Bir kamyon 'bet yaşında 
bir çocuğu yaraladı 

Şoför Sadığın tdareslnd&ld. 8llivrl 14 pll
olı kamyon, dün Muharib kardeşler cadde
sinden geçerken o ctvarda oturan Abdulla -
hın o{tlu ıs yaşında Biirhana çarparak baca
lmdan yaralamıştır. Yaralı Haseki hMtane
slne kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Beyoğlu Ha.lkevinden~ Dil bayramı mil - ran adamın, Kulaksızda Mekteb çıkma· 
nasebetile 26 Eylfil 938 pazartesi günil saat zında oturan F ikri olduğu nn1aşı1arak 
18 de evimizin Tepeb~ındald merkez blna- yakalanmıştır. Suçlu, evindeki incir a
sında tören yapılacaktır. Evimiz üyeleri ve 
arzu edenlerln teşriflerini rica ederiz ğaçlarından Süleyınanın incit" koparmak 

istemesinin bu hadiseye sebeb olduğu 

Oç bakkal çırağınm muifeti 
Askerlilı işleri! 

Burgaz adasında, Yeniyall sokağında o- Şubeye daYet 
turan 69 yaşında Lulza zabıt.aya müracaat- Be ikt As 
la evinin aofasında masanın tızerine bırak - ş aş · Ş. nln 881 .sırasında tayıdlı 
mı., olduitu çantasının ortadan kayboldu - emekli levazım Bnb. Mehmed A.sım oğ. Mus
tunu söylemi.§ ve çantanın içinde .eo Ura bu- tafa Ra.slmln fubeye müracaatı llAn olunur. 
lundul'unu de. lllve etm.tştlr. Yapllan t.ah - .............................................................. . 

TAKViM klkat neticesinde hıuı!lann Burgaz adası -
nın Çarşı caddesinde bakkal çıralı İstefo, 
aynl dükkAnda çırak Dimltrı, gene o elvar
dald blr ba~kal dükkAnında çalışan Ander
ya olduk1arı anlaşılmıştır. Tütüncil Yanko 
isminde bir şah!ın da çalınan paralan sall:
lamaJı: suretile • yataklık yaptıfl öıtrenlldi -
!tinden suçlular yakalanarak milddelumu -
mlliite verilmişlerdir. 

Bir inıaat amelesi .zehirlendi 
Gala.tada, Deniz Ticareti Müdürlüğü bl

nasuıdakl inşaatta çalışan Veli isminde blr 
şahıs, kulübesinde yaktığı k'ömil.rden zehir
lenmiş, SenJorj hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 

iki kumarbaz yakalandı 
Dün Sirkeci garında. kumar oynadıkları 

görülen Ahmed ve Şerif tmnınde lk:l kumar
baz, suç ü.stünde yaka.latlllUf, müddeJ.umu -
mUJle teBlim edilmi§lerdir. 
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söylemekte, zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Arşiv binasının inşası 
tamamlandı 

Sultanahmed camiinin medreselerinde 
yirmi beş bin lira harcanmak suretile, 
modern bir ar§iV binası vücude getiril
mekte idi. İnşaat tamamlanmış olduğun
dan modern bina, Müzeler Umum Mü
dürlüğü tarafından müteahhidin iştiraki 
ile ar§iv işleri umum müdürlüğüne tes
lim edilmiştir. Arşiv işleri ötedenberi da
ğınık b ir halde bulunmakta idi. Eski ev
rak, muntazam surette tasnif edilmemi, , 
depo ve mahzenlere yerleştirilmiştir. Her 
tarafta dağınık bir haldQ bulunan bu ev
rak tasnif edildikten sonra yeni arşiv bi
nasına yerleştirilecektir. Her vilAyette 
birer arşiv teşkilltı vücude getirilmesi 
muhtemeldir. Ankarada yapılacak bina, 
arşiv sarayı olarak ayrılacak, vilAyetler
den toplanan kıymetli evrak burada bu
lundurulacaktır. 

Bu yıl . fındık 
bir inkişaf 

ticareti iyi 
gösterdi 

.. 
JVıahsulün iyi, fiatJarın yerinde oluşu İç ve dış 

piyasalarda yeni satış membaları temin etti 

Bu yıl fındık ticareti büyük bir in
ki~af göstermiştir. Fiatlarm iyi, malı -
sulün de mükemmel oluşu, hariçte ve 
dahilde bir çok satış membaları temin 
etmiştir. 

Bu hafta içinde Çekoslovakyaya 
5000 kilogram kabuklu fındık ihrac e
dilmiştir. Hariç piyasalardan yeni yeni 
talebler beklenmektedir. Fındık tacir -
leri vaziyetten memnundurlar. İhraca
tın artması için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. İslah edilmiş tipteki fındık
lar, iyi fiatlarla müşteri bulacaktır. 

İstanbulda stok fındık kalmamıştır. 
Bu vaziyet te, fındıkların satışının iyi 
bir şekilde cereyan ettiğini göstermek
tedir. 

Ünyede bu hafta, 540 kg. kalbur -
lanmış iç fındık kilosu 8 t kuruştan, 
Değirmen derenin 5 000 kg. badem fın
dığı kilosu 33,50 kuruştan, Akçakoca 
4000 kg. kilosu 76 kuruştan, 2 l 60 kg. 
seçilmiş fındık kilosu 79 kuruştan, 
5040 kg. sıra tombul iç fındığı kilosu 
7 l kuruştan satılmıştır. 

Beynelmilel ticaret hey'eti 
Ankaradan geldi 

Dün Ankaradan ! stanbula dönen 
beynelmilel ticaret hey'eti Haydarpa
şa garında İstanbul Ticaret Odası er -
kanı, ticaret mümessilleri tarafından 
karşılanmıştır. Hey'et azaları P erapa -
las otelinde bir müddet istirahat ettik
ten sonra akşama kadar Türkiye milli 
komitesinin delaletile şehrimizin muh
telif tarih! abidelerini, Topkapı sarayı
nı, müzeleri gezmişlerdir. Bugün De -
nizbank tarafından tahsis edilecek ik i 
motörle Boğaziçinde bir gezinti yapa -
caklard1r. Bu akşam Tokatliyan ote -
!inde beynelmilel ticaret hey'etj aza -
ları şerefine bir ziyafet verilecektir. 

TUrk - ltalyan ticaret 
müzakereleri 

İtalya ile yapılacak ticaret anlaş -
masını müzakere etmek üzere İstanbu
la gelen İtalyan hey'eti ile yapılan ilk 
t emaslardan sonra tali komisyonlar ay 
nlmıştır. 

leti tarafından tanzim edilen kararna • 
me, Ticaret Odasına gelmiştir. Pazar -
tesi günü İstanbul esnafı Ticaret Oda
sında toplanarak, kararname üzerinde 

yapılacak izahları dinleyeceklerdir. 
Kendilerine pazarlıksız satışın ehem .. 
miyeti anlatılacak Ye kararname üze • 
rinde konuşulacaktır. 

· Nevyork sergisi hazı rhkları 
Nevyork sergisi için hazırlıklara de 

vam edilmektedir. Tali komiteler ay • 
rılrruştır. Bu komiteler muntazaman 
toplanarak çalışmaktadırlar. Ticaret 
Odasında Nevyork sergisine iştirak e -
deceklere kolaylıklar gösterilmekte ve 
kendilerine sergi hakkında maifımat: 
verilmektedir .. 

r "" 

Ankara borsası 
-····-

Açılıı- kapanıı fiatlan 22 - 9 • 938 

ÇEKLER 

Açılı 1 Kap1 ıı, 
Londra 6,0725 6,0726 

Nn-Yorıt 221>. 92 125,92 

Parı. 3, 4050 3,4050 

Mlllno 6,6250 6,6250 

Cene~ 26,ö325 28,fi32ö 

Am.!terdans 158,06 158,06 
Berlln l>0,3725 fi0,3725 

Brüb .. 21,2425 21,2425 
Atına 1,11 ı.ıı 

BofJa 1.50 1.15() 
Praı , ,3460 4.3450 
Madrtd 6.0726 6,07:.!5 
V&rlOT& 2).7026 ıs.102> 
Budapeft9 ~4.9175 2<&.9175 
Bükreı 0,9150 0,9150 
Beler ad 2.8450 2.8450 
Totohama Si> 4oııı; 55 4151211 
etoıınoım lll,30125 31,30126 
Moatcrra 23,7571l l3 7576 

ES BAM 

A11dı1 t\.apa11ı ı 

Anadolu tm.. ,. eo 
pefln 24 60 24 60 
A. fm. " 10 n!leU - -
Bom'ôl\1 - Hektar '90 6 90 
Allan oımen.to 8 20 8 ıo 
Merlı:es Bankul 1os 50 ıos oo 
İt Banka.a 10 10 
Telefon • 2G -
ttWıal Te Deltl. 11 l50 11 60 
Şark Detırmem 1 U5 -
TertOll 6 10 ' 10 

Bir m ü ddettenberi çalışmalarına de
vam eden komisyonlar, işlerini henüz 
bitirmemişlerdir. Dün de Tophane köş
kü nde toplantılar yapılmıştır. Komis - İSTİKRAZLAR ... 
yonlann işlerinin b irkaç gün devam e· 1--------,---------ı 

A11ıl.ı1 K.apaaıı deceği tahmin edi lmektedir. 

Pazarh ksız satış esnafa 
izah edilecek 

Pazarlıks12 satış için İktısad Veka -

Tö.rk borcu I ııetln 19 20 19 20 
• • m • - -
• • 1 •ad eli - -

l 

Killtür işleri: Mille/ errtlı : 

Liıe mlldürleri bir toplanb yapblar Seyyah celbi için tedbirıer alınacak 

~~: .~üdürl~ .. dün sa~ah Maarif Mü·· İngiliz bandıralı Arandorya vapuru 
dW:lugunde ~udur Tevfık Kutun riya- teşrinievvel ayuun ilk haftasında beş 
setı iıltııida bır toplantı yapmışlardır. yüz seyyahla ıehrimize gelecektir. Sey
Toplan~.da muallimlerin haftada azami yah akını çok azalmış bulunmaktadır. ö
yirmi dort saat ders okutabilecekleri k:ı- nUmüzdeki §ubat ayında, gelecek sene· 
rarlaş~ırılmış olduğundan müdürlerden, nin turist sezonu başlamış olacağından. 
muallımlerine ders saatlerini tesbit etme- memleketimize seyyah celbetmek içiJJ 
leri ve muallimlerin hangi mekteblerde ıimdiden tedbir alınacaktır. 
kaçar saat ders okuttuklarının bildiril
mesi istenmiştir. .•...........•............................................••.• 

ÖLÜM 
Tüccardan Trabzonlu Hacı Yalrup otlu 

Saffet ve İbrahlm1n valldelert Fatma. dön 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün ıaat 12 de 
Pa§al.lnıanında 109 numaralı yalıdan kaldı -
nla.rak Pa.şal.imanı camllnde namazı kılına
cak ve Kuzguncukta Nakka~tepe mezarııtı
na defnedilecektir. Merhumeye malftret ve 
a1leslne sabır ve metanet dileriz. 
............................... ,. ..............................• 

Kirahk Apartıman 
İstanbulda, Piyerloti caddesinde, 

Belediye karşısında 19 numaralı 
Sinan ağa apartınıanı. 

7 numaralı daire birinci te§I'in ba
ıından itibaren kiralıktır. Kalorifer, 

elektrik, gaz, su, prka ve garba ıe
ni§ nezaret, kapıcıya müracaat. 

Dan Tarifemiz 
Birinci 
llıinci 

Tek ailtun aantımı 

aalıile 400 lıunıı 
sahil• 250 )) 

Oçiincii 
D6Tdüncii ıahil• 
iç uılıilel.,. 

200 
100 
60 
40. 

» 

• 
• 

Son sahil• • Muayyen b1r müddeı zarfınd.ı 
faZ}aca mitdarda ilin yaptıracak. 
m ayrıca tenzillth tarüemizdeıı 

lltifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpl§ edilmiştir. 

Son Posta-nın ticari ilAıılarma 
aid ifler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

blncdık K.ollekttı 61.rkeU 
Jta)ıramamade Ban 

Ankara caddeal 

1 

' 



-
Kocaeli meyva ihraç 

nııntakası haline geliyor 

1 Lüleburgazda boğulmuş 
ve dizlerinden kesilmiş 

bir cesed bulundu 
Yeni 

Bu 

----~. -:--. -::.1;--e--.:sine çalışılıyor. 
bir cins elmanın yetıştırı m k tr 

h 1 .. de çok bere e ı 
yıl pancar ma su u 

. . k" f zinden bir gorunu1 
ızmıt or e . t d . görmektedir. Hali hazırda pek 

I . b" "k b1rın da e avı b' . Zmit (Hususi) - Kocaeli, uyu d "h tli olan ferik elmaları başka ır cms 
.tneYVa ihraç mıntakası olmağa başla ı. şolmre ·ıe ihtilA tettirilerek lezzetli, uzun 
,,.. . S ancadan e a ı . . t c 
~ôrfezin iki sahil boyu, ap man dayanır yeni bir elma cınsı e -
G il lar çe - za ' . 
. eyveye kadar uzanan yeş ova ir 'Me • rübe edilmektedir. Eğ:r• bu .. c~s mu -

§ld çeşid meyva istihsal etmekted . 1 ü4 vaffakiyetle netice verırse, bu~n Koca4 
Sela, Değirmendere fındığı, Tavşancı ı· de bundan istihsal edilecektır. 
z·· .. h tarafta ve e ın . . lind 
~nıu, Sapanca elması, er d Bu4 Evvelce de yazdığım gıbı, Kocae e, 

hılhassa istanbulda çok meşh~ ur. k t bahçıvanlar kursları açılmıştır. Bu 
ll li ·n nefıs ve ço us a . 1 

Unla beraber, Kocae nı 'h- k 1 rın ilk devresinin imtıhan arı ya -
le . . d. kadar bır ı urs a . ik l 

zız meyvalarını şım ıye eJ lrnı ve 30 bahçıvana ehhyet ves a arı 
t aç maddesi olarak kabul eden \dre .e pı ·ımş 1·şıır· Usta bahçıvanları köy eğit -
1 ken e su4 verı · 

a an olmadığı için bunlar, pera 1 . gibi pek faydalı unsur olarak ye-
r h kurbandı. men erı ' l 
ette kabzımallarm ka rına . 'b 'le ti tirilıniştir. Bunlar, Kocaelinin ka -
Buralarda, bol ve kemiyet ıbtı. arteı ş- k nnış ası yolunda attığı geniş adımları:ı 

c· ı· bunların ır 1 d k1 d' 

Lüleburgaz, (Hususi) - Kazamızın 
Hamidabad köyü civarında bir çatak için
de avcılar tarafından bir cesed bulun
muştur. Çırçıplak bir halde boğazından 
iple boğulmuş, bacakları dizlerinden ke
silmiş olan cesedin hüvıyeti anlaşılama
mıştır. Zabıta tahkikatına devam etmc.>k
tedir. 

Trakyada soğuklar başladı 

f 
Edirne, (Hususi) - Civa .. • vilAyetlere 

yağan yağmurlar havanın hararetinı bii:-

1 

denbire değiştirmiş ve sonbahar- mevsı

mi tamamile kendini göstermiştir. Hava
ların ani olarak soğuması Ü.zerine parde-

(ı süler sandıklardan çıkmış ve oturulacak 

ı 
yerlerin pencereleri sıkı sıkı kapanmış

tır. Balkanlara da mevsimsiz kar yağdığı 
ve bilhassa Sofya - Filibe ?.rasındakı sa
}ıaya bir kanş irtifaında kar diıştüğü ha
ber verilmektedir. 

Maamafih bu soğuklar devamsızdır. 

Henüz sonbahara girdiğimiz bu mevsi
min çok müsaid ve iyi günleri önümüz
dedir. 

Konyada yağmurlar . 
Konya, (Hususi) - Geçen sene bu a

yın sonlarına doğru anca!.c bır iki kere 
yağmur yağmış o1duğu halde bu sene ey
lu1ün 13 ündenberi kısa fasılalarla dur
ınadan yağmur düşmüştür. Bu yağmur
lar, ota ihtiyacı olan hayvanlar için çok 
faydalı olmuştur. Fakat savrulan ve dö
külen hububat için zararla.· doğmuştur. 
Çiftçiler bu halden çok müteessirdirler. 

ıns meyva istihsa ı ve . tle b·ıançosunu vazıhan ifade e ece er ır. 
kilata bağlanması üzerinde ehemn_ukyet. 

1
B sene mısır ınahsulü pek bereketli- lnegölde bir kaza 

d ölü imar sır e a u ı 

l\ Urulmuş ve cSapa;::ı geden bir~ şirket. dir. Bilhassa Adapazarı ve Karasu mı • İnegöl (Hususi) - Kazamıza bağlı 
.,, ~ı altında t~şe faydalı bir varlık o - sırlarl iyi ve dolgundur. Mes'udiye köyünden aşçı çırağı Nail oğ-
~urızm sahasın a · ·d k u ılır bir 
lUtk b 1 duğu mıntakanın meyva ıs- Soya isimli, sanayı e u an ~u 15 yaşında Asım amcası oğlu 16 ya -
tths:ı~tın~ ~~ kontrol altına al.mışt~r. cins fasulyenin tecrübeleri de başlamış • .şında Ömerle bostan tarlasınd!l eğlenir • 
~ .. üve halinde blllunan şırketin tır. Bu fasulye daha fazla Adapazarı mın. kcn Asımın elindeki tabanca ansızın pat
ıc:uz ıt .. tahsiline iyi ve güzel. iş~er takasında ekilmektedir. P~ncarları~ iyi lamış, kurşun Ömerin göbeğine isabet et
gö cae v . mus .. he edilemez. Ve nıtekım olduğu haber verilmektedir. Eskişehir miş ve zavallının ölmüne sebeb olmuş -
lstecegıne tu~e bir yazıhane açmış ve şeker fabrikası, daha fazla olarak, Ada - tur. Asım tevkif edilmiştir. 
ilk anbul ha n 1 derdine de bir ruha- pazarından pancar almaktadrL Pancı:ır = =============== 

olarak kabzıma . t'nin umulduğu gibi para getirme- ambarlarında bekliyen tütünlerimiz var· 
l'et · · zıraa 1 ' d B k. mah 1 d lın ... b Vermıştır. diği söylenmektedir. ır. u sene ı su e yazı aga aş-* d Evvelki sene, rekoltenin fazla olması lanmıştır. Hendek ve İzmit mahsulü, bu 
~ . va arasın a. 1 d ~ocaelinde her cıns mey dolayısile, mühim bir kısmı inhisar ar sene az ır. 

~~a ma~~&anb~~e~yclv~ ==---===================~~===~~ ~il~ekt~dir. Uzun zarnan d:!anp;a~abi1 Trakyada yeni köy mektebleri yapılıyor ) 
a~~mhl~~~~vı ··~~ L--~~=~=~~---~---------------

oları elın .. 1 umuluyor ki mus . li a, oy e . .. kf Zı • 
11 Yüzünü daha çok giıldurece :· 'lik 

l'aat Vekaleti meyvacılık ve se zec~ • 
tkıütehassısı profesör Gleyis Berge te 
lti~ b' mütehassısın 

ettirilen ve başka ır t Sa-
da ayrı bir tedkik ile vardığı kanaa · 
tı · ··nhat sa-anca ile Geyve arasındaki mu 
hada d';- .. 1 eımalarının ye-t· '-<Uyanın en guze 
t§eceğidir v 

İl · ve aşagı 
it· u kanaat ile işe başlanmış 'd lıgvı 

•razca k.. .. d fenni elma fi an te · oyun e .. tahsile 
.. 

818 edilmiştir. Bu fidanlık mus 'd 
~tnek olacaktır. Yetiştirdiği el~a fi ~n-
l~:•nt tevzi edecek ac.:ı, budama, arn. a

4 

~J ' :.- t elma· c ~usullerini göster~cek ve fenn . 
llıgf bütün nnntakada temin edecektı~. 

t ~ir Cins, bir boy bir renk ve bir Iezze.
ı:. 'Stihsaı edilecek elmaları fenm amba -
\> Jlarıa Ankara ve İstanbul piyasalarına 
.. e b:lflhare de Avrupa piyasalarına ar -
~etrn v 

. ek bahtiyarlığına kavuşacagız .. '"tı 
l\ Zıraat müdürlüğü, mücadeh teşkila 
"Ocae}i mıntakasındaki hastalıklı mey • 
ıı: ağaçlarını hastalıktan kurtarmağa 

Şlanııc.:tır B, "t" "'akadaki ağaçlar, 
•ık ~ . u un mıfü 

.) _ Aylardanberl de-
d. e (Hususı ·tıı. E ırn , çah<ımalarla vı a-

d muntazam ~ . 
varn e en . b. ok ilk okul bına-

. . yöresmde ırç b'ld' 
yetımız . i ildiğinı evvelce ı ır-
Jarı inşaatına gır ş 

miştim. ~ bir habere göre ge-
Sevinçle . a~dıgıınb okul binasının te-

h fta 1çınde eş ··ıt" d' 
Çen a . 11ır g"nl,, Ku ur ı-

1. Niyazı ıvıer .. • 
melleri va ı , tarafından atıl-

.. .. Şahab Akka} a 
rektoru 

Elçili, Kereme, lJenler, Bostanlı, Ahı 
ve Uzgeç köylerinde başlıyan bu yeni o
kul binaları inşaatına sür'atle devam e
dilmektedir. 

Resimlerden biri vali Niyazi Mergen 
ve Kültür direktörü Şahab Akkayanın 
huzurlariyle temeli atılan okullar ile E
dirnenin Hasanağa köyünde eğitmenler 
tarafından yapılmakta olan ilk okul bi
nasını gösteriyor. 

mıştır. 
itti 1 Ve tam bir randımanla hastalıktan 

ttarılnıaktadır. Bu arada elma ağaçla-
Hasan Bey Divor k i : 

Pazar oıa 

!ık- Iiasan Bey, dün Ba
l Pazarından geçecek ol -
uı-n ... 

d ne bakayarn· 
Bir e # 

· ·· tarı so • 
b"t"n kald1r1rn taş 
u u k bul' kun~ 

külmüş.. yol an 

bur ..• 

... Meğer istimlak yapıl • 
dığı için sokak bu bale ge-

tirilmiş. 

Hasan Bey - Aman bir 
yabancı duymasın, İstan -
bulun bütün semtleri is -

· t imlak ediliyor sanır! 

l 

Edirne ve Güm iilcüne takımlan 
Edirne (Hususi) - Komşu Yunanlıla

rın daveti üzerine İskeçe ve Gümülcüne
de iki maç yapmak üzere geçen hafta 
Edirneden hareket eden elli kişilik ama
tör sporcu kafilesi şehrimize dönmüştür. 

İlk maç İskeçede pazar günü saat 
16,30 da yapıld'ı. Saha hıncahınç dolu idi. 
Şeref direklerine Türk ve Yunan bay -
rakları merasimle çekildikten ve iki ta -
raf takımları arasında bayraklar teati 
edildikten sonra önde takımımız olduğu 
halde sahada bütün İskeç~ klüplerinin ış
tirakile büyük bir geçid resmı yapıldı ve 
bunu müteakib başlıyan maç çok samimi 
bir hava içinde cereyan etti. Maçtan son
ra şehirde ufak geziler yapıldı ve gece 
saat dokuz buçukta kafileye belediye ta
rafından mükellef bir ziyafet verildi. 
Ziyafette İskeçe belediye reisi ile Türk 
kafile reisi Cemal arasında samirnt nu
tuklar söylendi. 

Salı günü de Türk ve Yunan takım

ları arasında ikinci maç yapıldı. Bu 
maç münasebet~!e merasime Yunanlı 
komşularımızın milli gençlik teşkila -
tından başka kız izci oymağı da iştirak 

etmiş bulunuyordu. Maç 2-2 berabere 
neticelendi. 

Sporcu.ıar Giimülcu.ne<te tcen4flertna 
karşılayanlar ııra<>ında 

isi, ümera ve za·biian konsolosumuz ... e 
memleketiın büt ün tanıın.mış simalan 
da hazır bulundu. Gece Ticaret klil
bünde kafilemiz şerefine verilen mü -
ke1lef bir ziyafet daha verildi. Nutuk
lar söylendi. 

Valii umumi vekili takımımıza bizzat Ziyafetten sonra Türk gençlerblrli-
bir 1rnpa verdi. Kafile reisimiz de Yu- ğine gidilerek Türk ve Yunan millt 
nan takımına bir kupa hediye etti. oyunları oynandı ve çok neş'eli bir gc
Maçta garbi Trakya umumt vali vekili ce geçirildi ve kafilemiz Gümülcüne
katibi umumi, generaller, belediye re- den hareket etli. 

Eskişehir muhteliti Babkesirlileri yendi 

E.ıkişehir (Hususi) - Balıkesir muh -
telit tak.mu, Eskişehirde yaptığı futbol 
maçını 2-3 kaybetmiştir. 
Eskişehir muhteliti bu maçta çok gilzel 

bir oyun çıkarmıştır. Resimde Eskişehir 
muhtelit! bulunmaktadır. 

Kocaeli lig maçları 
İzmit (Hususi) - Kocaeli mıntakasm

da lig maçlarına 28 eyllllde başlanacak -
tır. 

İzmitin yetiştirdiği gençlerden Tahir 
Düzgören, Ankarada açılan antrenör 

kursuna iştirak ederek kursu birincilikle 
bitirmiş ve gene Kocaeli mıntakasına ta
yin olunarak yeni vazıfesine başlamıştır. 
Kocaeli sporcuları bu kıymetli arkadaş -
tan çok istifade edeceklerdir . 

Ennenıikde spor hareketleri 

Ermenak, (Hususi) - Ermenak spor 
klübil başkanlığına dokcor Reşad se~il
miştir. Klüp Fırka ile birleıtirilmiş ve 
vali Ekrem.in himayesile burada spor çok 
ilerlemiştir. 

Üzel bir bahçe yaptırdı 

İncgölden yazılıyor: Cumhuriyetin ya
pıcı eli yurdun her yerinde olduğu gibi 
şirin İnegölü de durmadan imar ediyor! .. 
Bursayı Ankara - İstanbul demir hat

tına bağlıyan şose üzerinde be§ bin evli, 
on yedi bin nüfuslu güzel kazalarımız -
dan birisi de İnegöldür. 

Bu yaz belediye tarafından modern 
bir şekilde yapılmış olan Beledi-

ye bahçesi halkın istirahatine a
çılmıştır. Bu güzel ve )•eşil bahçeye 
toplanan İnegöllüler belediyenin yeni te
şekkül ettirdiği şehir bandosunu dinliye-
rck mü .. ik ihtiyaçlarını da tatmin edi
yorlar. İnegölün genç belediye reisi Nu
ri Doğru İnegölün imarı için büyük me
sai sarfetmekledir. Resim İnegöl belediye 
bahçesini gösteriyor. 



[ H&diaeler Karıımıda J 
VE KCRKCM VE 
D ün evimde idim. Arkamda es • 

ki bir gömlek, eski ve ütüsüz bir 

pantalon ve bir çüt eski ayakkabı vardı. 
Bir aralık öteberi almak için Karaköye 
kadar gitmem icab etti. Yeni baştan gi -
yinmiye, boyunbağı taknuya üşendim. 

Pantalonum kadar eski bir ceketi, sır -
tuna geçirdim; sokağa çıktım. 

Tramvay mevkiinde tramvay bekliyor
dum. İlk gelen tramvay..ı binecektim. 
Beni itip basamağın yanındaki de.miri 
yakalıyan şişman bir zat: kendisine hiç 
te fikir danışmadığım halde bir bana, bir 
de arkaya doğru baktı: 

- Arkadan ikinci geliyor, oraya bi -
nersin .. 

Dedi, cevab vermedim, hatta sözünü 
de dinlemedim. Gelen ikinciye bındim. 
Arka sahanlıkta, kapının yanında dur
dum. Kondüktör bile!i kestikten sonra: 

- Madem ki burada duruyorsun, inen 
binen oldukça kapıyı kapamak sana dü
şer ha! 

Deyip içeri girdi. Biraz sımra tramvay 
durdu. Bir yolcu binecekti, yüklü bf.r 
çantası vardı. Çanta elinde basamağa çık
mak kendini biraz yoruyordu ki bana u
zattı: 

- Tut şu çantayı i:la tramvaya rahat 
bineyim! 

* Bir mağazaya girdim. Tezgahtar, ben-
~en sonra mağazaya giren müşteriler1 de 
savdıktan sonra 

- Sen ne istiyorsun? 
Diye lCıtfen bana da hitab etti. Bir kaç 

metre patiska istiyordum. İstediğim pa
tiskayı kesti. Kağıda saracaktı. Oracık -
ta duran ambalaj kiğıdlarına benim al
dığım patiskayı sarmak için kıyamaımş 
olacak-ki .. aradı, aradı.. nihaye! güçlükle 
pis bir kağıd buldu. Patiskayı ona sar -

dı ve sicimle bağlamıya lüzum görme • 
den eliıne verdi 
Dönüşte gene tramvaya bindim. Gene 

sahanlıkta durdum. Başıma gelenleri not 
etmek istedim. Pantalonumun arka cebin
den, sigara paketimi, ceketimin iç ce -
binden dolma kalemimi çık.ardım. Ben 
yazarken, karşımda duran biri; bir bana, 
bir de elimdeki dolma kalem~ bakıyor -
du. Bakışlarından ellindeki iyi cins dol
ma kalemi bir türlü bana yakıştıramadığı, 
belki de bir yerden a~ırrnış olduğuma 

hükmettiği o kadar belli idi ki ... 

* Nasreddin Hoca, sırtında eski bir cüb-
be düğüne gitmiş- onu eski cübbeyle g<>
rünce içeri almamışlar. Evine dönmü§, 
kürkünü giymiş, tekrar gitmiş: 

- Buyurun hocaefendi, buyurun? 
Diyerek ağırlaya ağırlaya baş köşeye 

geçirmişler. Yemek zamanı gelmiş. Orta
ya sofrayı getirmişler. Evvela hocaya: 

- Buyurun hacaefendi! 
Demişler. Hoca ıofraya diz çökmü~. 

Çorba kasesini ortaya koymuşlar. Hoca, 
kütkünün kolunu çorba k.d.sesine doğru 
uzatmış: 

- Ye kürküm ye! 

Demiş. * 
Evime geldim. Gardrobu açtım. Bir ye-

ni kostüm, bir çüt yeni iskarpin, bir ye
ni şapk~ ve tertemiz bir gömlek duru
yordu. Bütün bunlann kıymeti herhalde 
yüz liradan fazla değildi, birdenbire, bir 
de aynada kendime baktım~ 

- Öğünün elbiselerim öğünün ne ka
dar öğünseniz yeri vardır. 

Bir kenara asılı olan bir boyunbağı gö
züme ilişti: 

- Bilhassa sen, bir metre boyundaki 
alacalı kumaş, dedim, sana verilen ehem
miyet bana verilen ehemmiyetten pek 
fazladır. ismet Hultlsi 

l Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Böcek yetiştiren çiftlikler 

1 

Tayyarecilrg:n ilk adnnları 
Zararlı böcekler mcvcu:i olduğu gibi Biliyor musunuz --~~;.._r....,.,,.,~~~~ 

faydalı böcekler de vardrr. Bunlar, :z. ki bir tayyarenin ~- '1"4? 
havada bir saat 

rarlı böoek'.leııle mü'cadelede kullanıl- durabilrnes: bun .. 
1 

maktadırlar. Şimdi Amerikada bu nevi ~n anca~ otuz se-

böcekleri yetiştiren büyük büyük çift- ne evvel kayda-. 

likler tesia edilmiştir. Bn çiftlikler dün- lunmuş hadisedir. 
Bu suretle tayya

ya ziraat müesseselerine faydalı böcek reciliğin henüz emekleme devrinde 
satmaktadırlar. olduğunu kolayca anlıyabiliriz. ·····---..... --. ............ -............................. -.. --.. ···-·····-·-········ .. ··········· .... ··-··-

içli lıadın tipi 
İki erkek okuyucum arasında bir 

mübahase, öyle bir mübahase ki Yalt>
vadan İstanbula gelirken haşlamış, iki 
buçuk saat mi, üç saat m;, ne kadar 
sürmüş, gene yarım kalını' ve nihayet 
kısa bir' mektubla benim fikrimin alın .. 
masına lüzum göstermiş .. 
Kağıd önümde, olrttyorum. Bir daha 

okuyorum, düşünüyorum, bir daha dü~ 
fiinüyorum ve .. korkuyorum ki ceva -
bımda kat't olmanın yolunu bu1mu 
güç olacak .. 

Bu iki arkadaş ild kadın tasavvur e-
diyorlar, tibayyül ediyorlar, belki de 
bir cVa?> lD Üzerinde düş-:inüyorlar. 
Bu kadınlardan bir tanesi: 

Gençtir, güzeldir, kültivedir, sızı 
gününüzün her saatinde i~gal edebilir, 
sesi bir musiki, mü l:>ahasesi biJgisinin 
derinliğinden bir istifade kaynağıdır, 
tanıdıklarının çokluğu neticesinde tat
lı bir eş haricinde bir hayat pistonu 
da olabilir. Fakat bu kadın ınektubda 
kullanılan kelime ile söyliyelim oy • 
naktır, flört yapmasını çok sever, ta
nıdıklarınızın hepsinin de gözlerini 
çektiğini bilirsiniz. Fakat acaba sizi aı. 
datıyor mu, aldatmıyor mu' Müsbet 
cevab vermeniz de mümkün değil, men 
fi cevab vermeniz de. Daimi bir endi
şe, daimi bir üzüntü içindesiniz, her 
vakit acaba? diyorsunuz. 

Bu kadınlardan ikincisi: 
Çirkin değildir, güzel de sayılmaz, 

aptal değildir, fakat zekadan da uzak
tır. cSaf. kelimesi belki kendisine ya
kışacak en iyi vasıf olacak. Tahsili ya
rımdır, bir bahsi yarım saat sürd:ire
mcz, fakat sizi tebessümle dinler, anlar 

mı belli değil, fakat düşünceniz~ yar
dım edemiyeceği muhakkak. Yalnız 

muhakkak olan bir nokta var: Eviniı 
temiz, muntazam, yemeğiniz ve çama
ıınnız her zaman hazırdır, müsterih, 
en~en uzak bir uyku ile uyuya • 
bilirsiniz: Size ihanet etmiyeceğinden, 
etmeyi düşünmiyeceğinden emin ola· 
ra:t. 

Ve iki okuyucum soruyorlar: 
- Erkek olsaydınız hangisini tercih 

ederdiniz! 

* Mektub önümde, okuyorum, bir da~ 
ha okuyorum, dü§iinüyorum, bir daha 
dilşiinüyorum, fakat .. 

Evveli ilk tipin üzerindo? durdum: 
Hayatı yaşatmıya değer yapan huzur· 
la endişenin, zevkle ıztarabm, itimad
la şüphenin yekdiğerini takib etme -
sinde, insanı yeknesaklıktan kurtar -
rnasındadır, dedim. Bir kadın ki sizi 
maddi manevi büt:in ihtiyaçlarınız -
da tatmin ediyor, bırakınız biraz da 
meraklandırsın, endişeye düşürsün, 

dedim. Fakat hissettim ki erkek olsay
dım içimden derhal bir isyan hissi du
yacaktım .. 

İkinci kadın tipine geçtim.. hiç yeni 
yapılmış, aydınlık, güneşli. içinden he
nüz taze boya kokusu çıkmamış bir a
partımanı gezdiğinU oldu mu? O hal
de orada duyulacak ferahlık. h.ismni bi
lirsiniz. Bana öyle geldi, fakat düşü
nünce, hayat yeyip içmekten, yatıp 
uyumaktan ibaret değildir, dedim, ge
ne ilk kadını düşündüm, fakat gen-: 
korktum .. 

Ve dedim ya .. cevabım mutlak mahi-
fette olınıyacak. TEYZE 

~ 
Örgü kazak 

Bu koyu yeşil yollu, yeşil kazak, mev
sim için işin.ize en elverişlı bir giyecek 
olur. Altından ya yollarının, ya kendinin 
renginde bir etek giyerseniz boyunuzu u
zun gösterir. Kahve rengi, siyah ve beyaz 
da güzel durur amma silueti keser. Bo -
yunuz uzun değilse eteği kazaktan ayrı 
renkte yapmıımalısınız. 

Örgü: Düz çorap örgüsüdür. IYiğmeleri 
kendi rengindedir. Bukleı veya yün ikisi 
de iyi olur. 

Ev elbisesi 
Ev içinde ra -

hat giyildiği ka -
dar şık ve genç te 
görünecek bu ro
bu ucuz herhangi 
bir kumaştan ken 
di kendinize di -
.kebilirsiniz. Yu -
varlak bir yaka, 
omuz başlarını 

geçmiyen ufak 
bir roba, kapalı 

cepler... Önünü 

tamamile açık bı· 

rakırsanız iş za • 
manı önlük yeri

ne kullana bilir -
siniz. Kapalı ya -
parsanız tam rop 
olur. Arzu ve ih

tiyacınıza göre 
bunu tayin etmek 
size düşer. 

-----------------------------
Ha lıaJın bilmelidir: 

Çaydanlıkta biriken kireçler nasıl 
temizlenir? 

İçlerinde uzun zaman su kaynatıJan 
çaydanlık ve ibriklerin diblerınde kireç 
birikir. Ne kadar temizlenmezse çıkmaz. 
Bunları çıkarmanın biricik ve en kolay 
yolu sanıldığı gibi zor bir şey değildir. 

Dibi kireç tutan kabı sirke ile doJdur
malı. Bir gece o halde bırakmalı. Bu sir
ke kireci eritir. Kabın dibi temizlenir. 

* Mabsuuz iyi kesmiyor. Kmna,a 
takılıyor. Acele nasıl bileyebilirsiniz? 

Derhal mutfaktan iri bir şişe alınız, 
makasın ağzını, gOya şişenin boynunu 
kesecekmişsiniz gibi, açıp kapayarak ca
mın üstüne sürtünüz. İki ağız da baştan
ba§8 iyice pşeye sürülünce keskinleşir. 
Uzun müddet değilse bile acele işinizi 
görebilmek için mükemmel bir ha le gi
rer. 

Yazısız hikaye: 

1' 

Sokaklarda u Dünya dar geliyor,, diye 
bağıran sarhoş bir kadm yakalandı 
Üç sabıkası olduğu anlaşılan alkol müptelasının 
bir ay hapsine ve derhal tevkifine karar verildi 

Beyoğlu cürmümeşhud mahkeme -1 sokağın ortasında, merhametsizce ke • 
sinde alkol müptelası bir kadının, sar- penk demiriyle, gözleri kör oluncaya 
hoşluk suçundan, muhakemesi yapıl - kndar dövmüştür. Bu müracaatı ya' 
mıştır. pan Bayan Halide, Mustafanın tecziyd 

Suçlu Jozefin mahkeme huzuruna edilmesini istemiştir. 

fevkalade §lk, dekolte bir akşam tuva- Hadisey i tedkik eden müddeiumu • 
letile, çıkmıştır. Hak.imin sualine ceva- mi muavinlerinden Reşad Saka, suçld 
ben, mürebbiyelik ettiğini söylemiştir. hakkında ceza kanununun 775 ind 
Jozefin, ayni suçtan üçüncü defa ola - maddesine göre takibat icrasına, kar~ 
rak, Haklın huzuruna geliyordu. vermiştir. 

Diğer seferlerde olduğu gibi, bu de- --------~----·-

fa da cürmü sarhoşluk olarak, gürüıtü Trakya için yeni selektör 
çıkarmak, sokakta: makineleri ahndı 

- Dar geliyor, bana dünya dar geli- Edirne, (Hususi) - Trakya Umuınf 
yor, sıkılıyorum! diye bağınP, çağır - Müfettişliği Tra'kya hububatımn ıslahı' 
makdı. Fazla olarak, bu defa caddenin 

na büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
ortasına da yatmıştır. 

Geçen sene Ziraat Vekaletinin AvrJ• 
Mahkemede: 

padan getirttiği ve en iyi tohumluğu 1' 
- Dün akşam, bir davetteydim. Bi-

yırmayı temin eden selektöt" makineleri' raz şarap içmiştim. Sarhoş olmuşum, 
ne ilaveten bu sene de 14 selektör ila1' demiştir. 

Hakim, Jozefinin 1 ay müddetıe edilmiş ve bu selektörler mahallerine göıl' 
hapsine ve derhal tevkifine karar ver- derilmiştir. 

miştir. Montajları sür'atle ikmal edilen bu se' 

Karan öğrenince, genç kadının fe - lektörler köylünün bu sene ekeceği tO' 
na halde canı sıkılmış ve: humluklarm temizlenmesine yetiştirii' 

- Bir sözüm var, bay hakim. Ka - miştir. Bu selektör merkezlerine uzai 
nunda, sarhoşluk suçundan, 1 ay ha - düşen köylerin tohumluklarının teınJ.fl 
pis cezası yerilir mi? .. diye, sormuş - lenmesi için de Maro kalbur makineıeıf 
tur. getirilmiştir. Bu suretle bölgenin tohuı:O' 

Hakim, maznuna şu cevabı vermiş- luklarının herhalde temizlenerek ve tO' 

tir~ Demek- var ki, sizi mahkftm et _ humluk evsafındaki hububatın ekilmeJI' 
tik. İsterseniz, karan temyiz edebilir - ni temin etmek suretile Trakya hubul>" 
siniz. tının kısa bir zamanda iyi bir tipte 9' 

Nişanhsını yarallyan Mehmed 
sekiz seneye mahkOm oldu 
Bir müddet evvel, Ayvansarayda 

nişanlısı Halideyi ve Hüsameddin is -
minde birini tabanca ile ve öldürmek 
kasdiy1e ağır surette yaralıyan Meh -
medin muhakemesi Ağırcezada netice
lenmiştir. 

Suçlu, uzun müddet nişanlı olarak 
yaşadığı Handenin ve annesinin ken -
dilerinden yüz çevirmeleri ve eve al -
mamaları üzerine fena halde üzülmüş
tür. Nihayet bir sabah, ana kıza Ay -
vansarayda rasthyan Mehmed, kendi
ni kaybederek tabancasını çekmiş, ü -
zerlerine ateş etmiştir. 

Araya giren Hüsameddin isminde 
bir yolcu da vak'a sırasında yaralan -
mış, kurşunlardan biri de kendine ma
Hk olmıyarak, gelişi güzel ateş eden 
delikanlının kendine rastlamıştır. 

Yapılan muhakeme neticesinde, su
çu delillerle sabit gören mahkeme, 
Mehrnedi 8 sene, 52 gün müddetle hap
se ve amme hizmetlerinden mahru -
rniyete mahkfun etmiştir. 

e:r köpeği döven bakkal çırağ' 
Müddeiumumiliğe dün garib bir 

müracaat yapılmıştır: 
Müracaatı yapan Cihangirde otu -

ran Bayan Halidenin iddiasına göre, 
kendisinin pek sevgili ve kıymetli bir 
köpeği vardır. İşte bu kıymetli hay -
van bilmiyerek, Cihangirde, bir bak -
kal dükkanına girmiştir. Bakkalın çı -
raklarından Mustafa, hiç bir zarar ver
mediği halde hayvanı yakalamış ve 

piyasalarca tutulan ve aranılan evsafl' 
yetiştirilmesi yolunda büyük adımlar 1' 

tılmı~tır. 

60 yaşında bir adam Uvey 
oğlunu yaraladı 

Sülüklügöl köyünden Abdullah oğld 
60 yaşında Adem üvey oğlu 25 yaşlarıll' 
da Mehmetli balta ile sol kaşı üzerind~ 
ağır surette ıaralamıştır. Yarat:. mentleıı' 
ket hastanesine kaldırılmış ve carih ci' 
yakalanmıştır. 

Konyada eski eserlerin 
tamirine başlamyor 

Konya, (Hususi) - Geri kaldığını e~ 
velce yazmış bulunduğumuz Konyadaıd 
eski eserlerin tamiri i§i, tahsisatır. de~ 

hal gelmesile başlamış bulunmaktadı9 

Fakat yağmurlar tamir işine mani oJI 
mu§tur. 

Yozgadda hayvan sergis 
Yozgad (Hususi) - Bir milyona 1" 

kın hayvana malik olan vilayetimizdi 

hayvanların cinsini islah için propa ' 

ganda mahiyetinde bir sergi açılmtŞ ' 
tır. Sergiye köylülerimiz tarafındd 
muhtelif cins hayvanlar getirilmişti1' 
Birincilik kazananlara verilmek üzer' 
Ziraat Vek!leti taralf ından 1800 lir' 
tahsisat ayrılmış ve seçimler yapıJınlf 
ve ikramiyeler dağıtılmıştır. Halk b1' 

sergiye çok alaka göstermiştir. 

Aşcı kadın dans öğreniyor J 
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Gençlerle konuşma 
İngiliz Başvekili 

24 saatini 
nasıl geçirir? 

Havadan ıieler yağar? 
Bir tarihte Vezüvün külleri kara bulutlar halinde 

İstanbul şehri üzerine kadar gelmişti San'atkarın iddiası var mıdır, varsa en 
iddiası ne olmalıdır ? 

doğru 

Meşhur tabiiyeci Abdülfeyyaz Tevfik, "Son Posta" ya 
Borsaya bıldırcın yağmasının sebeblerini anlahyor Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

c Uyanışı. mecmuası üç dört nüshadır 
devam eden bir anketinde genç muhar
rir ve şairlere ciddiamz var mıdır?> diye 
soruyor. Şimdiye kadar verilen cevab -
Iarı tasnif ettim. Umumiyetle şu nok -
tada toplanıyorlar: 

ı - Her san'atkarın iddiası vard!r. 
Dünkülerin olduğu gifü bugünkülerin 
de... Zaten iddiasız hiç bir meslek ta -
savvur edilemez. 

2 - Fakat san'atkarın, bilhassa genç 
san'atkarın sadece iddiada bulunması 

kafi değildir. Onların bütün kudretile 
yetişebilmesi için, daha evvclkji neslin 
himaye ve teşvikine muhtaçtırlar. Hal
buki gençler bunun zıddına uğruyorlar 
ve bu yüzden pek çoğunun istidadları 

sönüp gidiyor. 
İşte arada dikkate çarpan diğer bazı 

fikirler olmakla beraber, yapılan an -
ketin aldığı cevablarda şimdilik siklet 
merkezi bilhassa bu düşüncelerin ağır -
lığını taşıyor. 

Önce ilk nokta etra!ında duralım. E
vet çok doğru düşünüyorlar. Her san'at
karın bir iddiası vardır ve olmalıdır da ... 
Çünkü iddiam yok diyen san'atkar her 
ıeyden evvel kendi kendisinı inkar et -
miş sayılır. Ancak, ankete ilk cevab ve -
renlerden Nusret Safa Coşkunun dediği 
gibi bu biraz tevazu meselesid,,., 

Gene bu genç ve kıymetli meslekdaş 

söylüyor: 
cBiz genç istidadlar henii.: bu iddia -

larda bulunacak bir vaziyete geldik mi? 
Bana göre ha1Jı.r. M ecmuala.rda Jıaı..l 

§iir diye saçmalıyoruz, nesir diye zır -
"alıyoruz. Şu genç şairlerim.izin yazdtk
Iarına bir bakın Allah aşkına! Acaba 
yazdıktan sonra bir kere olsun okumak 
fırsatı bulamıyorlar mı?> 

Şimdi ben de soruyorum 1 Nusret Sa -
fanın bu satırlarını ondan iktibas ede -
cek yerde bu fikirleri ben yazsaydım, 
yani dünkü nesilden bir ağabey... O za
man yukarıki satırları yazanın değil, fa
kat ihtimal başka arkadaşlarının şu it • 
hamına uğramıyacak mı idim? 

cGörüyorsunuz ya, işte dünkii nesil
den bir şairi münekkid... Hiç iyiyi gör
mez ki... Sade hırpalamak için gayret e
der. Sebebi de, dünkülük ve bugünkülük 
meselesi! • 

Bilmem, maksadımı anlatabildim mi? 
, İşte bu ruhi halettir ki, her nesilde yeni 
yetişen san'atkarları, daima, kendisin -
den evvelki neslin hi.mayesizliğinden şi-

kayete sürüklemiştir. Büsbütün haksız 
mıdırlar? Buna da hayır. Fakat ne var 
ki, san'atkara karşı bu himayesizlik, a
fağı yukarı, cemiyetin kendisinden doğ
maktadır. Edebi bütün nesiller bunun 
acısını çekmişler ve çekiyorlardır. Yal
ıuz bunun da, yavaş yavaş, geçeceğini 

ve yazı san•atkarının da dünkünden da
ha mes'ud bir varlığa kavuf::cağını müj
deliyen hareketler de yok değil<lir. Bu 
meyanda Halk partisinin son defa aç • 
mış olduğu nakdi mükafatlı piyes ve hi
kaye müsabakalarını zikredebilirim. Bu 
müsabakaların yetişmiş muharrirler için 
ayrı, yeniler için ayrı olarak açılması da 
çolc yerinde dü~nülmüştür. Ancak i§ 

bu kadarla da kalmıyo.r. San'atk!rın e
serini yalnız kendisine münhasır bir ceb 
lQgati gibi taşımasına marn olacak, di
ğer teşvikler de cemiyetin kendisinden 
doğmalıdır. Bu bahsi evvelce yazdığım 
makalelerimde uzun uzadıya tahlile ça
lıştığım cihetle, yazılarımı takib etmek 
lfı.tfünde bulunan okuyucularıma tek • 
r arlamak istemem. Yalnız şunu hatır -
]atmak isterim ki, bu noktada, en tesirli 
kuvvet olarak başta kitabçılar gelmek • 
tedir. Onlarsa yaşlı olsun, genç olsun 
bütün edebiyatçılardan yalmz kendi ka
falarına göre eserler bekliyorlar ve 
sadece fazla satış gayesile kitab bası • 
yarlar. Ey, o halde, nerede kaJd:ı sadece 
genç yazıcıların eserlerini bastırmak sa
hasında müşkülata uğradıkları iddlası?. 

Çünkü böyle müşkülat yaimz onların 

başında değildir. Her neslin yazıcıları, 

- her hangi neviden yazsalar da, ist~r 
şiir, ister roman, ister tenkid veya ted
kik eseri - hep ayni duvara kafalarını 
çarparak geri dönüyorlar. Demek kı it-
ham tek cepheden savurulmama11d1r, 

bugünkü nesil kadar dünkü nesil tara-

fından da ayni teessürle ayni derecede 
variddir. 

Geride ne kalıyor? Yetişmiş ve isim 1 

yapmış edebiyatçıların, yetişecek ve 
belki bir gün isim yapabilecek gençleri 
çekememesi... Onları körletmesi mi? .. 

Ey. işte bu iddiayı da doğru bulmuyo • 
rum. Zira, san'at ateşi insanın içinde ya 
vardır, ya yoktur. Varsa teşvikle be~ 
daha ziyade parlar, himaye gördükçe 
kuvvetlenir, ancak yalnız teşvik ve hi • 
mayelerin san'atkan yaratar.ağmı san • 
mak ta haylice lüzumsuz nikbinliktir. 
İsim tasrih etmek istemem, nice san'at
karlar hayatta daha fazla refaha kavuş -
tuktan sonra susmuşlar, niceleri de yol-
larında devam etmişlerdir. Buna muka
bil, hayatlarını san'atları haricinde baş
ka işlerle kazanan diğer nicelerı de genç
Jiklerinde başladıkları eserlerıni bütün 
bu yorgunlukları arasında fasılasız de -
vam ettirmesini bilmişlerdir. Hem böy -
leleri, san'at yolunda daha çetin olmuş

lar , eserlerine daha sevgi ile sarılmışlar
dır. Neden? Çünkü bitmiyen bir hayat 
mücadelesi içinde her zaman yüksekte 
parlattıkları san'at meş'alesini nasıl sön
dürmeksizin güçlükle taşıdıklarını her
kesten iyi kendileri bildiklerinden ... 

Başvekil zevce.sile parkta saban 
gezintisinde 

İngiliz başvekili Chamberlain pek ra
hat bir geceden sonra, saat sekizi on beş 
geçe kahvaltı etmeğe başlar. Masada po
litikadan konuşulmaz. Chamberlain, ga-
zetesini okur. Kalın, gür kaşlarının altın
daki gözlerinin hızlı bir süzüşle satırları 
orakladığını, arada sırada gülümsediğıni 

Maamafih bu yazımda asıl, üzerinde görürseniz, anlayınız ki ·gözün~ lliştisi 
durmak istediğim nokta, san'atkarda id- bir nükteden hoşlanmıştır. 

dia olup olmadığı meselesidir, yani an- Saat, 8,45 de başvekil, peçetesini kat-
ketin belkemiğini teşkil eden cihet! Bu- lar, masadan kalkarken, gayet nazik hır 
na, yukarıda kısaca -ıevet, vardır> diye 
cevab vermiştim. Y almz görüyorum ki, jestle karısının da kalkmasınn yardım 
genç yazıcılarımız davayı daha şiiınul - eder. 
lendiriyorlar ve çapraşık yoliara götürü- Başvekil giyinmiştir, şemsiyesi kolun
yorlar. Mesela Ali Kemal Meram'ın ce - ı da, katı yakasının uclanhı çenesinin ya
vabından şu satırları okuyalun: nından fırlıyarak, sokağa çıkmaya hazır-

cBıı.gün görüyoruz lci, t':!k iddiayı taşı- dır. Bir kabiıie içtimaına gideceğini sa-
yan san'at devrelerinde kıymet pek az, 1 Ail · · 

nırsamz yanı ırsınız. e nızamnamesı 
hatta yok gibidir. Tek bir iddia içinde tel• 
bir kıymet vardır. Ondan sonrası ise bi - sarihtir. Her sabah zevcesile birlikte St. 
rer teferrüat, hattd mu.kallidlikt~r. G amcs parkında, bir gezinti yapılacaktır. 

Taklid, hiç bir zaman scın'atıı destele o- Bu gezintilere ancak en mühim vak'a-
lamaz. Bu düşüncenin doğrıılıtğunu ka - lar mani olabilir. (Tayyare ile yaptığı 
bul etmek için, divan edtzbiyatından, ToYı- son Berhtesgaden mülakatı gibi.) 
zimattan, Edebiyatı Cedideden, Fecria - Saat 9 dur. Güneş çıkmıştır. Kuşlar ö
tiden ancak birer veya iki§er kıymet sa- tüşmektedir. Başvekil politikadan iki 
yabilmemiz kafi değil mi?> milyon kilometre uzakta bulunmaktadır. 

Bu fikirler ya müphemd'lr, yahud yan- Aman ne mühim dakika: Eşine güç 
hş! Müphemdir, çünkü csan'at devrele- rastlanır bir kuş peyda olmuştur. Cham
ri ile neyin kastedildiği iyice anlaşılamı- berlainin gözleri parlar. Çocukıuğundan
yor. Mesela klasik, romantik san•at dev
releri mi? Eğer garb edebiyatının o dev
releri de bu tasnif. e giriyorsa yanlıştır. 
Sebebi de basit: 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

······························································ 
/ngilt~renin 
En haylaz 
Çocuğu budur 

beri, kuşlara, böceklere ve kelebeklere 
bayılır. LUtfen şunu da hatırlayınız ki, 
garbi Hindistanda bulunan Terias Cham-
berlain kelebeğine bu isim başvekilin a
dına izafeten konmuştur. 

Gezinti nihayet bulmuştut". Başvekil, 

hemen Downing Streete döner ve_ bura
ya bahçeden girerek orada bulunan ağaç
lardaki yuvaları gözden geçirir. 

Saat 9,30 dur. 
Biraz evvel hususi işlerile meşgul olan 

başvekil yeni bir hüviyete bürünmüş gi-
bidir. Devlet işlerile uğraşmaya ba§la

mıştır. Yarını saat kadar mektublarını 

sistematik bir· surette okur, tasnif eder. 

Saat 10 a bir dakika vardır. Ayağa kal
kar. Kapıya doğru yürür. 

Başvekil başvekalet binasının cümle 
kapısının medhaline gelir, kapıdan baka
lım: Bir sürü muhbirler, fotografcılar 

bekleşmektedirler. Aşağılara doğru da 

yüzlerce, binlerce kişi, meraklı insanlar, 
başvekalet binasının etrafını kuşatmış
lardır. Yeni haberler bekliyorar bunlar. 

Saat 10,30 dur. Lord Halüaks gelir. O
nu Baron de La Warr takib eder . Diğer 

nazırlar da birer, ikişer sökün ederler. 
Büyük .vaat 11 i çalınca kabine içtimaı 

başlar. Başvekil, arkadaşlarile birlikte 
çalışır, didinir. Bütün sorulanlara cevab
lar yetiştirir. Fikirlerini söyler. 

Saat 12, bir, bir buçuktur. 

Bizim Bursa muhabirinin bildirdiği
ne göre geçen gece şehre bıldırcın yağ
mış!. 

Tabiiye hocasının mekteb sıraların
da bana niçin daima sıfır verdiğini şim
di daha iyi anlıyorum. Düşündüm, ta-

l şındım, bu işe aklını bir türlü ermedi. ı 
1 Y orulmazsanız sizinle beraber Maç
ka Palas'a kadar uzanalım. Meşhur ta
biiyeci, Abdülfeyyaz Tevfik üstadunız 
bize bu gökyüzü sürprizleri hakkında 
enteresan malfunat verebilir. Bıldırcın 

yağmuru belki ihtiyar üstadı alakalan
dırmaz amma, gökyüzünün bu lfrtüfkar 
hadisesi her halde sizlere alaka bahş 
şeyler anlatmak için bir vesile olur. 

İşte üstadın evinde ve karşısındayız. 
Sualimizi sorduk. Dedik ki: 
- Üstadım, Bursaya bıldırcın yağ

nu~. Bazan kurbağa , balık gibi mahlu
kat da yağmakta kusur etmiyor. Bu 
hadiselerin sebebi nedir? ... 

45 yıllık tabiiye üstadı konuşmıya 
başlıyor. Dinliyelim: 

- Beni İsrail Mısırdan kaçarken Ti 
sahrasında aç kalmak tehlikesile karşı 
karşıya kaldığı için Cenabıhak onlara 
gökyüzünden bazı şeyler ihsan buyur-
muş. Bunu mukaddes kitablar yazar. 
Birçoklarının itikadı vardır buna. Fa
kat Cenabıhak hiçbir vakit zamanın i
cab ettirdiği hususiyetler üzerine o za
man düşünülmüş bir hareket icra et
mek gibi şanı azameti hilafına hadise-
ler vukua getirmez. Tabiat kanunları 
dediğimi z bütün hadisatı tabiiyeyi ida
re eden kanunlar gene menşei asUsini 
ilahi kudretten aldığı için inam, ihsan 
şerefi gene kendisine aid olmakla be
raber bu gibi hadiselerin menşei mad
dl ve tabiidir. Nasıl ki Beni İsrailin ü
zerine yağan ebabil kuşları ve menlem 
bunların hepsi bilhassa Beni İsrail için 

semada hazırlanarak gönderilmiş şey

ler olmaktan ziyade ani ve şiddetli mü
teakib depresyonların vücude getirdik
leri havai girdibatların eseridir. 

- Peki hocam, menlem nereden ç1k
tı da Beni İsrail tayfasına gıda oldu? ... 

- Bunlar gene anı ve çok şiddetli 
müteakib depresyonların meydana ge
tirdiği havai girdibatların insan ayağı 
basmamış mıntakai harre ormanlarında 
yetişen kayın ağaçlarından söktükleri 
ve asit nisbeti oldukça yüksek bir nevi 
zamklardır. Ebabil kuşlarına gelince: 
Bunlar da havada birdenbire peyda o
lan şiddetli irtibatsızlığın önünde sürü 
ve küme halinde kaçışırken gene bu ha
vai girdibatlara tutulur ve hayli uzak 

mesafelere kadar sürüklenir. Zamanı
mızda tesadüf ettiğimiz bu hadiselerin 
ilmi izahı aşağı yukarı bu şekildedir. 

Hatta dikkat olunursa ilkbahar sonla
rında semadan bazı renkli maddelerin 
yağdığı görülür. ·Bunlar yağmur sula
rına karışan ve çiçekleri mebzul vadi-

lerden hava girdibatları vasıtasile sö
külmüş milyarlarca tüveyç parçaları
dır. Velhasıl gökten taştan tutunuz da 
en rakik şeylere kadar dökülen madde
lerin hepsini idare ve sevkeden kuv
vetler maddi ve tabiidir. 

Burada üstada garib bir sual sordum: 
- Ne zaman başımıza taş yağacak? 
Zeki muhatabım sualimdeki ciddi 

kalıba girmiş şakayı derhal sezdi. 
- Bunu ben bilmem. Zamanı ma

lfun değildir. Bir gün bakarsınız hava 
girdibatları kaldırır taş yığınlarını ... 

Abdülfeyyaz Tevfiğin sözünü kes
tim: 

- Ne diyorsunuz, bu hAdise taş yı
ğınlarını kaldırabilir mi? .. 

Hoca bu cehaletime hayli güldü: 
- Yalnız minnacık bıldırcınları mı 

Üstad Abdülfeyyaz Tevfık 

kaldırır zannettiniz? .. Azami şiddette 
estikleri zaman adeta toniiatolarla a .. 
ğır maddeleri taşıyabilirler. Amma, he
men ilave edeyim ki, bu enderi nadi: at 
kabilindendir, hatta ismi ve mevkii 
aklımda kalmamış, Amerikada, pek de 
eski zamanlarda değil şiddetli bir ha· 
vai girdibat bir koca tarihi anıtı yer in-

den kaldırarak başka bir yere götür
müş bırakmıştır. Ertesi gün ft.bidenin 
yerinde yeller estiğini görenler şaşır· 

nuşlar, biraz sonra ayni abideyi uzak 
bir yerde dikili görünce büsbütün hay
rete düşmüşlerdir. Kim bilir bu had1se· 
yi nasıl tefsir etmişier ve korkmuşlar· 

dır.Vezüa yanardağı infilfıklarındarı 

birinde böyle bir havai girdibat, krn· 

terden çıkan kum ve külleri İstanbu1:> 
kadar get1rerek şehir üzerine serpmi~· 
tir. Taş yağmasından bahsettiniz bira7 
evvel... Sedum hadisesini ahlaksızhğır. 
artmasından taş yağdı şeklinde tefsiı 

ederler, bu bahsettiğim hadisenin b il 
neticesidir. Ve bunlar havaidir . Bir d6 
semavi taş yağması vardır ki, polit ve 
aerolit denilen taşlar kuyruklu yıldız· 
larm kuyruklarından düşen taşlardır 

Uzvt olanlarınki havaidir. Mesela kur 
bağa yağmuru ... Anlattığını gibi, muh· 
telif ve müteakib depresyonların te\· 
lid ettikleri havat girdibatların, muh· 
telif istikamette esen şiddetli rüzgar· 
ların bir eseridir. İşte bu şiddetle deve· 
ran eden hava kütlesi bazı bataklıklar~ 

tesad üf ettiği zaman tıbkı deniz hor· 
tumlannın denizlerden su çekmesi gib 
bataklıkların sathındaki sürfelerle ba 
taklığın dibindeki hem havada, hem su· 
da yaşıyan hayvanatı sularla birliktt 
yukarı çeker ve sürükler. Nihayet ha· 
va cereyanının şiddeti tenakus ede ed" 
muhtevi olduğu bu sürfelerj tutamıya· 

cak bir hale gelir ve arz cazibesi tesiri· 
le zemine döker. 
Boş bulundum, sordum: 
- Sürfeler kalktığı yerden düşeceği 

yere kadar havada mı kurbağa haline 
inkılab ediyorlar? ... 

Üstad güldü: 
- Hayır, carnm, eğer kurbağa d~ 

yukarı çekilmiş ise kurbağa, kurbağ•1 

olarak, sürfe de sürfe olarak düşer. 

Şimdi sevimli bıldırcınların nasıl ırı· 

safsız rüzgarın önüne katılarak sürük· 
lendigmi, sonm sersemJiyerek düşti.i· 
ğünü bu izahatla öğrenmiş bulunuyo· 
ruz. 

Üstaddan ayrıldıktan sonra şöyle bil' 
düşündüm: Hava girdibatları tonilato· 

larca ağırlığı nakledebiliyorlarmış . " 

Ne olur, Orta Avrupada bir şiddetlice 

esse de Südetleri olduğu gibi ka1d• ı ' l1 
Almanyanın ortasına bıraksa. H tl"l1 

dünya sevinir, hem Çekoslovakya de· 

rin bir nefes alır. 

Nusret Safa Coşkun 

Londra halkından olan on yaşlarında
ki Dennis, haylblığı sever, mektebden 
nefret eder. Onun için de arada sırada 
evinden kaçar, kendisini tanımadıkları 

bir tarafa gider. Polise müracaat ederek, 
her seferinde başka adresler, isimler ve
rir, evini kaybettiğini söyler. Babas~ ken
disinden elaman çekmekt~. yaka silk
mektedir. 

_ Baylar, öğle yemeği için celseyi ta- tablarına göz gez<lirir. Ne kadar da çok ' Saat 15 dir. Kabine tekrar içtima edct· 
Şekspir külliyatı var raflarda? Bütün ki- Bu arada başvekil 6,30 dan sekize kadsf til ediyorum .. 
tabların okunduğu, sevildiği yüzlerinden .ziyaretine gelen heyetlerle görüşür. Ge--

Çocuk başıboş gez<liği zamanlarda ek
meğini taştan çıkarmakta, ona buna yar
dım ederek, hiz.met görerek para kazan
maktadır. 

Diyerek içtimaa nihayet veren başve- belli. Üzerlerinde tek bir toz bulamaz- ne bu arada bir sefir gelmiştir. Sir SB" 
kil, doğru hususi dairesine çıkar. Nazır sınız. muel Hoare'ın da vekalette olduğu ha" 

hüviyeti kaybolmuş, yerine hususi hüvi- . Yemeğe inen başvekil, sofrada ev i~le- beri verilmiştir. Sefirle !i,25 e kadar kl"' 
yeti gelmiştir. rini görüşür. Zevcesine torunundan bir nuşan başvekil artık 2ece istirahatırıe 
~aşvekil ~tübhanesine geçmiştir. Ki- haber alıp almadıjım iOiar. l:aak aHDD\11 olur. 



SON POSTA 

Haftanın filmleri 

nıarı ve Saadet durağı filmlermden birer ıahM 
Kadın oyu, 

"/pek,, sineması: 

Şanghay ateşler için~e .. 
Oynıyanlar: Doloru Del Rıo, 
George• SanJerı, Ja~e ı;:gsilah 

Şanıhay yolunda bir vapur ~~;e bir mil
kaça'kçısı cesur bir genç oı~: or. Delikan
Yonunu kurtarmasını tetllf Y a 1 -
lı bu teklifi kabul ediYOr ve Şanglıay ç 

kıyor. - rikan kızı da 
Jane namında guzel bir .Am~ .. gezmek 

f;>anghaya gitmektedir. Çini=~~ kom~usu 
arzusundadır. Jile odasına ne kar 
olan güzel ı.eonor tarafından a.ı::~;~ı. ara
§ılaruyor. Az sonra Leonor, 
dığı adamın kendisi olduğunu anlıyor. 

k beğendiğinden onu akşam 
Jile kızı ço arada milyonu 

yemeğine davet ediyor. Bu V k "ak 
P ı buluyor. ~ a,, -

aramağa gidiyor. aray d öl-
ı a ötürüyor. Fakat bu arada a arnın 

ç Y g .. üyor Para Jilede kalıyor. 
müş olduğunu gor · .. fi .. 
Parayı aldığı adama iade eyleme~i ~uş. nu-
yorsa da vazgeçiyor ve ı.eonc~~a ~oyluyor. ~e 
onor parayı vereni betnen öl';!1:!"k~e: :;:~: 
Jlle'yi de öldürmek istiyor: d d ö-

bardıınan ediliyor. Hay u 
Şanghay bom aıanıyor Leonor ]tanı-
lüyor. Jile de ağır ya~anııyı -kurtarıyor. Kız' 
nı vermek suretlle de Jil 'in bir arkada -
hndad aramağa çıkt=~rlka.~ dönüyorlar. 
tına rastgellyor. ....ı. .. tll olmadığını an -
Jtie CLeonor) un kauıw-
hY<>r ... 

"Melek,. sintmast}. 

~ Kadın oyunları ... 
Oynıyanlar: Loretla Yoang • 

W arner Baxter, Jııne 0fa:"i~a. ıco-Operatör Levls Ue eTlenıniŞ k müş-
- ... ft .-..11-.tıertnden ço ......... ının me6lekl me9.,,_.1v on defa te-
tekidir. Evlendikleri gece do1tto~ırış bir has
lerona ça~nlıyor. on birlncl ç~ir ameliyat 
taneden gelmektedir. Acele bah saat yedi
hPllınası tcab etmektedlı'· Sa uş buluyor. 
de eve dönüyor. Karısını uywn ıar Fran
}ifhayet bal ayı seyahatıne çıklyor 'es'ud -
~a, İsviçre, İtalyayı geziyorlar. çok m 
urıar. . i sıkın -

Amerika.ya döndükleri vakit a.ynvinl olan 
tııı hayat başlıyur. Doktorun ınua n ay _ 
doktor Btev bütün gün onun yanınd~ oh.· _ 
rıI:rnama.ktadır. Hiç farkı.na varm~~ın ka -
blrıertnı sevmde başlıyorlar. Do stev'in 
l'lsı işin far'kına va.rınakla beraber . oldu
kocasına elzem bir doktor, bir muav: oıan 
iunu da blliyor. Namuslu bir genç ok z üzü _ 
S~tev hastaneyi terkedlyor. DOktor ~ iva bU 
luyor. Tekrar onu ııastaneye allYO • .. ün 
defa kocasını terıkedlyor. nottor gene ll~ -

tii içinde... Nfhayet ber t1çü a.'nlaşıyor ;~~ 
l:>oktor hem kansını, henı dt muavinini 
haraza ediyor._ 

, Şanghay ate§ıer fç incü filmtncün bfr ıahn' 

Holivudun "Sihirbazı,,: 
James Basevi 

Ço!de bir kıı sırga. sahnesi 

b r bir sihirbazı vardır. İs- İ.ttlkballni temine u~raşırken harbıumu-
Holivudun me~,~·r Kırk yaşlarındadır. ml patlak vermiş, İnglllz ordusuna gönüllü 

ıni James .B.ase ~ı· esirler) filmindeki çe- yazılmJJtır. 1919 sene.sinde terhis edildikten 
çoıc oık giyınır. csaa an odur. (San Fran - sonra Kanadaya avdet etmı~. buhranlı gün
ıorge yağmurunu ~a;eketl arzı yapan odur. ler içinde kalmış, mlmarlı~ı para etmemtş-
siskO) tuınindeki deki müdhiş fırtınayı ya - tır. 
(Kasırga) filmin 1922 de San Fraruılskoya gitmıştir. Bir 

,. Saral/,, sineması: pan gene odur.d .. Manukura adası adeta ta- ressam ve mimar arandı~ını duymuş, müra-
"' BU son f1lnı e yor Güneş içinde par- caat etmiş ve kabul edllmiştır. Bu suretle 

Saadet duragı biatın hışIIlına i~ğ~~kik~ sonra bir şeyler sinema hayatına dahil olmuştur. 
ııyan adadan b Patronunun ismi Rlchard Day idi. Kendl-

Oynıyanlar: Sania Henie, Don ıcaımamı.ştır. . uıninde korku içinde ~-ır- si gibi Kanadalı 1dJ. Bu ya:kınlık onları der-
ı lt san FransiSkO .r. uıınekted'r. Binalar ço - hal anla.ştırmış, B~evi sinema teknitiui öğ-

Ameche, Jean Her•rıO ' ı ti Meşhur Irving Th lb .. de p1nan bir şehir gor 1 fışkırıyor ... renm ş r. a erg ile teş -
Küçük ve sevlmll bir Norveç ıozı koyun .. Yollar çöküyor ... Su ar 

1 
• fışkıl"l- rtki mesaiye koyulmuştur. 

Baadeti bekiemektedll'. Kız saadeti güzel bir kuyor... den rnüdhiş buhar aI İrving ona:: 
ti Ila - ııan delikler eUkanıının çıkagelmeslnde buluyor. M .. . ekir"e - Mösyö Basevi, iyi bir zelzele istiyoruz. 
kikaten de arzusu yerine geliyor. Tayyareci yor. esirler) filminde mudhı~ ç 1.'ar., _ Dediği vakit o şu cevabı vermiştir: 
6argent Duke oraya ln1yor. Tayyareci ay - (Satı tarlalara arız olmaktadır ar. - Ne tarzda? .. 
lli zamanda kompozitör ve orkestra şefidl~. bulutları ın yerine dönüyor... ğa _ san Fraru;Jsko tarzında ... Fakat iki gün 
lt:ız tayyareclnln güzel sözlerine upıJıyor. lalar .. y~ng bunları yapan, bunları ~a~es sonra tamam olmalı ... 
'l'ayyarecının menecerl onu ikaz eylemek is- Butun olan şı~ ta~ırl~: pos bıyık! ' İki gün sonra da zelzele hazır olmuştur. 
tlyorsa da muvaffak olamıyor. Nihayet Duke ınuva~fak daki ıngillzdır. . h- (San FransiskO) filmindeki zelzele sah -
Onu terkedfyor. Trudi Eriksen sevgilisini a' Basevı adın sevi ingnterede pıyınouth şe _ nesi gözünüzün önündedir. Sokaklarda ko -
ra.nıak için Nevyorka gidiyur. Bir çok vak'a- Jame~ B: tur. Tabsillnl Maloern Coll:ı~e- şuşan adamlar, yangın telaşları, itfaiyeler, 
laı.- husule geliyor. Trudy sevgilisinin me - rinde do~ .. ş :Mimal' olarak hayata a yıkılan duvarlar, borulardan fışkiran gaz -
:tı örmuştur. 1 ecerı Jimmy'yi sevmeğe başlıyor. de g derek ıar ve sular ... 

Trudy bliyijk bir pattnaJ yıld1zı oluyor ve mıştır. esinde Queenstown'u terk~ (Devamı 13 üncü sayfadc.) 
Jlrnnıy ile evleniyor ... Halbuki tayyareci nu- 1!}11 sen . 'da bir yazıhane açmlş ır. 

Sayfa 9 

Fransa Çekoslovakyaya 
neden yardım edemedi? 

Bir Fransız Generali: "Va muahedeleri zamana 
uydurahm, yahud orduyu kuvvetlendirelim,, diyor' 
" Bir devlet siyasetinin ica b ettirdiği orduya malik 
olamadığı müddetce ordusunun icablarını yerine 

getire bileceği sİJ as ~ti gütmelidtr ,, 
Fransu generali Duchene Fransız ga

zetelerinde yazıyor: 
1925 yılında Fransa ile Çekoslovakya 

karşılıklı bir yardım muahedesi imza
ladıkları zaman gözler!nin önünde hedef 
olarak, bilhassa Orta Avrupada statüko
nun muhafazasını bulundurmuşlardı. 

O, Orta Avrupa ki, Versay muahedesi 
tarafından bina edilmişti. 

O, Versay muahedesi ki, Alman birli
ğini Avusturya lehine parçalamak, ta
rihte en esaslı hatası olarak kalacaktır. 
O zaman, Avrupan~ siyasi ve asked va
ziyeti bugünküne hiç benzemiyordu. 

Hele Almanya tam. bir istihale jçinde 
idi, bir şef bekliyordu, 100,000 kişilik or
dusu, galiblerin kendisine zorla kabul et
tirdikleri ordu idi, Ren nehrinin bütün 
sol ııahili ve sağ sahilinde de 50 kilomet
re derinliğinde uzanan bir şerid parçası 
askeri mahiyetten çıkarılmıştı. Fransaya 
Sc:fl derece mühim bir sahada cörtü:t hiz
metini görüyordu. 

İtalya bize aleyhdar değildi, Belçika · 
kendi talihini bizimkine bağlı addediyor- '--~=-'o:!la:::ıı<:-. 
du. Yalnız İngiltere Avrupa işlerinden 
uzakta kalmak istere benziyordu. 

Bu şartlar içinde, Versay muahedesinin 
vücude getirdiği müvazeneyi, Franianın 
ordu sahasında bir kalkınma hareketi 
göstermeden, sadece akdetmekte olduğu 
muahedeler sayesinde tnuhafaza etmeyi 
münasib ve mümkün görmüş olması ak
lın alabileceği bir §eYd1r. 

* Bununla beraber bu 1925 i takib eden 
yıllar içinde vaziyet yavaş yavaş değjş
meye başlamıştı, nihayet 1935 ve 1936 yıl
larında değişme hareketi en şid'detli saf· 

hasır.ıa girmişti. 
Bu son 10 yıllık tarih parçasının en gö

ze çarpan hadisesi Al.manyanın dirilme
si hAdisesidir. Bunu, mağlubiyetinin iz
lerini silip tek ve kuvvetli bir Almanya 
vücude getirmeyi kendisine vazife edin
miş olan bir adamm sahneye çık.'ışına 

borcludur. 

Fransız ordusu Alplerde ya.ptıgı 
•on manevralarda 

usulü ile gayri kati bir şekilde halledil 
di. Çok zaman ihmale uğrıyan ordu bu 
gün dahi olması icab eden vaziyette de 
ğildir, silfilıların modernleştirilmesi nG 

geç ve hasisce başlanmıştır. Bınaenaley) 
bugün yeniden silahlanan Alrnanyn i!ı 

oyununu sona saklıyan İtalyanın karşı 

sında Fransanın elbette manı:ın değil, fa. 
kat maddeten nazik vaziyette olduğu süb
he götürmez. 1925 yılında Orta Avrup~
da statükonun muhafazası için yalnız ba
şına yapmaya kadir olduğu şeyi 1938 yı
lında yalnız başına yapamaz. 

Bugün elimizde kazamlmış bulunan 
İngiliz yardımı muhakkak ki kıymetlı o
lacaktır, fakat karada tesirini geç göste
receği de aşikardır. 

Rus ordusunun müzaheretine gelince, 
onun b~lıca eksikliği Alman toprağına 
varmadan önce Romanya ile Lel}istan
dan geçid müsaadesi almak mecburiye
tinde bulunmasındadır. Şu halde Rus 
müzahereti tesadüfidir ve onu tabiye 
planlarımızda hesaba katmak bizi acı ha
yal sukutlarına mahk~m etmb:ı olur. 

* 

O, memleketin içini düzelttikten ıon
ra eline geçen her vasıtay~ el atorak, 
milli hissi yükseltmeye, tekrar alevlen
dirmeye çahştı. Kudreti için elzem oları 
vasıtayı, bizimkinden bir misli fazla ola
rak bugiln dünyanın en kuvvetli ordusu 
haline ge~n ordusunu yeniden yarattı, 
j\lman toprağını her türlü kayıdlardan Fakat artık zaman, yapılan hareketıer-
kurtardı, askerlikten çıkarılmış olan den geri dönmeye müsaıd değildiı'. İşle
mıntakayı işgal etti, askeri hududu siya- rin bugün aldığı yol, mühtın olan şey 
si hududa kadar götürdü ve bu harekt-- kat'i netice verecek kararlardır. Çekoslo
tile de Fransanın emniyet hissini vahim vakya yarın bir taarru; uğrarsa Fr an
derecede indirmiş oldu. sanın zincirleme bağlat sevkilc! hücuma 

O zamana kadar Almanya mücerred geçmek mecburiyetine düşmesi ihtimal!

bir vaziyette idi, yalnız başına kalmıştı. ni düşünelim. 
Habeşistan ve İspanya hadiseleri cFüh- 1925 yılında, bütün kuvvetlerimizle y:ı
rer> in maksadına hizmet ederek ona as- pılacak bu taarruz Ren boylarında kolay
keri kudreti kabili ihmal olmıyan 1taJ- lıkla inkişaf edebilirdi. 
yayı müttefik verdi. 1938 yılında, şübhesiz İtalya hududu 
Diğer taraftan Belçika keşmeke~ten bı- için kuvvet ayırma neticesinde zayıf bit· 

karak eski bitaraf vaziyetJne döndü. hale gelecek olan Fransız ordusu Alman-
Lehistan ve Romanya Rus teslihatının larm yeni yaptıkları müdafaa hattına 

artmasından ve bolşevik propagandasının çatacak ve bu yol maddi vasıtalara ihti
kuvvet bulmasından endişeye düşerek yaç gösteren bir yarma hareketine giri~
müşterek dikkatlerini o tarafa çevirdiler. tnek mecburiyetinde kalacaktır. 

İşte ancak o esnadadır ki, İngiltere Bu hareket, bu harb uzarsa Alman}, ra 
hem kendi masuniyetinden, hem de Fran- Çekoslovakyayı yendikten :;onra bütıi.ı 
sanın yalnız başına kalımş olmasından kuvvetlerini karşımıza yığmaları ve ha
endişe duymaya başladı, denizde ve ha- reketimizi hafifletmeleri için zaman ka
vada hummalı bir didinme ile siUhlan- zandırmış olur. Fakat işin kara tarafı, 
maya koyuldu, fakat ordusunu ancak za- Majino hattımızın salabeti Alman yüni
yı! nisbette kuvvetlendirdi, mecburi as- yüşünü tahdid edeceği için İngiliz yardı
kerlik usulünü kabul etmekten de çe- mını beklemek ve planlarım1zı değıştir-
k.i,ıdi. mek cihetini de düşünebiliriz. 

* Bu devre esnasında Fransa ne yapmış-
tı? Yeni vaziyetin tehlikesine karşı koy
mak için ne gibi hazırlıklara girişmişti? 

Fransa, daha büyük muharebeyi takib 
eden ilk yıllar içinde toprağını bir istila
dan koruyacak bir müdafaa hattı yap
mak basiretini göstermişti, fakat maale
sef Almanyanm silahlanmaya başladığı
nı işitmiş olmasına rağmen ihtiyaçlarına 

tekabül edecek orduyu vücude getirmek 
için icab eden çalışmaya pek geç ve kor
ka korka girişti. 

Ordunun mevcudu meselesi, gönfülü 

Alman kalkınmasının ve Alman - İl::ıl
yan anlaşmasının Avrupa vaziyetini ne 
kadar değiştirmiş olduğu görülüyor, av
ni zamanda da anlaşılıyor ki Fransanın 
Orta Avrupada üzerine aldığı vazif Pyi 
yapabilmesi için ya ordusunu geniş mık
yasta kuvvetlendirmesi, yahud da, degiş
mez mahiyeti ol.rnıyan muahedeleri za
mana uydurması lazımdı. 

Netice olarak şunu kaydedelim: 

Bir devlet siyasetinin icab cttirdiğı or
duya malik olamadığı müddetçe ordusu
nun yapabileceği siyaseti gülmeye Çalış
malıdır. 

ke kendlstne mJ.JB.allat olan Tlo adındaki caıgaı·y Albeı ta 
=--=-~-'-'==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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fotoğraf tahlilleri 
~ 

Na olgonun aşk romanı 

Tercüme edenı Mebrure Sami 

imparatoriçe olmak 
Fuşe başım eğdi: 

- Yaşayışınızdaki sadelik ve sessiz
l ik le ona silahlarını attıracağınızı um
muştunuz. Halbuki uslu bir kadın ol· 
saydı Napolyonun resmi kansı ismini 
taşımakla iktüa etmesi icab eden bu 
mahluk, sizden nefret ediyor; tesiriniz
den korkuyor ve sizi mahvetmeğe az
metmiş bir halde. 

- Beni mi? Neler söylüyorsunuı. ku
zum? Sebeb ne? Ne diye? 
Şaşıran Mari ancak şu yukarıki keli

meleri kekeliyebildi. 
- Kızı Holanda kraliçesinin de teş· 

\ ikı He, Jozefin sinsi sinsi aradı, bekle
di ve bu saatte de artık nihayet, Napol
yonu sizden soğutacak, uzaklaştıracak 
çare\•i b111duğunu sanıyor. 

- Ne im~ bu çare? 
- Dürüst ve namuslu bir kadın için 

gar\b gelebilir, likin kocasını elden 
kaçırmamak için her şeyi göze alan 
Jozc>fin ona ... Bir şey ... Bir eğlence 

\'as, tası tedarik etmekten başka çare 
Tmlamemış olacak ki... Giybo ismind~ 
k i kıza Hortans'ın elinde dersini ez· 

düşüncesi 

berlettiler, giydirdiler, kuşattılar. , •Marl Valeftb fllmbıclen• 
«Kitab okuyucu> sıfatile saray bari- imparator ve Mari Valevıka 

mine soktu lar. Zaten Jozefin, k?.c~sını di ise, ok geçmeden ihmale uğradı... - İstediğinzi söyliyebilirsiniz, ama 
gözünün önünden ayırmamak duşun - Sizinle 'ı:. )yle konuşmağa mecbur ol - ben kararımı verdim. Oraya ayak bas· 
cesil~ bu oyuna ilk defad?".baş vurm~- 1 duğum iç."1 affınızı istirham ederim nııyacağım. Böyle iki yüzlü vaziyetler 
yor. Imparatorun Gazzanı ıle olan mu- madam fa'~t bütün bu-dıan kendi bana ağır geliyor. Kiminin küstahlığı, 
naı::ebetini de bizzat kendisi hazırlamış, menfaatiniz namına söylüyorum. Ko- kiminin iltifatı... Bütün bunlar beni 
temin etmişti. casının ruhuı ~ ne zaman esaslı bir his hiç alakadar etmez. (Arkan "ar) 
Korkuda~ ziyade, böyle b~r alçaklık uyandı ise, Jozefin ne yaptı, yaprr.adı 

karşısı~.da ısyan duyan ~a~: .. bilinmez, bu rabıtaların gelip geçici bir SözUn klSRSI : 
- Boyle şey olur mu hıç · Bu ne a- mahiyet almasını temin etti. O Napol-

dilik? diye bağırdı. yonu öyle tecrübe etmiştir. o kadar iyi Bulunmuş mektub 
Nazır, sıska bacaklarını ayırarak, bilir ki onu· sizden de benden de fazla ... 

oturduğu yerden ona doğru eğildi. adeta huyu'nu ezber etmiştir. Bir keli· (Baştarafı 2 inci sayfacla) 

Enerjisini çoğaltması IAzım gelen 
bir tip 

lzmit Ferzi mıı 
ter JcaT'Clkterin; 
ıoruycw: 

Sakin ve man • 
çup bir hali var. 
Muhitini buldu .. 
lu zaman nete» 
ve konll§kan ol. 
mafa çalı§lr. E .. 
nerjiye bağlı ha -
reketlerde mes'u 
liyet ve zarar endişelerini fazlaca iıesab
lar. Kadın meselelerinde kıskanç davra-
nır. 

Sevimli bir genç kız 
lsıanbuldatı F. 

S. soruyor: 
- Talihim ne • 

dir, zengin olaca1c 
mıyım? 

Güler yüztle, se
vimli hallerlle 
dünyaya tabit bir 
imtiyazla geldilf • 
ğinc göre, tali • 
hinden şiklyet e 
memesi ve zengin •. ~ ihtiraslarından uzak 
kalması llzımdır. 

işini bilen 
Ali adlı bir o ' 

kuyucum.uz Jca • 
rakterim ıcwuya!: 

- Ağır başlı ve 
beceriklidir. İpm 
hesabını bilir.~ . 
katarına kolaylık-

la bağlanmaz. Ken 
disini göstericı nü· 
mayııli hareket • 
ler.ci.en uzat ka 

bir tip 

lır. Çabuk kusur görür. Menfaatlerim 
başkalarına dağıtmak niyetinde delildir. 

Nl#fl 

Emniyet va itimad telkin 
eden bir tip - Söylemiştim ya, siz bu memleketi me, bir işaretle onun cesaretini kırma- seden arzı minnet maksadile sokaklarına 

bilmezsiniz. Karşınızda bin bir neza • sını, içinde bıkkınlık ve tiksinti uyan- izafe eylemiş olduğun Klemanso, Vilson, 
ketle dil döken o muhterem dostumuz dırmasını bilir. Evet, amenna, impara- Loyid Corç gibi mephir isimlerini ora • lzmirden Ce .. 
Talleyrand'ın da bu çirkin entrikada toru tutmak için gençliğiniz, zarafeti- Iardan kaldırt. Ve nihayet, bugQn başına mal Tüner kaTak· 
parmağı olduğuna eminim. Ne yaptı- niz, zekanız, kendinizin bile bilmedi· gelen felaketi tevekkülle karpla. Zira terir.i ıoruyor · 
larsa yaptılar, hülasası şu ki, madmazel ğiniz nice maddt manevi meziyetleri· Cenabıhak bunu sana ezeldenberi mu • Tenkid ve muL.
Giybo, her saat her dakika Napolyo - niz var ama, doğrusu ben gene de kadder kılmış .. sana cÇek• demi§ .. çeke- hazc ile karşılaş-
nun p~şi sıra dolaşıp duruyor. Hortans, kendi kendime soruyorum: Acaba bü- ceksin! maktan çekinir. 
~emüza, Jozefin; üçü de birlik olmuş- tün bunlar, imparatoriçenin aleyhinize Baki... • lzzeti nefis meM-
iar, kızı adeta imparatorun koynuna kurduğu tuzakları devirmeğe, yok et- E. T a/u lP.lerinde kıskang 
atmağa çabalıyorlar. Söz aramızda o meğe yetecek mi? diyorum. • ............................. ·-·---···--· .. ····-·· davranır. Mua • 
aa h iç fena değil, genç, terütaze, bü:ün Mari, büyük bir dikkatle nazırı din- r " melesind~ hile ve' 
mana ile gönül eğlendirebilir ve yuk- ledi. Onun bu sözlerile kederleniyor, No··betcı· eczaneler riyaya sapmaz. 
selmek için her şeyi yapmağı göze al- fakat kırılmayordu. Napolyon onu, er- Samimiyeti tercih eder. Yüzüne gülen • 
mı~ şip şirin bir şey··· kek konuşmalarının acılı sertliğine a- Ba ıece 0~·:~ ecsanel• fan _ lere karşı zayıf olur, yüzil tutmaz. 

- Peki ama kimin nesidir bu kadın? lıştırrnıştı. Görünüşünün, kırılıp, in • lartlır: """"""' b 
Şimdiye kadar h iç lafını işitmemiştim. cinmeğe müheyya imiş gibi inceliğine İstanbal clhetiııdekllert lnadcıhğı sebatklrhk martı 8· 

Yumuşak olması f Azım gelen 
bir tip 

1.tDl>ı&ıdan 841· 
ıeyin Canıu, '° 
f'UJICW: 

- Mu"affaJ 
la.cak mıyım? 

İflerini yoluna 
koyduktan vı ku· 
rulmuJ bir ite dil
zen verdikten son
ra yumuşaklığın 

zararlanndan ko -
runmı]r 1lzım gelirse de, hayata hentb 
atılanların daha yumupk davranmılın 
ve kendilerini .vdirmelerl JAzımdır. 

Hatırşinas 
Kcıd1Jc011il• 

den Necdet ka ... ak· 
terini ıonıyor 

SAkin ve ~ 
gen bir hali var • 
dır. Zeklsını bir • 
denbire meydanı 

vurmaz. Cesaret. 
ballı tılerden 11 • 

zak kalır. Arka • 
dqlarile iyi ge -

bir tiD 

çinıneğe ve ha'· .• ~ JJucketlerde bu 
lunmağa dikkat r;d~: 

~ 

Mağrur bir 
Ankaradan Faruk 

de karakterini ::I' 

"'lfot"! 
Bafkalaruıa min 

net etmekte müı • 
tağni ve mağrur 
bir halı vardır • 
Kendisin\ &lika • 
dar eden dediko • 
du\ardan çabuk • 
Jınır, kızar ve kil· 

tip 

çük hadiseleri kolaylıkla izzeti nefia ıne 
selem Jrapabilir. 

f/ılltllllfl 

Muvaffakiyet ihtimallerini 
çoğaltan bir tip 

Kayıeridn Ha
lid, muoaffcık olup 

r olmayacağım 80 -

' rup: 
, 7.ekt ve acul · 
dilr. Bir feyl ça • 

{ 
buk anlar gibi 
davranır. Başka· 

larına pek bal • 
Ianmaz. Enerjili 
hareketleri var -
dır. Bütün bunlar Jnuvaffakiyet ihtimal 
lerini çolaltan sebeblerdlT. 

~ 

- Nereden işiteceksiniz! Zaten kaç rağmen, o hiç de yufka yürekli bir ka- Atsarayda: '8&rım>, Alemdarda: s·ıne ulacbrmaSI beklenen bir tip 
d (Sırn Aaun), Beyazıdda: (Belkıs), Sa - y kişi ile görüştüğünüz var ki? Kim ir dm yaradılışında değil Cesaretini as- matyada: (Teofilos), Eminöntınde: <A- 0,,ruıncıkta Tah AklCITavdan Nı. 

m i diyorsunuz? Haddi zatinde basit bir ıa elinden bırakmıyacak. İşte, sükft - mınuya), Eyübde: <Arif Bef1r), Fener- li-ı Jccınakterini ,,. dcı, hawgi maletı-

inzibat vı asayıf iflerinda 
muvaffak olabilen bir tip 

insan. Annesi İrlandalı imiş. İki k,zına netle cevab veriyor. de: <Vltall>. Şefıremlnlnde: <Nazım>, muvaffak olup oı- te muvaffak ola • 
da Çingene ve İspanyol dansları öğ - - İmparatoriçenin benimle ne di- Şehr.adebafında: (Hamdi), Karac1bn - ccıcığım ıonı110T: 
rettirmiş, üç senedir bir çok salonlar - ye ug-raşacağını anlamıyorum doğrusu. rtltte: <Keman, Küçükpazarda: <Yor - mıyacağmı .,,. • Beden! yorgun-

d gl), Bakırköyünde: (Merkeı). 11or: 
öa bıçak sallayıp. dümbelek çalıp u- Biliyorum, ona karşı suçluyum, fakat Beyotla dhe&lndekller: Zeki ve inadcı • luklara olan ta • 
rnyorlar. Büyüğü bir aralık madam sandığı derecede değil. Çünkü nihayet istıklll cadde.sinde: (Galata.saray), dır. Menfaatlerine hammillft, meruli· 
tJacciochi'nin yaIJ,J..Pa sokulmuştu, o da Napolyonu onun elinden almadım. Za- Tünelbaşında : <Matkovtç>, aaıatada: aid meselelerde yet ve vazife en· 
kıza iy i bir koca buldu. Küçüğüne, yani ten ne vakittir imparator içinden onu <İklyon, Fındıklıda: <Mu.stara Nam, ed dişesi, asayif ijlt • 
bi zımkine gelince, Jüno ve Müra ile bir silmişti. Buna ragm-en elbette ki benim Cumhuriyet caddesinde: (Ktlrkçtıyan), çabuk itiraz er, rindeta meslek • 

k Kalyoncuda: (Zafiropulos), Flruzabda: İ)i §eyleri takl!d 
iki macerası duyulunca, hem o:asını iyiliğimi istemiyeceğini tahmin ediyo- <BrtulruI>. ŞltUde: (Asım), Betlktatta: edebilir ve nasi _ 'wrden birinde 
hem de aşığını elden kaçırmak ıste - rum. Tuileri'ye gidip, takdim edilme- (Süleyman Receb). hatlerden örnek alabilir. muvaffaJdyet ilıtimallerinl çolalta'bllir. 
miyen Karolin, tuttu kızı Elyseden mi kabule kalkışmakla, esasen bir ha· Botadçl, Kadıköy Te Adalardakiler: NINfl 

ko\·durdu. Bu sefer de o Horta~·~n ta işledim ve onu fazla tazib etmemek, c~~a:_adıkö~:~~:ıye~Saacı~'~'~ Muvaffakiyıli dİkkata bağlı bir tip Ciddi davrınmı11 llekl 111111 ~ir tİf 
yanına kapaj?'ı attı, oradan da Joze imn incitmemek için de bir daha saraya man Hulaal>, Bü)'fltadada: (Halk), BeJ- derds' 
eline geçti. Herhalde çok düşük ah - ayak basmamağa karar verdim. bellde: (Halt). - Keksind~ ~ P. N. jotognflMa 
laklı bir şey. Böyle birine de para ile - Müsaadenizle söyliyeyim, bu nok· ~ ...ı Ziya. mııvaffak o· · iıtemtyerek ıoru1/07': 
neler yaptırılabileceğini artık varın siz tada da yanlış hareket ediyorsunuz. lup olmıyacağını _ Meı'ucl olacak m&lf'm1 

düsiinün. soruyor: Yuva kurmakta ciddt ve dürüst davra 
Mari: ,............... MODERN ............... ! Tutunduğu işir. nanlar A&det malzemealnl hazırlamış o 
_ Bütün bu is.terden beni haberdar i -

1 
: icabları, hayale · T u R K y E : Jurlar. Efler arasında zaman zaman esen ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. ::. =:. yer vermekten zl· fena havayı bedbahtlıkla tavsife talkıt-

Yaptıg-ınızı asla unutamıyacağım. Yal- yade dikkat, inti .. 
• t rtib L. mak haksızlık olur. Fırtınalardan ıonra nız, İmparatorun böyle tuzaklara dü- i t zam ve e aa 

ı:~~~~~;:~~i ·~~~:;;~:~~; ~::.~·:n ·~: B A ····ır a·o··s·••MM•••s··i·Y 1 s 1 ~:::~y:~.kalaııo 
onu çok iyi tanıyorum. Bana karşı duy· Kapağında Barbarosun llç renkli nefis bir resmi ile ~ 
d w • h . be · · den fazla Temı'z ve ı"ntı·zamı sever bir tip i~:~ ~e~:r. ısse, nım, sız yarın 32 Sahife Olarak ÇlklyOr. Sivastan Meliha .P:ren fotoOrafıııın der-

Fuse derin derin içini çekti. Bu sayıda: 1''evzi Kurt oğlu, Reşat Ekrem Koçu, Ziya Şakir, Celal F:rgun, cini iıtemiyerek karakterini aoruycw: 
- Ne kadar da büyük, ne kadar da Ali Rıza Seyfi, Ragıp Şevki, JQrie de la Graviere ve Mahmut Yesari, Aka intizamı ve temizliği sever ve tatbi • 

dahi olsa unutmayınız ki erkektir. Ve GOndnz, Said Kesler. katında muvaffak olur. Arkadqlarma 
erkekler hazan garib cazibelere kapı- Ayrıca bir çok tablolar, Barbaroıun Savaş şarlrılftn, resimler, nıikalar. karşı muamelesi, nazik ~ terbiyelidir. 
Jırla r. Evet doğru. imparator sizi son Tiirlılerin büyük denixisinin hayalı, harbleri, maceraları, vec:d Menfaatlerine kal'§ı tok gözlü ve mahçup 
derece seviyor. Fakat bugüne kadar o eözleri. davranır. Serbest değildir, daha ziyado 
h iç kimseye sadık kalmadı.. yaradılış •••----• Yaran 111Uvezzllerden lateylnlz. _____ ,, sıkılgan ve çekingendir. Büyükleri ta • 
meselesidir bu. Kimi beğendi ve sev· ~ rafından takdirle sevilir. 

sükılnet beklenir. 

Son Posta 
F otogrlf tahlili kuponu 
·~- . ISllll • • • • • • • 

• • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tablll1 için bu :tuponlardan 
fi adedlnln cOnderilmesl prttır. 
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Hitler - Çemberlayn mülakatı 
bu akşam sona eriyor 

da bu teşebbüsünde de muvaf-
.(Baştarafı 1 inci sayfada) ı:;;,~:;aın:ştır. 

~s~asında, ÇEmberlayn ve Hitler tam f Fransada 
iki saat yirmi dakika başbaşa kalmı~ : _ B veki! Daladye 
·lardır. Yalnız tercümanlık vazifesını Paris 22 (Hus~st) aşCaınpinchi ile 

13 yaşında eroin 
müptelası bir kız 

yakalandı 
(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

yapmam. Bana başkaları iftira ediyorlar, 
demiştir. 

Asliye 5 nci ceza müddeiumumlliği e
roinman çocuğun. muayene edilmesi ve 
farıkı mümeyyiz olup olmadığının tesbi
ti için, adliye doktoruna sevketmiştir. 

Adliye tabibi Enver Karan, Nimeti. mu
ayene etmiş ve farıkı mümeyyiz olduğu
nu, müddeiumumiliğe bildirmiştir. 

Yeni çarpışmalar 
Almanyadaki Südetler 

hududu geçmek istediler 
.. bah bahrıye nazırı 

goren Şmit hazır bulunmuştur. ·bu sa ' M chandeau ve mebusan 
İki devlet adamı arasında yapılan maliy~ nazı:;ı d~al-sosyalist grupu rel

görüşmelere yarın sabah da devam e • meclisınde ;. ~·r Daladye saat 15 de 
dilecektir. sini ~abul U:kJ~~ mümessillerini ka-

. besi ekserıyet l 'ttüakl r 
Çemberlayn'in hita . bul ederek, Fransanm ~k.er 1 a 

Bugünkü müzakerelerin hıta~ın . - ve harici siyasetinde bılhassa Çekoslo
dan sonra Başvekil Çemberlayn. bır hı- vakyaya müteallik husu.satta vuk.ua. g.~-
faıbede bulunarak müzakerelerın de - 1 tahavvül hakkında ızahat vetmıştı •. 

' lak dar en d l varn ettiği müddetçe, bütün ? a il : Daladye aynca sol partiler e ega_s-
1an sakin o1mağa davet etmış ve b kabul etmiş ve parlamentonun 
b h Ad' !er çıka - yonunu bunl p 

assa Çekoslovakyada a ıse e le _ derhal toplanması ~çi~ arın ya -
rı~mamasının lüzumunda ısrar Y tığı teklifi reddetmıştır. 
.tnıştir. .. 1 - Fransız Başvekili, parlamentoyu 

. Çemberlayn, yapılan muzakereil: - kendisinin münasib göreceği y. b.ir ~r -
rın ancak bu suretle semere vereb tt toplantıya davet edecegını bıl -

ceğini söylemiştir. ~~~iştir. . 
Londradan ayrılırken D' y r taraftan, hükfunetin sıyase -

Lo~dra 22 (Hususi) - Sabah saat tin"' ~~halif olan adliye, müsten:leka~ 
10.47 de Huston tayyare nıeydanmd~ ve hazine nazırlarının istifa et~ilderı 
kolonyaya hareket etmiş olan Başve _ söylenmektedir. Mahaza, Ba~v~kil Da
kiI Çemberlayn'e Vilyam Stra~g, Ho k ladve bunları ikna ederek, ıstifalarını 
ras Vilson hariciye nezaretı hu}Wt.b' gerl aldınnağa muvaffak olmuştur. 

' ka l 1 L.-:1:- f ti müşaviri Vilyam Malken ve . Ransiınen hey'eti ve .uı&~ se are 
Rünrays Davis refakat etınekt~dtr. _ erkam dönüyorlar 

Alınan maslahatgüzarı Kor_d. ıl.e ~:~- Londra 22 (Hususi) - Lord ~an -
katib Baron Fon Selzan kendisinı . •ın· hey'etine dahil bulunan aza -

sırnen . . · k .. _ 
ton'da uğurlamışlardır. .• 1 ve bunların ailelerını getırme u 

• 'Oınidvarnno ~~ bugün Praga bir İngiliz tayyare-
. den evvel şu z ~. d ·ım· ti 

Başvekil tayyareye bınıne si gon erı ış r. . 
beyanatta bulunmuştur: Prag ile Londra arasında bırkaç se-

. ·n muslihane bir f r apan bu tayyare, hey'et Azaların -
cÇekoslovak meselesmi u·z milletleri :a yba.şka İngiliz sefareti erkanından 

surette halli, -'.lman ve di~:n ı anlaşmanın b;ılarını da Londraya getirmiştir, 
arasında husulü arzu e 
-~ 1 b. tıdır Bu ınlaşına ise Avru· Pragdaki İngiliz tebaalarına ve se-
~--s ı ır şar · · 'stih- · · gilte d" 
Pa Ih- u-n lbım şartıd~r. Benun 1 fa"'°t erkanı ailelenne, In reye on 

su un ulh-dür ve '"" · · tir B 1 d 
daf ettiğim şey, bu Avrupa s ~ .. ek meleri tavsiye edilmış . un 81: an 
Yapt ~m seyahatin bu suihe goturec bir kısmı da yarın hareket edecektır. 

ıs• . ü · dvarım > 
olan yolu açacağından mı · İngiliz Kralının temasları 

Atnı.anyada istikbal Londra 22 (Hususi) - Itral bugün ha-
l ·ı· başveki- ı· V d' b'l"'h B ll 22 (Hususn - ngı ız a nazın Sir Kingz ı u u ve ı a a-

l
. çer bnerlayn ve refakatindeki zeva:, s;ı- rve eski başvekil Lord Baldvini kabul 
ı em • ·runışler-
at 12,30 da Kolonyada ıtaraya 1 etmiştir. 
dir. Diğer taraftan hariciye nazın Lord 

t reden indiğ: sırada H lifaks da m.illf müdafaa nazırı To-
Çemberl~ynl ~::n Fon Bibentrop. tn- m:s İnskip ve diğer bazı diplomatlar -

Alman harıc ye kanı .. .. .. 
d n ve Alman er la göruşmuştur. 

Onbeş yaşında bir yankesici çocuk 
ele geçti 

15 yaşında bir yan.kesici çocuk, zabıta 
tarafından yakalanarak. müddeiumumi
liğe teslim edilmiştir. 

Suçlu Bürhan, Beyoğlunda Liyon ma
ğazasının önünde gene kendi yaşlarında 
Şem'inur isminde bir kız çocuğunun ce
bindeki 3 lirayı aşırırken, görülerek, ya
kalanmıştır. 

Beyoğlu müddeiumumiliği işlenen ,su
çu sabit görmüş, çocuğu sulh ceza mah
kemesine sevketrniştir. 

Hadiseyi saklamadan itiraf eden Bür
han, mahkemede meyus ve mahcub bir 
tavırla, ~ları söylemiştir: 

- Babam, bir müddet evvel öldü. An
nem de üç ay evvel, beni kimsesu bıra
karak kaçtı. Bir daha da aramadı. Ana
sız, babasız bir çocuk, ne yapar? .. Şura
da, burada çalışmağa başladım. GMı kah
vecilere çıraklık ettim, gfilı gazinolarda 
çalıştım. Son günlerde bana kimse i} ver
miyordu. Karnım açtı, ekmek bulmak 
için param yoktu. Bugün Tepebaşında 

bir otelin önünde, bir kıza babasının pa
ra verdiğini gördüm. Kız, parayı ceketi
nin yan cebine koymuştu. Alınması g:.iç 
olınıyaca4ını düşündüm. Pe~e takıl
dım, bir müddet takı'b ettim. Nihayet, 
tam parayı alırken, beni yakaladılar. Bu, 
benim ilk işlediğim. suç. Şeytana uydum. 

Bunun üzerine, hAkim çocuğa §U suali 
sormuştur: 

- Peki, hırsızlığın fena bir şey olduv 
ğunu bilmiyor muydun? .. 

- Biliyor.dum. İlkmektebde hocam, 
hırsızlık çok fena bir şeydir, demişti, am
ma ne yapayım! .. Karnım açtı.. Bir fena
lık, yaptım. 

Mahkeme, suçlu Bürharun bir buçuk 
ay müddetle hapsine karar vermi§ ve kü
çüğü tevkifhaneye .tevkeylemiştir. 

Londra 22 (Hususi) - Südet mıntaka
larındaki vaziyet hakkında alınan haber
ler mütenakıs mahiyettedir. 

Alman membalan, bu mıntakalarda 
bütün kontrolün Südetler eline geçtiğini 
iddia etmektedirler. Çek makamları ise 
henüz vaziyete hakim olduklarını bildi
riyorlar. 

Viyanadan alınan bir habere göre, Al
man topraklarında teşekkül etmiş olan 
Südet gönüllüleri, bu akşam Çekoslovak
yanın Avusturya hududundan geçmeğe 

teşebbüs etmişlerdir. 

Çek muhafızları, Südetlerin bu silahlı 
teşebbüsünü durdurtmağa muvaffak ol
muşlardır. 

Yeni hadiseler 
Londra 22 (Husınl) - Südet mıntaka

sınm bazı yerlerinde hadiseler çıktığı ha
ber verilmektedir. 

Egger'deki Çek garnizonu kumandanı, 
Çek sivil makamlannın tebligatına rağ
men, askeri kuvvetleri garnizondan çek
menllitir. 

Kumandan, iki yüz Çek neferile birlik
te garnizonda kalmııt ve ordu erkanından 
emir almadıkça yerinden kımıldanmıya
cağmı söylemiştir. 

Diğer bazı Südet şehirlerinde de Çek
lerle Almanlar arasında çarpışmalar ol
muıtur. Südet Almanları muhtelli dev
let dairelerini ele geçirmek istemişlerse 
de .. muvaffak olamamışlardır. 

Almanlara ıöre 

Berlin 22 (A.A.) - Alman .istihbarnt 
bürosu, Egger'den almlf olduğu aşağıdaki 
haberi neşretmektedir: Çarşamba - per
şembe gecesi ve bugün sabahleyin Südet 
Almanlar, Çek JisaniJe mütekellim hal
kın sakin oldukları arazi hududuna ka
dar olan yerlerde intizam ve asayi.§ hidt'
matını ellerine almışlardır. Südet Al
manlar, henüz Çek teşkllAtı ile mesai bir
liğine devam ebnekt.edirler. 

Südet arazisindeki ne~'e ve sevincin 
tavaifi gayri kabildir. Evlerin cebhelerin
de gamalı haçlı bayraklar dalgalanmak
tadır. giliz sefiri Hen erso ıştı - Çemberlayn'i miidafaa 

tarafından karşılanm r. • kil ç ç· d J I Sfidetler, kurtulmalarına takaddüm e-
. eti., Kolonyada kı- Londra 22 (Hususi) - Başve em- ın e apon arla Fransızlar den son saatlerde nümune teşkil edebilc-

Çemberlayn ve roaıY oınobiilerle berla 'in siyasetini müdafaa eden Lord • " • 
sa bir tevakkuftan sonra ot d ~, Go- v· t ynton bugün bir beyanatta buluna- arasında bır hadıse çıktı cek bir süktin ve intizam dahilinde hare-n "lin gecerek os~ ~ ın er , . ket etmişlerdir. 

enin f8.I'k sahı e · d kendilerine rak ezcümle demiştir ki: Tokyo 22 (A.A.) - Tiyençinde Japon Çek jandarma ve polisleri artık hemen 
desberge gelıniş ~e bura .l unda bizzat c- Maalesef, Sudet meselesinden mute- ve Fransız makamları arasında bir hadi- hemen hiç meydana çıkmamaktadırlar. 
ta?sis edilen otelin peron tardır. vellid vaziyeti bir fırsat sayan Çekoslo- se zuhur etmiştir. Bir Japon ubiti ile bir Hazırlıklar 
liıtıer tarafından karşılanmış . . ky ın diğer ild komşusu, bu meml~ küçük zabit ve bir şoför imtiyazlı mınta-

İngili b kiline yapılan istikbal ıne- kvat ··anerinde toprak iddialarında bulunu~ kanın 40 kadar Fransız polisinin fena mu- Prag, 22 (A.A.) - Çekoslovak radyosu 
z aşve ordusu u- e uz Bohemya mıntakalarımn büyük bir kıs-

rasimmde Dr. Göbels, Alma.'1 
1 

yorlar. . . amelesine maruz kalmtşla!'dır. HAdisenin 
• Kayte b'Idirmek isterım mmdaki Sokol şeflerini teşkilat müdüri-al Fon · d vletlere şunu 1 sebebi gelip gitme nizamnamesi hakkın-

tnurn kumandanı gener ha Bu e bi 'deli yı kat'iyen yetinin emirlerini almak üzere muhtelif 
. .. ~ Hiınler, - . t ']tere böyle r 1 a da ihtilat zuhurundan neşet etmiştir. 

N°azi polis teşkilatı dırek~or., memurlar ki, n~fbara almak niyetinde değildir. =============== mahallerde toplanma4a davet etmekte-
riciye erkanı ve diğer yukseıt nazarı ı ı hayallerle meşgul olmasınlar. dirler. 

da hazır bulunmuşlardı!'. Boş yere, d ediyor - OSMANLI BANK s Lehistan ve Macaristanm 
londrada buyuk numayişler - ~=!1nı~:Uvaz1yet bütün § A 

1 
talebleri 

HükUınetin, Al~ Bugun hafaza etmektedir. Ne TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Londra 22 (Hususi) - ğrnesi ve vahametini mu bedb' olmak Londra 22 (Husust) - Berlin hüktllııe-

ınan taleblerine karşı boyun e ınası. fazla nikbin, ne de kara ın TESİS TARİHİ : 1863 tinin, Macaristan ve Polonya tarafından 
Cekoslovakyaya yardımd:ı ~u!u~a yan- doğru değildir.> • • Sermayesi: ıo.eoo.ooo ingw.z lirası : Çekoslovakyadaki rrkdsşlarını kurtar-
efkan umumiyede büyük b.r infia. u Lehistana ınenfi cevab verildi ' S mak üzere ileri sürülen taleblere kuvvet 
dırrnıştır. 22 (A.A.) - Deyll Telegraf ga- ~ vereceği anlaşılmaktadır. 

Bu akşam beynelmilel sull1 .nıüda.~a~ e~~~d~rd Halifaksın Lehist~ ve Ma- Türkiyenin başlıca : Alman ıazeteleri ba hususu aÇıkça tti-
cetniyeti udafından tertib edilen b~ ~ris~nın Çekoslovakya:a::ıt! :::~ Faris, Marsilya, Nis, rat etmektedirler. cL!>kal Anzaygera di-
bir nümayiş esnasında, binlekrce çenı- lekete aid ekalliyetler ~<Hni ve bunun Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, yor ki: cBirkaç gün evvel çok gözükP!l 
'Whiteb 11 · da topJ.anara ' ' enfi cevab ver b' İran, Filistin ve Yonanistan'da • talebler, bugün artık azdıt'.> 

a cıvarın . a ~ır· }erine ın . ..ınkün olacağı müta-
berlaynt istemeyiz gitsin> drye b g daha sonra belki mu Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, Frankturter Zaytung da bir Çekoslo-
~lardır ' left<.,.,1 bildirdiğini yarıyor. Suriye ve Yunanistan~ Filyallerl - vak devletinin hikmeti vücudü kalmadı-

. ....,..... ·· temini lizım ğmı söy lemektedJr. 
İki bin miting yapılacak Ber şeyden evYel sulhun . vardır. 

t tilinde (A A ) Press ~oclation Nümayişler 
Diğer taraftan, bu hafta sonu a •. b'n Londra 22 · · - Qodesberg müla- Diğer taraftan Şilezvigdeki (Danimar-

İn~terenin muhtelif ~ellirlerinde ılri l yazıyor: Bü~n .Av;:~:tle ve alaka ile - Her türlü banka muameleleri - ka) Naziler de Çekoslovakya aleyhinde 
lniting ve nümayiş yapılacaknr. . · katını azamı bır u bahsolan şey nümayişler tertib ederek, ekalliyetlerin 

Nü t' siyasetinı Filhakika ınevzu yapar. 

teslim edilmiş ve tayfa da Macar toprali" 
larına inmiştir. j 

Varşovada nümayişler 

Varşova 22 (A.A.) - Buradaki Çeko"' 
1Övak elçiliği önünde halk nümayişlerde 
bulunmuş ve Polonyalılarla mesktın to~ 
rakların Polonyaya ilhakını istemiştir, 

Birkaç gündenberi polis müfrezelerinhı 
muhafazası altında bulunan elçiliğe hf~ 
bir taarruz olmamıştır. 

Ayni zamanda halk, Macar elçiliği ö.. 
nünde de muhabbet tezahüratında ııu .. 
lunmuştur. 

Lehistanın notası 

Varşova 22 (A.A.) - Pat ajansı tel). 
liğ ediyor: Polonyanın Prag orta elçi .. 
si Çekoslovak hariciye nezaretine biı! 
bir nota vererek, hükumetinin Alman 
ekalliyetlerine yapılacak muamelenin 
aynen Polonya ekalliyetlerine yapıla • 
cağı ümidini izhar etmiştir. 

Notada, vaziyetteki değişiklik dola" 
yısile Çekoslovakyadaki Polonya ekal• 
liyetlerine dair 1925 de akdedilmiş o• 
lan Polonya - Çek mukavelesinin artıi 
tatbik edilemiyeceği ve binaena1ey1i 
Polonyanın mezkUr mukaveleyi feshet
tiği de bildirilmektedir. 

Macaristamn notası 

Budapeşte 22 (A.A.) - Macarista• 
nın Prag sefiri, bugün Çek hükfuneti .. 
ne bir nota vererek Macar ekalliyet) 
hakkında Südet Alman1ara yapılan mu 
amelenin aynının yapılmasını iste • 
miştir. 

Polonya - Çek hududunda 

Ciezsyn 22 (A.A.) - cPolonya • ç.. 
koslovakya hududu• Polonya tarafın • 
dan vaziyetinin teshiti istenilen ve 01-
zanen ile hudud tarafından ikiye bö .. 
lünmü..ş olan yan Polonyalı, yarı ÇeJI 
Ciezsyn şehri intizar içindedir. Fran • 
sız - İngiliz Ü!kliflerinin Çekoslovakya 
tarafından kabulünden beri · Ciezsyu 
Silezyasmın Polonyaya ilhakını iste • 
yen hududun her iki tarafındaki Po • 
lonya ahalisi gittikçe artan bir sabır • 
sızlıkla neticeyi beklemektedir. Ciez .; 
syn'ln Polonyalılarla meskUn kısmı " 
nın belediyesi dündenberi halkı ma • 
nevradan avdet eden Po1onya kıt'ala • 
nnı seUmlarnağa davet etmektedir. 

Dün beklenen bu kıt'aların muva • 
salatı yarına tehir edilmiştir. 

Hududda müsademe 
Varşova 22 (AA.) - Lehistan top, 

~aklarına geçen Südet ve diğer ekalli .. 
yetler mensuplarının adedi artıyor. 01· 
sa nehrinin kıyıları kuvvetli miifreze-
lerle tutulmuştur. Bununla beraber 
mülteciler ı.aman za.mari hududu geç • 
meğe muvaffak oluyorlar. 

Dün sabah saat 4,30 da Olsa üzerinıı 
deki şiınend.üer köprüsü yakininde b11 
müsademe vukubulmuştur. Leh top • 
raklarına ulaşmak isteyen btr Çek kQi. 
çük zahitile bir kaç asker ağır surette 
yaralanmışlardır. · 

Tahliye başladı mı? 

Budapeşte 22 (A.A.) - Çek hududun .. 
dan gelen haberler Çeklerin doğu cenu!i 
topraklarını tahliyeye başladıklarını bOıo 
dirmektedir. 
.. ....... -·-··········-··-···-··········-·--·····-= 

SfilA NIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 tnayişciler bükfune ın . d bekliyor. ' bubranlnın halli ayrılmasını istemişlerdir. 

tenkid edecek ve Çekoslovakya lehın e yalnlZ Çekoslovakya Jl panln üzerine 11111 111 11111 11 ı ı 11 1111 ı ı e 
tezab · · amanda .:ı. vru Budapeştede nümayiş 

ürat yapacaklardır. değil, aynı ı di,.er bütiin buhran k üzere ....._,elnıll Budapec::te 22 (A.A) - Dün akc::am bil- İdare Merkezi : İSTANBUL (GAlA.Ta.ı 'tti kte bulunan s . H r1le uğr&fllla -ı... el b1r tomla- "' ~ •"ıl 
Beş işci partisi meb'usu Parise gı çökme . de tasfiye eyleınektll'. er fOD teşkil edilme&l. tün Macaristanda bundan yirmi sena ev-· 
L d i) t · partisi me~ ve meselelerı su]hün temini lazımdır, fa- 2 - SllAh altına çağırılan a.akerıenn der- vel Çekoslovakyaya .ilhak edilen Macar 

hu on ra 22 (Husus - ŞCJ t bugün şeyden evvel Südet meselesi, yeni bal terhlsL topraklarının iadesi için büyük tezahü-
slanndan beş kişilik bir heye kat daha şimdid~en çıkarmıJ!ır. s _ Bu tşler baDedlllnceye kadar geçe -

tay-yare ile Parise gitmlştir. b"r takım rnüşkül~t ortadyaFransız - İn- cık milddet zarfında Hıtler ve allb.dar rat yapılınıştır. 
t _ sos- ı Macarısta'!l a nı An Budapeştcdeki tezahürlere iki yüz bin 
.uıgiliz mebusları Pariste, Fransız Polonya ve ovakyadaki Polon- partiler taratından 1t1 ve yi§fn idamest ~den fazla iştirak etmiş ve pes.kopos 

:tallst ve sendikalist liderlerile, Çekoslo- giliz planının Çek~l etlere de tatbikini lehinde müşterek bir beyanname nep'edllmes. Zadravetz bir. nutuk sôyliyerek halkın 
\>akya hakkında verilen kararlardan roü- alı ve Macar eka. y 4 - Yeni Çek deTletinln t&m.Bmlyetı bat- şiddetli ve sürekli allrışları arasında bu 
te\>ellid vaziyeti görüşmüşlerdir. 1

esrnen istemişlerdir. • . kında bazı teminat verilmeal · toprakların iadesini ist.r>mistir. r ,. tek]iflen -~ 

İngiliz mebusları Fransız adliye nazı- çeınberlayn ın tesının 1'fü.1ikat bu akşam sona erecek Bir Çek vapnm MacarJara teslim edildi 
tJ. • dır Time& gaze 

ıle de temaslarda bulunmuşlar · . uındra 22 <A.A.) - b dan öğrendiğine Godcsberg 22 CA.A.) _ Umumiyetle Alman Budapeşte 22 (A.A) - Tunııda işliycn 
Alınan bazı haberlere göu, işci _parti- sal~Jıiyettar btr ::r: ezeümle şunları mahfilleri, Bitler _ çemberlayn görüımeıe _ c.O. M. 21> Çekoslovak vapuru, dün öğle-

ıi, dün gece İngiliz kabinesini Hitler - göre, çeınberl.~::11 rının yarın aqam nihayet bulacağı mütaıe- den sonra tayfası ta:ı:.ııfından Macar sa
~eınber layn mülnkatından evvel Çekos- teklif edecektı · ır.mnın yen! hududlarının n~ındadırlar hlllerlne getirilerek Macar makamatma 
[ çetosJ<>Vb.r- -•-~... tanzimi işle- ,_ 0 vakya meselesindeki kararından vaz- 1 - hali naüba4ele~ 
geçirmek için son bir teşebbüste daha bu- tayinl ve a 

TÜT lıiyeddl .Ş,,b.kri: 

!STANBUL (Galata ve Yenicam!) 
MERSİN, ADANA Bürom 

Yanani.tandaki Şubeleri: 

SELAN!K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

""'" --.,, :::::;. ~ . 
~= 
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~U .. lftU"' "Son Posta,, nın Hikayesi ~ .. , ......... lffltllltR .. UlllYJ = 
1 
1 YEMEKTEN SONRA _ 1 
..... Yazan: Giovanni Boccaccio Çeviren: Sezai Sof elli . .dllft .. llU~ 
Bundan yüzlerce sene evvel İtalyanın 

Floransa şehrinde Federigo Alberigi fa -
minde bir delikanlı vardl. Kimsesiz ve 
gayet zengindi. Vaktini neş'e ve zevk 
içinde geçirmek için her çareye baş vu -
rur, hiç bir eğlencedan gerı kalmazd:. 
Lakin günün birinde Federigo'yu bir dü
şünce aldı. Daim mütebessim olan yüzü
nü bir yeis bulutu kapladı. Artık hıç bir 
şeyden zevk alamaz olmuştu. Arkadaş -
ları onun üzüntüsünün sebebini pek ça
buk keşfettiler. Hemen hemen Floransa
da eşine pek nadir tesadüi edilır bir ya
ı:adılışta olan Monna Ciovanna'ya Fede
ı:igo daha ilk görüşte gön1ünü kaptır~
tı. 

biraz daha sıkıntıya düşüyor, lakin hiç 
kimseye halini belli etm~yordu. Küçük 
çiftliğinden güç halle ekmeğini çıkarıyor. 
Atmacasının yakaladığı kuşlar da yemek
lerini temin ediyorlardı. 

Bir gün sevgili atmacası omuzunda, 
çiftliğinin önünde dolaşırken beş altı 

yaşlarında güzel bir erkek. çocuğu gör -
dü. Çocuk dalgın gözlerle Federigonun 
omuzunda tüniyen atmacaya bakıyordu. 
Federigo yaklaşarak çocuğu okşadı, öte
den beriden konuştular. Çocuğun babası 
bir kaç ay evvel ölm~ş. biraz ileride, or
manın kenarındaki köşke yazı geçirmek 
üzere annesi ile berab~r gelmişler ... An -
nesinin ismi Monna Giovnnni imiş!.. 

Ne yazık ki Monna Giovanna evli idi. 
Yoksa o da Federigoya karşı kalbinde O günden itibaren ~ederigo küçük ço
bir zaf duymuyor değildi. Lakın son de- cukla çok iyi birer arkadaş oldular. Her 
rece namuslı: \•e iyi ahlaklı bir genç kadın 1 gün beraberce kırlara çıkarlar. Atmaca-
olduğundan her ne olursa olsun evine, 
kocnsma sadık kalmayı her şeyden üs -
tün tutuyordu. 

Federigonun neş'esizliği günden güne 
arttı. Genç kadını baştan çıkarmak için 
her türlü çareye baş vurdu. Araya vası
talar koydu. Hesabsız para sadetti. Fa · 
kat bir türlü muvaffak olamadı. Bu mu
vaffakiyetsizlik Federigoyu yeisten yeise 
6Ürükledi. Aşkını unutmak için eskfr~t
den daha çılgınca alemleri tertib etmeğe 
hütün parasını bu uğurda harcamağa baş
ladı. 

Lakin günler, aylar geçiyor, Fcdcrigo 
bir türlü sevgilisini Monna Giovannayı 
unutamıyordu. 

Öyle bir zaman geldi ki Federigonun 
hesabsız serveti yavaş yava~ eridi ve hiç 
bir şey kalmadı. Zevk ve eğlence anların
da etrafını saran yüzlerce arkadaşı ken
disini birer birer terkcttiler. Federigo 
ihtiyar lalası ile yapayalnız kaldı. Ötede 
beride kalan bir iki ufak tefek eşyayı sa
tarak şehirden biraz uzakta, bir sayfiye 
yerindeki küçük çiftliğe çekildiler. 

Federigonun çok güıel bir atmacası 
vardı. Parasının bol olduğu zamanda bu 
kuşu binlerce lirete :ılmıştı. Sıkıntı için· 
de olduğu halde bu hayvanı satmağa kı
yamamıştı. Bütün gün onunla kırlara çı
kıyor kuş avlıyordu. 

- Aradan yıllar geçti. Federigo her gün 

nın kuşları yakalamasını seyrederlerdi. 
Bu arkadaşlık epey bir milddet devam 
etti. Llıkin günün birinde küçük çocuk 
rnutad gezintisine gelmedi. Aradan bir 
kaç gün geçtiği halde gene görünmedi. 

Günler böylece geçiyordu. Bır gün Fe
derigo Alberigi bahçesinde oturuyordu. 
Biraz rahatsızdı ve atmacasile kuş avına 
çıkmamıştı. Dalgın düşünürken kapının 

önünde iki kadının durduHunu gördü. He
men yerinden fırladı, koştu kapıyı açtı. 

Gelen kadınlardan birisi Monna Gio • 
vanni idi. Diğeri de her halde arkadaşı 
olsa gerekti. f çeri girdiler. Monna Gio • 
vanni: 

- Federigo Alberigi, dedi. Sana öğle 
yemeğine geldik. Bunca seneler benim 
yüzümden çok sıkıntı çektin. İstemiye -
rek üzülmene amil oldum. Lakın bugün 
eski bir dost gibi seni ziyaret~ geliyo -
rum. 

Federigo ne söyliyeceğini şaşırdı. Ka

dınlara oturmaları için sandalyeler ver
eli ve sonra onlara yemek hazıdamak jçin 
içeri koştu. Llilasını çağırdı. Ona bir şey
ler yapmasını söyledi, fakat ihtiyar adam 
yüzünü buruşturarak evde ekmekten ve 
bir şişe şaraptan başka bir şey bulun • 
madığını haber verdi. 

Ne yapacaklardı? Öteberi almak için 
paraları da yoktu. Federigo üzüntü içinde 

etrafına bakarken kapının önünde tüne· 
ğinde tünemekte tYlan atmacasını gördü. 
Bir an tereddüd ettikten sonra ihtiyara 
dönerek, teessürünü güç zapteden bir 
sesle: 

- Kes şu atmacayı, diye emretti!. 
.. .. . .. . .. . .. ... .. .. . . . .. . .. ....... .. . .. ... . ... .. . .. .. 
Yemeği neş'e ile yediler. Yemekten 

sonra kadınlar biraz daha oturdular. Gi
decekleri zaman Donna Giovanni: 

- Federigo Alberigi sizden b:r ricam 
var, dedi. Vakıa bu istirhamımın ne ka
dar uygunsuz olduğunu tahmin etmek -
teyim. Lakin, lakin bir zavallı çocuğun, 
hasta oğlumun hayatı rnevzuubahstır. 
Bir haftadanberi müdhiş ateşler içinde 
yatakta yakıyor. Hiç durmadan sizin at
macanızı sayıklıyor. Emmim ki onunla 
oynarsa iyileşecek. Atmacamzın sizin 
için ne derece kıymetli olduğunu biliyo· 
rum. Bedelini vermeği de teklif etmiyo -
rum, çünkü benden para almıyaeağınızı 
da bilirim. Şayed beni kendınize ölünci.
ye kadar minnettar etmek isterseniz ... 

Monna Giovanni sözünü bitiremedi. 
Federigo iki elile yüzünü kapamış, bir er
kek için ayıb olduğunu bildiği halde, hıç
kıra hıçkıra ağlıyordu. Neden sonra ken
dini toplıyabildi. 

- Sizin için her şeyimi, hayatımı bile 
vermcğe hazırım. La!dn atmacayı ver -
mem imkansız. Yok, sakın ondan ayrıl -
mak istemediğimi zannetmeyın. Hayır .. 
demin size yedirecek bir Ş<'Y bulamadı -
ğım için zavallı kuşu kesıp önünüze koy
muştum! .. 

TARINld Nf:)ıımAMJZDA: 

Kamp hayatı 
Çeviren: İsmet Hulthl 

.............................................................. 
lnegölde. sünnet düğünü 

İnegöl (Hususi) - Şehrimizde Kızılay 
cemiyeti tarafından pazar günü memle
ket hastanesinde 25 yetim çocuk sünnet 
ettirilmiş ve belediye bandosu da ço • 
cukları eğlendirmiştir. 

ffMl ·~ik :ıüu-~ 
OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU 

Tak.sim - Stadyom 
Şoför olacaklara: Yeni ders devresl 12 

Blrlnciteşrln 938 de başlıyacak ve ı İkinci • 
kfinuna kadar sürecektir. Motör ve otomo -
bil Teorik dersleri haftada üç gün saat. 18 
den 20 ye kadardır. Ayrıca Montaj dersleri 
de vardır. Teorik ve pratik dersler, 25, dl -
reksiyon talimleri ile beraber 50 liradır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Tafslla~ 
için program isteyiniz. 

AMATÖR OLACAKLAR: Her zaman kabul olunur, imtihanlara hazırlanır. U:erse
des - Benz fabrikası okulum aza, üzerinde taiebeye ders vermek için, çok kıymeW bir 
Dizel Motörü hediye etmiştir. Yeni ders devremizde, bütün parçaları hareket eden bu 
hayret verici kesik makine üzerinde D~el :;istemi motörlerln hususiyetleri izah 
olunacaktır. 

Şoför kltab evimizin yedinci kitabını teşkll eden OTOMOBİL DİZEL MOTÖRLERİ 
basılmıştır. Abonelerimize yakında gönderllecektlr. Telefon: 42508 . 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
l - İstekli çıkmamış olan Ankarada Jandarma sübay okulu arkasındaki Jan -

darma matbaası ikmali inşaatı gene ayni şartlarla ve pazarlık usulıle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 19575 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 10.10.938 Pazartesi günü saat 10 da Nafia Vekaleti yapı işleri 

eksiltme komisyonu odasında pazarlık usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu\1akkat 

teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müt.eferri evrak bir lira bedel mukabilinde 
yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. c3854• c6689> 

- ---- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~r. 

- - İcabındı1 günde 3 kaşe alınabilir. - -

Sümer Bank Genel Direktörlü -
ğünden: 

Mühendis, Kimyager ve Sanat okulu mezunu Alınacak 
Sivas çimento fabrikası ihtiyacı için mütehassıs olarak yetiştirilmek: üzere 

bir kimyager, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi ve üç san'atlar oku
lu veya duvarcı usta mektebi mezunu alı nacaktır. 

'l'aliblerin tahşillerini bitirdikten sonra en aşağı iki üç sene meslekleri dahilin· 
de çalışarak tecrübe görmüş olmaları ve askerliklerini yapmış bulunmalan .ıa -
ıımdır. 

isteklilerin tahsil ve hizme~ vesaiki musaddak suretilerile 15.10.938 tarihine 
kadar Personel servisine tahriren miiracaatları. c3905ı. c6754> 

Yoltımuza devam etsek, nereye va -56- da idi. Takvor ise, aralarındaki söz bir· 
racak isek varsak. Sulara mı gidccc SQN POST AN iN liği mucibince biraz sonra gelecektL 

ğiz? Ilıcalarda yı EDE{? J QQ f'\ AN\ Amerikalı, tercüman vasıtasile sordu: 
kanacak mıyız· - Vesika hazır mı? 
İçmelerden şiü Torik: 
mı arıyacag-ız' Evet d d' b - · .. e ı; uyurun. 
Ne yapacak isek Ve muskayı koynundan çıkardı, mu· 
a r t ı k yapalım şamba sargısından ayırarak tezgahın 

Bugün ayın.. dur • YAZAN: Ercümend Ekrem Taıu camı üzerine yaydı. Amerikalı bun•• 
bakayım, kaçı? görür görmez, gene tercüman vasıta 

Bunu derker.. bu kadar sevab işle- - Onu sonra söy- sile: · 
elini ceketinin iç mezdin. Bilsen :le i !erim, dedik a! - Bu, dedi, kağıd üzerine yazılmıt 
cebine attı, ora- türlü üzülüyordum. < Takvor: Halbuk'i o eski zamanlarda kağıd h& 

dan bir takvim çıkardı, bakmıya hazır· İşi sana sonra uzun - Ben ağnattıra- nüz icad edilmemişti. 
İandı. Lakin Torik birdenbire ok gib· u z u n anlatırım. yım.. Zavallı Torik apıştı. Ne söyliyeceğinl 
atılmış, yerden bir şey kapmıştı. Gura- Zengin olacağım. Diyecek oldu; To- bilemiyordu. Alıcının bu kadar çetini· 
bi .-efendi yapacağını unutarak: zengin! Anlıyor mu- rik sözünü kesti: ne, bu derece kılı kırk yaranma çatma· 

- Ne o? Ne oluy.oı:sun? ıdedi sun? Bir piyango da - Yoo! Sen karı- .mıştı. Birdenbire ğön1ünü derin bir ye-
- Torik sevincinqen nerede ise. ayağcı bana vurdu. Bu şıp da fiyakamı boz- is bürüdü. İş falsoya müncer oın'.ıalr 
kal~ıp şıkır şıkır oyıııyacakl1. Bira1. ;nuskanın sana ful ma. Gizli totulmı- tehlfkesini arzcdiyordu. Takvor aradı 
evvel yerden tehalükle kaptığı şeyi kadar ia,ydası yok- ~·an işin sonu gel- olsa belki de bu çıkmazı aydınlatırdı 
durmadan dudaklarına götürüyor, öpü- tu. Halbuki şimdi rnez. Hele bir defa Aksi gibi o da gecikiyordu. Fazla tered· 
yordu. bu benim elimde dalaveremizi çevi- düdün, Amerikalının içindeki şübhevi 

İfakat hanım kocasına hitabla: sağlam bir ökse. Bu- relim; ağımızı ata- artıracağını düşünen Torik, nihayet, 
- A! Ayol! Senin muskan .. dedi. A- nunla enai avltya· lım da ondan sonra. meseleyi muğaiataya boğmak tarikini 

rab hafızın kuvvet icin yazıp da sancı cağım. Dönüşte, A- Vakide moruk bi- tuttu. Tercümana dedi ki: 
verdiği muska. Oğlan deli mi oldu? Nf' rab hafıza bir şişe zim sinyoru tanı- - Vallahi, azizim, mösyöye söyle: 
diye şapur şupur öpüyorsun? Necmi'. imam suyu adağım maz, işimizi boza- Benden vesika istedi, getirdim. Ben o· 
Sana söyli.iyorum, evladım! olsun! Zira herif ça· maz ama, olsun: nun gibi profesör, mütehassıs değilim: 

Torik cevab vermiyordu. Sadece kar ama, çaktırmaz. Şeytanın kulağı var. Kağıdın ne vakit icad olunduğundan 
takvora döndü, içindeki sevinci ona i- Gizli işlenen suçla- lhtiyarcağız koltuğu.nen üze rinde daha ziyade doı}ruldu Sen şimdi benimle haberim yok. Benim bildiğim bir şey 
zah etti: rın günah defterine yazılmadığına ka-ı seyyahların peşine takılıp da çarşı içi-ı gel, bitişik odaya geçelim de şu karga- varsa. o da ben bu hoknayı ve yanın· 

- Buldum, ahpar! Mezeci Filipin ildir. Onun kerametine, nefsinin kud- ne gitmemişsin. Gideydin, bugün böy- cıkların her birine ad koyalım. Senin daki bu vesikayı. canımı dişime, kelle· 
vesikasını buldum! İskenderin de, nar- retine sizin gibi avallar kanar. Gel ge- le ahmak ahmak suratıma bakmazdın. ilmin vardı;r. Hepsine de birer kulp mi de koltuğuma alarak, İstanbuldn, 
gilenin de şeceresi bunda! Eğer herif- lelim, bugün ben de inandım, hani ya. Sen bilir misin, kaç tane işkembe fener, uydurursun. Bunların arasında mezeci Topkapıdaki mozahanenin içinden a· 
cioğlu buna da itiraz ~derse, buna da Ama, bakalım gene. Bunun tesirı asıl kaç yüz tane sarı mangal, kaç milyon Filip'in imzası, kalıbı hangisi? Onu ön- ı"Bkladım .. yani ya, çaldım. Romanya
mehana bulursa üfüreyim yedi ceddi- yarın belli olacak. Değil mi ahpar? Ser. tane sübyan kıraat kitabı, ne kadar ceden kararlaştıralım. Olur mu? da bir ~ntikacıya gösterdim, yalnız c:u 
nin de kandilini. de bir şey söyle, yahu! Bayağı vakit fiske ~anıdan İstanbuldan A.merikaya Takvor, hayretle Toriğin yüzüne ba- yazılı şeye beş yiiz dolar verdi, vem1~ 

Gurabi efendi o aralık kendine geldi. mübareği çıkrıkcı fırıldağı gibi işletir- antika niyetine uçmuş ve satan açık- kıyordu: dim. Ötekini ise bin dolara kapatmak 
- Bırak, oğlum! O vesika falan de- sin. Şu dakikayı mı buldun susacak? gözlere para kazandırmıştır? - Sen, çok yaman adamsın! dedi. istediler, ona da razı olmadım. Niyetim. 

ğil. O benim muskam. Cebimden tak- Gel, bak .. sen de gör. Aval bunu mis gi- Bu aralık Gurabi efendi muskasını - Yamanımdır, zahir! Haydi, geli- hoknayı bin beş yüze, bu vesikayı (la 
vimi çıkarırken, düştü. Bırak, günaha bi yutar, değil mi? Ne o? Neden durak- istirdad için bir hamle yaptı: yor musun? bin dolara doğru, ayrı ayn okutmaktı. 
girersin. Onun üzerinde mübarek şey- !adın? Şübhe mi ediyorsun, yoksa? Hiç - Haydi, Necmi, oğlum .. ver şunu! - Buyur, gidelim. Mösyöyü anlayışlı bir adam sandı idim. 
ler yazılı.. de etme! Senin Amerikalı seyyah dedi- - Anam avradını olsun ki vermem! Öbür odaya geçtiler. Orta yerdeki Ona kısmet olmasını kendimce münEt· 

Torik, katlarını çözdiiğü muskanın ğin öyle şeyler yutar ki en enai lüfer Ben bunu yarın deste deste Amerikan masanın üstüne muskayı uzunlaması- sib gördüm, fiat kırdım. Eziyet edcrc:e 
üzerindeki kargacık burgacıkları ted- balığı bile bu kadar basit bir zokanın panganotlarile değiştireceğim. Arab na yaydılar. · Başladılar tedkike.. kendi bilir. İkisini bir arada şimdi • ld 
kik ediyor, hem de cevab veriyordu: önünde hiç değilse yarım dakika du- hafızın nefesi seni kuvvetlendirmedi a- - 24 - bin dolardan aşağıya vermem. Son lA-

- Ne desen nafi1e, babalık. Bugün raklar. Sen galiba o tohuma kaçmış ba- ma, bizim keseyi kuvvetlendirecek. Ertesi gün, muayyen saatte, müşte- fı~ budur. 
sen bana dünyayı bağışlamış olsaydın, baç vapurlar lstanbula geldiği zaman, - Ne yapacaksın, anlamadım ki?. riler mağazaya gelmişlerdi. Torik ora- ( Ark4sı var) 
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Elleri 
Telgraf, fırka kumandanlığından gel

~işti. Ve münderecatı da, şu satırJar1 
ihtiva etmekte idi: 

Baınidiye Hafif siivarf 57 nci alay 
kumandanlığına 

Dördüncü orduyu hümayun müşi.iri
Yetinden varid olan telgrafname sure
ti, aynen tebliğ kılınmıştır. Derhal 
ltlünderecatına göre muamele ifa olu
narak neticenin sür'atle inhası, ehem
miyetle temenni olunur. 

İradei seniye sureti . • 
1\fosul civarında sakin olan Yezıdı 

kabilesinin mezhebi levazımından ba
zı eşyayı ahzü gasbetmek suretile rız~
Yiali hilanna hareket eden eşhasın b!r 
an evvel zahire ihracı ve mütecasirle
rinin şiddetle cezalandırılması, ve ~? 
llıeselenin husulü için de orduyu hu-

SON POSTA 

' 

Yazan: A. R. 

zincirli adam 
t 

llıayun dahilindeki bil'umum üm~ra, cCenabı1ıak Leylô.nın yardımcısı olsun!> 

Zabitan ve asakiri ş-A.bAnenin faahyct sa bir taraftan patlak verecektir. Alay kumandanı evvela fırkanın Ze-
t ·· sa ve nd' k b h Ve gayret ibrazile hüktime rue · _ Herhalde, efe ım. i ey akkındaki tahkikat telgrafına 

nıenıurinine yardım ve muavenette bu- _ İşte 0 zaman, iş nereden patlak cevab vermiş; , 
luıunası icabına glSre müfrezeler ter~ \·erdi ise, o tarafa yüklenirsin. , . (Merbut isticvab varakasile tahkikat 
tibi ile 'takibata çıkılması, ve şübhelı Zeki bey, tatlı bir heyecanın neş esıle raporlarından da anlaşılacağı vechile, 
eşhasın mevki kumandanları tarafıı;- tı'tredı'·. ·· b z k' b • ı· dl yuz aşı e ı ey aleyhinde vukubulc:ın 
dan derhal tevkif olunarak cibe ı a. ı- _Ah, kumandan bey .. size nasıl te-

. ık k ihbar tamami1e tezvir ve iftiradan iba-
Yeye teslim oıunı:nası iradei s~~ı~~ .h: şekkür edeyim, bilmem i. .. 
tızasmdandır. Bu husu~t~. en kuçu~~ ı d Dedi. . rettir. Mumaileyh iffet ve istikamet 
.tnaı ve müsamahası go~len veyahu ~ İhtiyar asker, fıkren o k.~~~r dalgın- sahibi bir zabit olup, maahaza bazı nü-
llıütecasirler hakkında hımaye ve sa dı ki· Zeki beyin bu teşekkurune ehem- fuzlu eşhasın gayri meşru tekliflerini 
habet gösterenler her kim olursa olsun mi'\·~t bile vermedi. Tecrübelerinin kabul etmemek yüzünden lekelenmek 

.... 'b' gayret " "h' tl w w b ~iddetle tecziye ed.i1ecegı gı 1: az- bahşettiği bir sa!.a ıye . e, agır agır a- istenilmiştir. 
Ve faaliyet gösterenler de taltıfe n:1 _ c:ını sallıyarak soylendı: 
har olacaklardır. Mahallinde tahk•};:at -s _ Ne yaparsın, oğul. Bu gibi fır - Maarnafih bu vaziyette, Durak na-

Sayfa 

Deniz ve denizcilik 
(Baş tarafı 7 inci sa11fad11 ) 

bir nazariye vardı. Ufak gemi yapmak 
ve bu gemilerle düşman muharebe ge
milerine değil, ticaret gemilerine hü -
cum etmek ve bu suretle düşmanı tica
retinden vurmak ... 

Bu nazariye lizerinde çok münakaşa
lar oldu. Hatta Fransa, kendisile bera
ber bazı memleketleri de bu yola çekti. 
Fakat bugi.in Fransa da, diğerlerı gibi, 
tutulan yolun ne kadar hatalı olduğu
nu idrak etmiş ve donanmasını sağlam 
esaslar üzerine bina etmeğe başlamış
tır. Bu donanma kıymetinin ne olduğu
nu kestirmek, donanmayı teşkil eden 
vahidleri sıralamak ve diğer memleket 
lerle bir mukayese yapmakla mümkün
dür. 

Mevcud donanma 
19 38 senesinin son deniz mecmuala

rı Fransanın. eski ve yeni olmak iizere 
aşağıdaki kadar gemiye maJik o]cluğu
nu yazmaktadırlar: 

Eski gemi 
Yeni gemi 
İnşada 

Aded 
3 

247 
67 

Ton 
%0.000 

581.000 
161.000 

S17 762.000 

de genişletmek için mukayeseyi harp 
vahid1erine kadar genişletmeliyiz: 

l\lubarebe ıemisJ 
Tayyare &'emisi 
Kruvazör 
JUuharib 
Denizaltı 

Ufak gemi 

İnşa edilmekte 
yeseye dahildir. 

1''ransa itah n 
11 i 

1 
20 
85 
87 

111 

21 
l5G 
lOf 

68 
olan gemiler muka-

* Donanma mukayeseleri yapılır • 
ken, gemilerin harekatına destek ola -
cak ol~n, üsleri ihmal etmemelidir. 
~a1Cım olduğu üzere büyük harbde 
Tngiliz adalarının, Alınan üssünü ~ahit 
olarak abluka etmesi, neticede İng:l -
tereyi galib çıkarmıştır. Fransa - İtal
ya meselelerine gelirsek iki rakibin üs 
bakımından ayni şartlara malik oldu • 
ğunu görürüz: 

Meseıa Fram:a nakliyat yolunu hi -
maye edecek Tulon. Uran Cezair 1i • . , 
rnanlarına mukabil Italyanın ayni hat-
ları tehdid edecek Ka1yari (Sardun~ a 
adası) Trapani (Sicilya adası) vesair 
limanları vardır. Yalnız avni naklh·at 
hattı için her iki memlek~ti alakc.dar 
eden mühim bir ada silsilesi vardır. 

Bu mikdan en kuvvetli rakib İtalya 
ile mukavese edersek: 
ita1y~: 

Adrd Ton 
Eski gemi 48 45.000 
Yeni gemi %53 411.000 

İnşada 54 121.000 

355 577.000 

Balear adaları, bu adalar şimali Af
rika - Fransa yolundan başka Ccbe~üt
tarığı tehdid edecek bir durumu da ha· 
izdir. Bu adaların ehemmiyeti son İs -
panyol hadiselerinde çok açık olarak 
tebarüz etmiştir. 

Ton bakımından Fransızların, aded 
bakımından İtalyanların faik olduğu
nu görürüz. Bu mukayese bize Fran
sızların büyük gemide, İtalyanların 
ise küçük gemide üstün olduklarını 

gösterir. 
Bu huc:ustaki fikir1crimi?i daha zi:va-

Hülasa bugünkü Fransa duı umu, 
mevcud donanmaya nazaran, kU\'\ et -
lerin daha ziyade arttırılmasını cab 
ettirmektedir. Fransa tahdidi teslihat 
konferansında İtalya ile beraberlik ka
bul etmemekte haklıdır. 

A. T. 

Holivu~un " Sihirbazı ,, : James Basevi 
(Baş tarafı 9 uncu. sayfrıda) 

Basevl bunların hepsini cesim bir pJat -
form'un üzerine inşa etmişti. Vaktinde plat
form yana çekildlco.. 

döndükçe büyük dalgalar husule getiriyor -
du... Küçük dalgalar tçJn bir takım kiiçiik 
s111ndirler de vardı ... 

icrası için teşkil edilen hususi he.yet satlardan istifade etmeli; biraz kendini hiyesinde istihdamı mahzurlu görüldü-
1stanbuldan hareket etmiştir. t~~u ıra- göstermelidir. Yoksa, köşenin birinde, ğü takdirde, muvakkaten merkez bö- ıer yıkılırken kaçışını hatırlıyor musunuz? nt-ler ilave ettirdi. 
dei seniyenin tebliği anınd~ ıtıb~re~ toprağa gömülmüş kılıç gibi, pasla - Jüğüne misafir kaydedilmesi, ve bura- Bu bir süperpoze klişe 1d1. cıa.rk Ga.ble lnce HülAsa filmde IP.Dcak yarım saat kadar 

Filmde Clark Gable'in etrafında her şey-
BaseTl bütün bu mükemmel tR.rtıbatı ge

ne kafi görmedi. Yeniden bir takım makl .. 

derhal faaliyete. geçilerek ~eutekca"amsıı:lı-~en nırsın. da toplanacak efradın taıı·m ve terb·ı - ve çok ziyadar bir ekran'ın önünde koşuyor- süren ka.sırga sahnesini yaratmak için dört hr v ~ * du. Bu ekran'ın arkasından ekrana yıkılan 1 ld 
tin sür'atle zahıre f ac . t•k li yesinde hizmetinden istifade edilmesi, evleri göstermekte olan bir film aksettırm- !~ .. ?!.:!! .. ~: ............................................. . 
de"dest olunmalan esbabının 15 1 ma ALAYIN ŞEREFİ e tı cı k o bl d ı ı 
h
• 

1 
ur büyük fayda temin edecektir. ) yordu. u sure e ar a e e ze ze e es- Edebiyat: Gençlerle konuşma 

e enuniyetle tavsiye o un . nasında koşuyormuş gibi gözüküyordu. 
Mabeyni hilınayun Alay merkezinde bir faaliyettir, gi- Diye, bir mütalea be~Tan etmişti. Ba.cıevı rnarı esirler) filmindeki çekirge (Ba§taTafı 8 inci sayfada) 

ı. .... Jmtibi diyordu. ( At·kası var) sahne~ln! vi.icude getirmek için Ç(>lt uğrnştı. Zira o devrelerde cemiyetin tam ideo-
~ ~~~=======~===========~~======~~~~~~u~die~t~~~ ..... ' .... 
Süreyya k b • • • ,. oradan çekirgelerin yandan totogratıarını lo3ısı, tam fikrı ve hıssı cephes1 edebıya-ç k a inesi ıstı• f-a ett• aldılar ... Bir hayli film çekildi... Yedi defa ta bir aynaya akseder gibi aksetmiştir. 

Telgrafı okurken Zeki bey~n .dud~: e .& ) üstüste fllm çekildiği oldu. Meseli, romantizm, bir taraftan milli 
larında beliren tebessüm, gıtgıde b (Kasırga) filminin ana hatları ve aenar- membalara gitmek kadar, diğer taraftan 
n. l rtık tama- . . . B 80 b. ki yosu Basevlye verlldiRl nklt hemen ışe ko- bunun zıddına hayatı dar bulan bir ce • 
ış enıfş .. bitirdiği zaınan, a 22 (Hususi) - Cumhurreısı e- ın 'şi Reisicumhurun şatosunun yuldu ... Mükemmel bir ressam oJan Bnsev1 

ll'ıile neş'ell bir çehre ile: .. ·m Prag d kabinesinin istifasını kabı:.l etrafında toplanmıştır. Halkın bir kıs- kendi görüşünü tasvir eden iki clldllk resim miyetin ifadesidir. Dalına engin ufuk • 
- M"h' hakikaten çok muh1 

' neş, Ho za mı bağırarak bahçeye girmiştir. Bunun yaptı. Bu resimler teksir edildi ve !ahne lar, edebiyatın o zamana kadar girme .. 
ltunıand:n ~;y. T've etmiştir.b 

1 
diye reisi Zenkel, bu sabah üzerine General Sidovy balkonda gö _ vAzıı John Ford ne asistanlara. dagıtıldı ... diği yeni mevzular ve diyarlar araması 

Demişti. Ve sonra, acele acele 1 a Pdroagı·ıe en:şredilen bir nutkunda keyfi- rünerek halka sükfınet tavsiye etmişse Kltabların kendileri l.deta tllmin wı ııtbJ da gösteriyor ki ekzotik bir daussılaya 
etın1~· ra Y . . . ve halkı sükuna davet et- d h lk Ş f · a k ·. t · idi... da u,.,,amıcıtır. Fakat bilhassa kuvvetı· ka-'"'"ı · b Idırmış e a . : « e~e sız Y şama ıs emıyo - Filmi çevirmek zamanı "eldl"I va,..t Ba- 6 .. 11 

· ed bilir miyı.m, yeti 1 d b - t "' 5 
"" d - Sormıya cesaret e ruz• ıye agırmış ır. sevi kilisesi, kuleleri ne bir Manukura adası ar zifı da bu tezaddaa doğmaktadır. 

efendim? .. Acaba bu mesele ~akk~~: miştir. Yeni kahine kuruldu.. . . Bu sabah saat 7 de Prag caddelc - inşa etti. Bir tecrübe filmi çevrildi. Stftdyoda Bura.da U%U11 uzun misallere ~rişmeğ• 
ne düşünüyorsunuz?.. Mesela.. .~ H ·) Yem kabıne, mıllı rinde nümayişler tekrar başlamıştır. hazı_:ııklar başladı. Yirmi metrellt bir a&.h- bu makalemin hacmi müsaid değil, an • 
teyıa .. '7

1 
burada bırakarak, derhal vazı Prag an22 (genuesruaslı sır· ovy tarafından ku- F k t d" k.. .. · · ı k ne uzerıne adanın .sahilleri nhtımlar tu k " a a un u numayı. erı yapan ar ü · · - ca şunu da ilave edeyim ki bütün 0 ro· 

fe.,..,,· b d bil. -iyiJn?, kahrarn . h Ik tarafın çu··k b . 1 1 ,;_ . .. t h leler, klltse yapıldı. B1r su deı>o&u içinde • • tik d vird .. "l 
;ın aşma avdet e e ır m> t~ş- ırnuştur. General, bütü? a - . u:Juva ara meı .. ~r.ı~ ve ~us .a - danın kiliseyi ve büyük atacı ihtiva eden man e e goru en tek kıymet, sa • 
.{\.umandan derhal kaşlarını ça ru . . bir şahsiyettır. demın ıken bu sabahkı numayı.şlerı a- kısmı inşa edlld1. Bu deponun meu.ruuı 50 dece, ııan'atkhlar arasındaki bu fikri ve 

tı: • dan sevılmış kil H dza ve hariciye nazırı meleler .ıYapmışJar ve yirmişer kişilik metre murabbaı JdL Büyü'k kasırga sahne!l hissi benzerliktir, yoksa mesela Victor 
.. - Ne münasebet?. Canavarların a • Eski başve b' e;e dahH bulunmakta- sıralar teşkil ederek şehrin merkezine bunun üzerinde yapıldı. Deponun mi1nteha- Hügo kadar Lamartine, Musset ve diğer-
gızlarına bir daha mı düseceksin. Hem, Krofta da ka ın doğru gitmişler, milli aziz olan Sen sındaki plattorm'ların üzerine 11 aded mu • leri de orijinal ve kıymet1i çehrelerdir. 
ora • ? Kimin ya- dırlar. k V • 1 , .b'd . .. .. d b" .. azzam vantil!'ı.tör konuldu. Bunlıu 12 ıı • 

Ya gidip ne yapacaksın.. . Beneş'in nut u . .en~es. asın a. 1 esı o~un e~ uyuk llndlrll Liberty motörlerı ile işlemekte !dl... Amma diyeceksiniz ki, suyun üst:.indc 
ltasını tutacaksın?. Oradakil.7ri ıtham abinenin kuruluşu ınünas~betılc bır ıntızam içınde geçmışlerdır. Altı rüzgar makine.si daha ımaı edlldi. Ytik- nihayet bir kaç isim beliriyor. İyi ya, 
~decek bir delilin, hattA bir şuphen .var Yeni k alka hitaben radyoda bır .~u- Nümayişcilerin önünde milli üç sek blr mevkide 05 kadem boyunda depolar işte o bir kaç isim, bir devir edebiyatmı 
ll'ıı?.. bu a~~a~ h cumhurreisi Beneş, ezcum- renkli bayraklar ve chududlarımızı yapıldı. ~u depolara dört hortum takılmış • gelecek nesillere tanıtıp yaşatmağa ka • 

tuk soyliyen h f ed 1. .b . b 1 b' tı. Bir duğmeye baaılınca saniyede 10 metre fid. 
- Hayır efendim. . t' ki· mu a aza e ım> ı aresı u Unan ır mik'abı m1kdarında taş d ır. 

:: E, şu halde?.. le c~t:t:~bal~ em~di!etkl~ ::::~1:::~:~ levha geliyordu. .H~lk . sükUn içinde Basevl bunu gayrt:fı a:::yl~I ... On JkJ Bizim edebiyatımıza gelince... bunu 
...... .. illeti bılmelı ır ~ Harb caddeyi işgal etmıştır. Mılli marş ça _ yangın hortumu saatte 100 kilometre lilr'at- gelecek yazımda anlatmıya devam ede-

. - Ah.. gençler, ah ... İşte, tecrubele- Çek ~an da harbetmek lazımdır. ar- lındığı zaman herkes sağ elinin üç par- le sular fışkırtıyorlardı ... Diğer bir töşede ceğiın:. 
liniz ıizi hep böyle hatalı yollara se:k re, ba elince son nefesimize kadar ç mağını kaldırarak Cumhuriyete sada _ cesim bir silindir bulunuyordu. Bu slllndlr Halid Fahri Ozaıısoy 
~. ~~~, ~ i~a~ama~ ~~ m~m g . , btyeml~ ~mişti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ll'ıezsiniz. Onun için daima bir i~ ya- pışacağı~letinin kökleri ~uv~etlı kt;re Yaya kaldırımlarında kadınlar hün- .sl(llllllllllllllllllllllllllflllllnlllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllfllflllllllllllllllllflllllfllfllllll • 
Palun derken, bir çukura düşersinız. Çe~. etindir. Bu millet oım:yece 1. gu"r hu"ngu"r agvlamakta ve halkı yerı'n - == Türk Hava Kurumu 

- H kkını f dim kendısı ın . "kunet ve sogukkan ı-
a z var, e en · . 1 · vaziyetı su d t tm ğ ğraşan bazı por = 

- Şimdi ben ne yapacağım, biliyor- Sız erı, ılamagva davet ediyorum.• e u a a u ıs memur- = e · . y · . K p. YAN GOS u 
musun?.. lıkla karş Yeni kabine v ~~~.ı da sakitane göz yaşları dökmekte -=-~ u u 1 - Hayır efendim. A) _Yeni kabine aşagıda-

- Haa .. 
0 

halde, beni iyi dinle. Prag 22 (A. kkÜl etmistir: Nümayişciler, sefarethanelerle Ri - 5 
- Dinliyorum, etendiın. ki şekild~ teş\arbiye: sirovnı. yaseticumhur ş~tosu~un bu1~nduğu ~ 6. cı Keşide: 111 Birinci Teırin 1938 dedir. 

ş· tt b) bir bö- Başvekıl ve mahalle olan sag sahıle doğru ılerle ~ 5 
lükteş:a;d:::;!.(Müre e MHa~Y~y:e~~~;:a. mişJer ve cYaşa~ın ordÜ, hududla.~ımı- § Bügülı ikramiye: 200.000 Liradır ••• 

- Evet efendim. arıcı · . zı müdafaa edelım, vatanımızı muda - 5 
- Bu bölüğün başına da seni geçire- Dahiliye: Cernı. faa edelim> diye bağırmışlar ve çok § Bundan baık•: 40.000, 25.000, 20.000, 16.000, 10.000 liralık 

CeITTın. Sıhhat: 1~e~~~anı· Eski kabinede pro- maruf bir manzumenin şu parçasını § ikramiyelerle ( 60.000 Ye 200.000) lirahk iki adet miikAfat Yardır ... 
- Teşekkür ederim, efendim. Üç dev e la~ Vavrecka, Prag be· okumuşlardır: cEğer beni _ terkedecek. e Dl kk•t ı Bilet alan herkea 7 I Birinci Teırin / 938 günii ak· 

) da bakanı o . - b -
- Sen .. e\TVeia şöyle bir (Sencar. pagan .. zenkl ve BucQvski. olursan ben mahvolmıyacagım, enı ~-- ıamına kadar biletini değiftirmiı bulunmalıdır ••• 

~raflarına doğru bir (Lam elif) çevı- tediye rfeı.sı yaşamak istemiyoruz 5teınrk.>edecek olursan sen mahvolacak - 'qUllllllllllUIHHIWlllUIUllHIUHUUIAIWIUllllWUUllHUlll. llllUllUUllUllllllllllllHllHlllllllJ 
~n .. güzelce bir boy gösterirsin. Şere SIZ _Dün akşam saat 22 de 



·-· ···················································-···--····················································· ··~ f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 1 
..... --=ım::;z~r l darağacı altında biten memuriyet hayah : 100 j ~-----• 

-,,. •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••• .. •••••••n•••••••r L Devlet kapısında elli yll 
Yazan:. Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Tiirk düşmanlığı ile maruf olan İngiliz komiser o sene içinde Temps gazetesinde 
bir mektub neşrederek husumetini büsbütün açığa vurmuştu. Fakat buna rağmen 

bir gün lstan bul dan nişanla taltif edilmişti 
Bu memurlardan bazıları uzun bir 

müddet orada kalarak alakadar olduk
ları işleri az çok yoluna koydular. 

Tehlikeli yolları yapmağa ·mükellef 
t1mele suretile başlattırılan ahali yalnız 
gündüzleri değil, akşamları geç vakte 
kadar,....ve ay ışığında geceleri de büyük 
bir memnuniyetle çalıştılar. 

700 kadar insana yani götürdüğümüz 
tüplerin yetiştiği kadar nüfusa da aşı 
yaptırıldı. 

Dedeağacı bir .az şenlendirmek ve 
istifade ettirmek rnaksadile her sene 
mayıs ve ağustosta Selanik ve Edirne 
cihetlerinden ehven ücretle tenezzüh 
trenleri ihdas ettirmiştim. Bu katarlar 
tımduğumuzdan fazla rağbet gördüğü 
için, Semadireğe geldikten sonra, İs -
tanbul, Edirne, Selanik ile sair vila -
'etlerden arzu edenleri ehven üc
retle ve bir hafta müddetle Semadirek
te tenezzüh ettirmeğe Mesajeri vapur
ları ajanının muvafakatini temin eyle
dim. 

Lakin Dedeağaçtan bu vapura bine
cekler arasında Avrupaya kaçacak in
san ıarın da bulunabileceği ihtimalini, 
düşünen İstanbul, teşebbüsü menetti. 

Bu tenezzühe iştirak edecekler nahi
ye merkezinde, yahud çadırlarda ve 
arzu edenler vapurlarda geceliyecek -
ierdi. 

Bu tasavvur iptal edilmese de bir 
çok vatandaş adayı ve oradaki servet 
membalarını görselerdi şüphesiz bir 
çok istismar teşebbüsleri yapılırdt. 

Bir şehir için sıhhi tedbirlerin te -
meli işe lağımlarla başlamak olduğu 
halde en zi~·ade ihmal olunan şey bu 
mühim meseledir. Çünkü yerin al
tında kalan lağımı kimse görmiyeceği 
için, gerek idare, gerek belediye me
murları bu işe ehemmiyet vermezler. 

Dedeağaç limanının. eskı göri.inü.şü 

la •.n. Dedeağaçtan mı, yoksa Ferecik- çirilmesi, sevki.yatın çabuk yapıla~il -
Pa1.. oma hattından mı geçecekleri so- mesi için elzemdir. Çünkü Ferecik -
nilu rordu. Padoma yolundaki bir mevkide binde 
B~ ~snada serasker Rıza paşa araya yirmi 'be~~m ziyade meyil vardır. Bu-

girere.ı:t ayni sorguyu tekrar etti. nun için, alelekser iki, üç yolcu vago-
Ayni mesele için, mabeyn başkatibi- nunun gidip geldiği bu hatta, şark de

le muhö.bere etmekte olduğumu söyle- miryolları gibi elli altmış vagonlu ~e 
dim.. Ba~katibe de trenlerin şu anda ağır trenlerin geçirilmesi tecrübe edil· 
nereye vardıklarını şimdi tahkik ede- memistir. Müşkülata tesadüf edib -
rek bildireveğimi arzettim. mek ihtimali vardır. Maahaza, şimdilik 

Fakat, tre~'llerin iltisak hattına Fere- deniz civarından geçen Dedeağaç hat
cik-Padoma ~ubesinden mi, yoksa De- tında hi.ç bir tehlike bulunmadığı için, 
deağaçtan mı geçecekleri hakkında sevkiyatın Ferecik - Padomaya ha&rı 
resmi bir malumatım olmadığını; maa- muvafık olmaz. 
roafih Ferecikteh Dedeağaca gelme- " 

Ben bu sözleri söylemekle vicdanı 
lerinin daha muv,tfık olacağı için, o 

vazifemi yapmıştım. Lfiltin ihtarıma 
Yolda hareket edeceklerini umduğumu 

kulak asmadılar. 
ilave ettim. • t 91 o senesinde neşrettiğim (Küçük 
Başkatib: d 
_ Mutlaka oradan geçmelerini te - paşa) adlı romanda bu Ferecik-Pa oma 

min edebilir misiniz? dedi. hattından vaki olan askeı nakliyatını 
_ Vazife ve salfilıiyetim dahilinde bir nefer lisanından . şöyle hikaye et -

bir şey olmadığı için tabii t~min ede- miştim. 
- - (Arkası uar) 

mem. Fakat trenlerin Dedeagaçtan ge-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Cinsi 

Yazlık jelatin 
Kışlık jelatin 
40 lık çivi 

Mikdan Muhammen bedel 
Beheri Tutarı 

L.K.S. L. K. 

200 kilo 
200 • 

2000 • 

-.78,54 314.16 

-.15,05 801.-

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Eksiltmenin 
~ekli saati 

23.57 Açık eksiltme 11 

22.57 Pazarlık 11,30 
I - Şartnameleri ve nümunesi mucibince satın alınacak 400 kilo jelatin açık 

eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ve pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılt 

saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi
bi jel!tin nümunelri de görülebilir. 
• V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güverune 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6247• 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Beylerbeyi sarayı merbutatından sarı köşkün sıva, yağlı boya, kuı'.şun 

vesaire tamiratı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak işin tahırin bedeli sekiz bin dokuz yüz elli bir lira doksan dört 

kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cedveli ile şartnamelerin birer suret
leri pazardan başka her gün Dolmabahçed.e milli saraylar müdürlüğfı kalemin -
den alınabilir. 

4 - Eksiltme eylfilün 29 un~u Perşembe günü saat on beşte milli saraylar mii
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat altı yüz yetmiş bir liradır. Bu paranın eksiltmenin yapı
lacağı saatten bir saat evveline kadar malsan<l:ığına yatırılmış bulunması lazımdlt• 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacaklar ve şimdiye 
kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla 
bu vesikaları göstermek suretile eksiltme gününden evvel milli saraylar miınal''" 
lığından aynca alacaklat'ı fenni iktidar şahadetnaınesini ve teminat parası mak
buzunu muayyen zamandan bir saat evveline kadar şartnamede tarif edilmiş ol" 
duğu veçhile kapalı zarf içinde eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. c616.5> 

Yüksek Mühendis mektebi satınalma komisyonundan~ 
1 - Yüksek Mühendis mektebi için resim ve şartnamesi mucibince 137 aded 

yemek masası ile 548 aded iskemle bir şru:tname ile kapalı zarf şeklile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Beher aded masanın muhammen bedeli 18.67 lira olup beher aded iskeııı
lenin muhammen bedeli ise 6.55 lira ve ilk teminatı 461,10 ve mecmuu bedeU 
6147,19 liradır. 

3 - Kapalı zarf usulile yapılacak işbu eksiltme için isteklilerin teklif melt
tubları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesikalarla beraber 4 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Gümüşstl' 

yunda Yüksek Mühendis mektebi binası içinde toplanan satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Benim Dedeağaçta her şeye tercih 

ederek başladığım şeylerden biri de 
umumi lağım idi. 

Bu hafriyat esnasında iki metre ka -
dar derinlikte, oldukça iri, şişman bir 
adamm içinde rahatca bağdaş kurup 
oturabileceği genişlikte beş tane ~arap 
ve zeytin yağı küpleri zuhur etti. Üst
Ierinde eski Yunanca~ 

5 - Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılı:nış bulurunas1 

~ 1-:t:::~l 
0

~:i:::::ikab;e::;~ğ~:::n: 
Üniversitede Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku, Deniz ve Kara Ticareti, 

« Semadirek mabudu azamının mu
kaddes arazisi hududu burada nihayet 
bulur.» 

Yaztiı bir de mermer levha vardı. 
Semadirekten zafer heykelini aşıran 

Fransız konsolosu (Enez) kalesinin 
hayli yüksek bir yerindeki kabartma 
resimli bir taşı da çaldırmağa teşebbüs 
etmiş ve bunu kısmen sökmüş iken her 
nasılsa görülerek menedilmiş. 

Daha eski binaların enkazile yapılan 
bu kalede alelade bir Uı.ş gibi kullanıl
mı~ olan o resimli taşı da söktürdüm. 
Hudud taşı ile beraber müzeye yolla -
'dım. 

Dedeağaçtan avdet ettiğim zaman, 
13ek eski ve değerli dostum Halil bey, 
müze müdür muavini idi. 

Semadirekte aldığım altmış fotogra
fi:.·i kendisine gösterdim ve intıbaları
mı, müşahedelerimi söyledim. 

O zaman, Halil beyin ehemmiyetle 
vaki olan teşebbüs ve tahrikile tedki
kat için galiba maarif müdürlerinden 
Ziver bey namında birisinin Semadire
ğe gönderildiğini gazetelerde okumuş
tunı 

-60-

AÇ KALAN HAYVANLAR VE DEMİRYOLU 
KOMİSERİ 

/ 
1897 subatının 23 üncü günü Yunan 

hududw;_a asker sevki için yüz katar 
hazırlanması ha'kkmda şark demiryol
ları direktöı11üğünden Selani~-Dede -
ağaç iltisak hattı idaresine telgrafla 
tebliğat yapıldığını duydum. 

Ertesi gece, ma•beyn başkatibi tara -
fından ıtelgraflıaneden çağırıldım. Te
kirdağına çıkarılan askerleri hamil o
lan trenlerin nereye geldikleri, bun -
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SOLDAN SAÖA: 

2 - Kız evlA.d. 
S - Bir isim. 
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4 - Kasabın sattığı - «Efendlm:o karşı -

lığının kabacası - Bir nota. 
5 - Rabıt edatı - Hürmet et. 
6 - aFena» nm zıddı - Yapmak. 
7 - ccEfendiml> karş1l1ğının kabacası - Bir 

nota - Vilayet. 
8 - Mansab. 
9 - Vapur odası. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

2 - Yara. 
3 - Dadı. 
4 - Yed - Rabıt edatı - Farsca ayak. 
ı; - Yol - Evlerin üstü. 
6 - Hissettlrme - Bir nevi işleme. 
7 _ Blr nota - Bir nota - Nefer, 
8 - Defeden. 
9 - Renk sürülmüş. 
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Evvelki bıı.lmaccmı!l h.alledilmif ıekli 

Bugünkü program İktısad Fakültesinde İşletme İktısadı, Edebiyat Fakültesinde Arab ve Fars Filo# 
lojisi ve ilk zamanlar tarihi Doçentlikleri açıktır. Talimatnamesi mucibince ~1 

1 S T A N B U L ilkteşrin 1938 Perşembe günü saat 10 da imtihanları yapılacağından isteklileriJJ 
z3 Eylfıl 1938 Cuma. şimdiden Rektörlüğe baş vurmaları. c657~ 

18.30: Dans musikisi (Plak). 19: Koufe- • 
rans: Sellm Sırrı Tarcan (Gençlerde karak:- ~.=:.~~ 
ter terbiyesi). 19.30: Dans musikisi (Plllk). ~-.:::.-;:.---~-~~-.::.._..._~ 

~.....---.-v......-..v.-r.,...._4'-- -..-rwr-.v..- ,........ 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: 0l'en-
v1ç rasadhaneslnden naklen. Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk mus1k1sl ve halk 
şarkıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: 
Saat liyarı. Orkestra. 2J.30: Settar Körmük
cü ve saz eserleri: Tanburl Refik Şemsed
dJn ve arkada.şları. 22.10: Hava raporu. 22. 
13: Kadıköy Ralkevı. namına: Mandolin ku
vartet konseri, Ziya Aydın Kan idaresinde. 
22.50: $on haberler ve ertesi günün progra.
ro• ~3: Saat ft.yarı, İstiklat ınar~ı 

ANKARA 
23 Eyliıl 1938 Cuma 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pHi.k neşrlya tı, 14ı.SO: Türk 

muslkl.st ve halk şarkıları, 16,15: Ajans ha
berleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plA.k neşriyatı. 19.15:' Türk 

ınuslldsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 20: 
Saat A.yan ve arabca neşriyat. 20.15: İnce 
saz faslı (Tahsin Karakuş). 21: Doktor Mu
zaffer Sezer tarafından blr konuşma: (Mev
zu: Aile hayatında ideal kadın). 21.15: Stüd
Vo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri ve 
hava raporu. 22.15: Yarınki progra.ın. 

········-·································--·················· 
lzmitte belediye seçimi 

hazırhkları 
İzmitte belediye intihabı hazırlıkları de

vam etmektedir. Defterler mahallelere asıl
mıştır. Birlnciteşrinden itibaren intihaba 
başlanılacaktır . 

Bu arada vllfl.yet umumt meell.sl Azalıkları 
seçimi de yapılacaktır. ·································-··························· 
1 Yeni neıriyat 1 
İstanbul l\lasallan - Folklör sahasında bir 

~k eserler v·eren Nakl Tezel 70 masaldan i
baret yeni kitabını neşretmiştir 

SEFALiN 

Romatizmadan çok ıztırab 
çekiyordum. 

SEFALiN 
beni kurtardı. 

Baı ve diı ağrılan, mafsal 
ağnları, grip, nezleyi 

derb al geçirir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk 

smbal&jlannı isteyiniz. 

Son Posta 
Yevmt. Siya.si. Havadla ve Balk ııazewl -····-Yereba.tan, Çataıçe§Dle aokalr,, n 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı -;e 
resimlerin bütün bakJ.atlı 
mahfuz ve gazetemize aiddir· 

ABONE FIATLARI 
( 

;;;:===;::=::::::;::::::::::::::::::::;:=~ 

1 6 3 
Sene Ay Ay 

TORK.!YE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

Kr. Kr. Kr. 

14UU 750 40U 

2340 1220 '11() 

2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirmek 25 kuruftar. 

Gelen evrd geri · verilmn
lltinlmılan mes'uliyet alınmdo 

Cevab için mektublara 10 kur~l~ 
Pul ua.vesı llzımdır. 

~,. ....................... -......................... , 
1
: Posta. kutu.su : 741 ·1stanbııt l 

Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 ; 

'"········································-···•"" 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 
(Bebek) de, 
Y11rın gece 

( A. ~ Hisar ) dtı 

NUR BABA 
Meşhur vodvil, 3 perde. 



SOM p ·os'.fA 8a7fa ıs 

YAVRUNUN gorboz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI, 

00 000 Türk Lirası 
Sermayesi: 100.0 • .. 262 

PARA BiRiKi'fiiENiffiE ZB.BDD Lira 
iKRAMiYE. VE~~~~esab!annda en .. 

Ziraat Bankasında kuınbaralıdV~ ih=:cek 
5
tur'a ile aşağıdaki plAna 

so lirası bulunanlar& senede 4 e ç 

göre ikramiye dağıtılacaktır. t• l k 4 000 Lira 
4 Adet ı.ooo ıra ı ' 

500 .. 2,000 " 
4 • ı,000 
4 • 250 " 4 000 : 

40 " ıoo ,, s Ooo " 
100 ti so ,, 4' 800 " 
120 " 40 ,, i200 " 
160 20 " . 

" __ 1 .. 10 bir sene içinde SO liradanilecekt" aşagı 
DİKKAT: Hesaplarındaki pıu-dirde % ıo fazlasile ver ır .. 

dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı tak Birind kiDUJı, 1 Mart ve 1 Haziran 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI. 1 

tarihlerinde çekilecektir. 

.. 

böb k, +... ve kumlann-
ıcaraciğer, re ....., danlar 

dan mütevellid ıancıJarmlZ. 
----lolr M:1r&·yeileri • 

sertlikleri ve 111~ t-"°' 

nizi U B t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
asid ürik ve ok· 

Vücudde topıaııan · ·nr kanı te-
gibi maddelen en , 

~t ıezzeti hoş, ,Jmması kolay-
ınızler, d sonra yarım bar-
dır. yeıne~ en 
dak su içerismde aımır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

SEYOOLU - tsTANBUL 

v * 
NDBB&LBM 
.KIU'fUll Kalem Jl'altrilmımda .._ 

nevi kalem imal edllmeldedir. 

Mümaalll eeneld kalemlerine tok 
faiktir. 

Fiatlerl ecne•ı bl.emlerindeu 
% 50 acuzdur. 

Kurşun kalemler: 
SOperyör 
Timsahlı 

801 - 2 
1205 
Not 
ıoıı 

99 

Mektebll 
Alb derece 18rtllktl 

Marangoz kalemi 
Taşcı kalemi 
En iyi cinı 

Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 
701. c 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
Sert 

71 • A.B.C. En iyi clDI 
u9 dereceli 

702-A.B.C.D.E. Beş renkli 
.,02 - A. B. Mavi- Kırmızı 

72 • A.8.C.D.E. Beş renkli iyi alnı 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi ciDI 

24 Renkli iyi cins 
901 Kırmızı • Mavi 
Stııbllll 12 Renkli iyi cinı 

• 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkll kalem 
3ı1 Grafit v~ renkJi MinJen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
çeşitlerimhl her kırtasiyeciden 

isteyinb. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

Mühün:lar ade ilan lıle. 1. 1 

RADIO 
EDISSON •.. _ .... 

8eyojl11 latiklAI caddeli No. 34 

. . · Direktörlüğünden: 
istik lil Lısesı ıırtet ial•b• kaydın• başlanmJlbr. 

• atıb veya yatısıı tız ve l1Z gOnderwr. 
ı - ilk; Orta ve Lise kJ.SDll}anna Y bildiren tarifname para 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızl olduğu -
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uyg-.ın renkte biı 
pudra intibah etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ırafında 
bir renk ve diğer tarafında bı~ 
ka renk pudn tecriibe etmek • 
tir. Bu tecrüb(!yi hemen bugün, 
lize par8S1% olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasile yapnuz. Bu ye
ni cCild renkle"."b (Kromoskop) 
Ubir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasil.P karıştırıl

mıştır. Sihranıi~ bi.o göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
lntihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde aı:tık. makyajlı 
bir ytlz göriimnlyeooktJr. Toka
lon pudrası. imtiyaılı bir uıul 
dairesin.de cKrema köpüğü. ile 

PARASIZ 
Bu mhnuniz ,.ı 
" pudra renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud· 
ranm-saatlerce sabit kalmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil .. 
din yağlı tabii üraz:ıtmı mas • 
&etmesine ve Lu su ?"etle cildiıı 

kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buraşuklukların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılml~ 
meşhur Tokafon pudrasını Jrul, 
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, dairıa kutuların 
üzerindeki Tokalan ismine dik .. 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddad ettiğıniz

de lutfen lstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adre.&ine (Tokalooı 

pudrası 6) rumuzile vaki ola· 
cak talebde siu n:emnuniyetle. 
muhtelif renklerde nümunelilı: 

altı ufak pake! pudra göndere
ceği%. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

imtihanla memur alınacaktır 

? • 

İdaremiz miilhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur• 
nacaktır. İmtihan lstmıbulda 3/10/938 Pazartesi günü saat 13 de Sirkecide İnhl • 
sarlar memurin kursu binasında yapıl!ıcaktır. İmtihana girmek istiyenlerfD 
aplıdaki evsaf ve fel'altl haiz olmaları gerektir. 

1 - 1,lakal orta mekteb tahsilini bitirmiş olmak. 

1 - Aakerlilfni fiil! veya kısa hizmetli yapllllf olmak. 
3 - Yirmi bir yaımdan aşağı ve otuz yaşından yukarı olmamak. 
oi - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mAni bir rahatsızlığı bulunmamU. 
G - İyi ahlik sahibi olmak. · 
Bu be§ maddedeki ıartlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

IMTiHAN MEVZUU ŞUNLABDIB: 
1 - Hesab: Taksimi gurema, tenasüb, faiz, iakonto. 
2 - Hendese: Satıhlar ve hacimler. 
3 - Coğrafya: Umumi Türkiye . 
• - Kitabet. 
G - Muhasebe: Usul defteri ihtiyarfdir. 
NOT: 
A - İmtihana girmek istiyenler fimdiden bir dilekçe ile evrakı mösbitetu: 

ve üç adet fotoğraflan ile birlikte en geç 30/9/938 Cuma günü saat 1'1 ye kadar 
idaremiz memurin müdürlüğilne müracaat etmeleri 

B - İmtihan neticesinde ayni derece de muvaffak olanlar arasında 
lisanına vlkıf bulunanlarla muhasebe suallerine doğru cevab verenler 
edilirler. c6584ıt 

Beyoğlu Vakıflar Direktörluğu ilAnları 

ecnebi 
tercih 

Mahallesi Sokağı No. su Aylık: klraaı 

Lira Kr. _____ .. 
Kuımpap Gazi Dereboyu 22/24 Kagir ahır 03 GO 

Hasan paşa 
Yukarıda yazılı vakfa ald ahır 31/~/939 ıonuna kadar kiraya verilmek bllıl 

müzayedesi 1~ g(ln müddetle açık arttırmaya konulmu§tur. 
İhalesi 5/10/938 Çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 
fateklilerln Beyolhı Vakıflar Müdürlüiü &karat pıbesine plmelerl. :... .<•>J. 

f 

2 - ıstıyenlere mektebin :ıaıyıd şarUannı karakol• --= Telefon: 12114 
nL-..Lı.iuta P.alil=..;_~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__j 
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. AGA 8lf.3 · AGA 851 

Türkiye Umum sahş deposu: Sultan Hamam Hamdi bey geçidi 46 - 56 No. 

Böbr-eklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikrop
. lannı kökünden temizlemek için ( HELMOBLÖ) kullam~ız. 

Böbreklerin çalıımak kuclretini arttırır, kadın, erkek idrar zorlukları
nı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak, ve bOzarken yanmali hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLO idrarrnızı temizliyerek' mavileştirir. 

Saç bakııtıı, güzelliğin en bh.'inci şartıdır. 

PETR · N i 
· Kepekleri .ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir iliçtır. 

Kız, Erkek - Geceı, GUnsel ._ ____ _ 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine başlanmııbr. isteyenlere izahname gönderilir. 

( Çarşıkapı, Tiyatro Caddesi - Ttlefon: 20019) .._ __ ., 

Paris ve Lond.ranın en büyük mo
, da müesseselerinden çıkmış pat

ronlar üzerinde biçilmiş bayanlara 
mahsus MUŞAMBALARIN zen
gin çeşidleri ber yerden mnsaid 
şeraitle ve ucuz fiatlarla BAK•R 
mağazalannda sablmaktad.ır. 

Huau.si çeıidlerimiz yalaı:ı: mataz•ınızııa 
•hilinde teıblr edimi ıtiro 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. 

Satıhk Dizel Motör 
45 beygir, son sistem ve çok ucuz

dur. Galata Tünel caddesinde 53 
No. da Bedrosa mO.racaat. 

................................................................ 
Son Posta Matbaası ................................ 

Ne§l'iyat Müdürü: Selim Ragıp Em11 

S.t\llİPLE&t;ı S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekzam UŞAKLIOUi 

.:.z.uu -.. 
SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ! 

Diş doktoru 
diyor ki: 

Dişler ; ç!irümeğe başlamadan 
çok evvel itina görllr, her gQn ve 
hatta günde birkaç defa fırçalanarak 
mikroblar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve gttzel olarak 
muhafaza edilebılir. Dişler QürOdük· 
ten sonra artık iş işden geçmiştir. 

Bunun içindir ki dişlerin «RADYO· 
LtN • diıs macunile her sabah, Oğle 
ve akşam, her yemekten sonra bol 
bol fırçalanmasını ısrarla tavıi1e e· 
diyoruz. 

• 
1 

' • SAGUGINI, AİLENi, VAT ANINI 
raıxaı ve BILSOÖUBLUID 

AFETİNDEN KORU. 

bulunur. 
KÖRLER, SAKATLAR, HAPlSHANELERt DOLDURAN KATİLLER, TI· 

MARHANELERDE 1NL1YEN DEL1LER, MEZARLARA UON GÖRMEDEN 
Gömnıen masumlar, bUtün dejenere 'İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri 
tara.tından kazanılan veya ana ve babalarından miras kalan bu mel'un 
hastalıkların kurbanlarıdır. GAYRİMEŞRU GONASEBETLERDEN ÇEKiNi 
Her gördOğünü temiz sanma ve hayabnı kaput dediğimiz prezervatiflere 
teslim etme . 

Nefsine bitkim olmazsan behemehal PROFtt..AKSİN kullan. PROFtt.AK· 
SIN bntüo mntemeddin memleketlerde gencliği yUzde yu·z bu bela tufan
lanndan koruyan ·en birinci silahtır. Sıhhat Vekaletlmizin resmt müsaade
sini haizdir. Tarzı istimali kulular içinde yazılıdır. 

PROFiLAKSiN dai~:m:: her PROFiLAKSiN ! 

N 
Yeni çıkan plaklar 

BAYAN SAFiYE TOKAY 

-270247 No. - ·Rumba · - Çapkın kız 
• - Tango - Ece 
ÜRGÜP~O ŞEVKET UÇARAVCI 

270249 N . - Halk şarkısı - Ortahisar bağlan 
O • - Halle şarkısı - Karabisarlı Raşit 

AVANOSLU SALlHATTIN ERCAN 

27 0245 N . - Avanos şarkısı - üzerinde cennet gibi 
O • - Halk şarkısı - İki bülbül bir dala 

ERZINCANLI &ALIN DÜNDAR 

270250 N - Balk şarkısı - Okurum yazı bilmem 
O : - Erzincan şarkısı - Bağa gel bostana gel 

GAZIANTl!BLI HASAN HÜSEYiN 

270248 NO: = ~~~a!::!ısı:avası = :::~e ö;:e:nnyaya 
30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu derin teo· 

rtıbelerinin neticesi olarak bugnn fennin en mütekamil plaklarını ımıayıı 

muvaffak olan ODION plak şirketinin alaturka kısmında okuyan enztde 
san'atkArlarımızdan bazılarının isimleri 

Bayan Safiye Bay MUnir Nurettin 
• Vedia Rııa » H. Fakri 
• Hamiyet YU.oeses 
• İfakat 
» KUçllk Melahat 

• Kemal Gtırsee 
• Malatyalı Fahri 
» Refik Başaran 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletçe yabancı memleketlerden klerink yolu ile damlzlık olArak 250-300 

baş Breton aygır ve kısrağı, 30 ba§ saf kan İngiliz kısrağı, 100 baş MontafOl1 

buntner inek ve boğası satın alınacaktır. Bu hususta fazla malümat almak isti' 
yenlerin 25 eylO.l 938 tarihin~ kadar V~terine~ umum müdillrlüğüne ro.üra' 
caatları. c3846> c6678> 
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