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- · AvrU~ada Seferberlik 
ÇEKOSLOVAKYADA 2.000.000 ASKER SiLAH ALTINDA 
İngiliz - Alman müzakereleri sabaha karşı 
bitti Londra ve Paris'te askeri hazırlıklar var 

' 1 -Konuşm·aıar nasıl ve Almanya hududa 
ne şekilde cer~Yan ~tti? asker yığıyor 
Hitler:"Once Südet mmtakasmı ışgal, sonra muzakere 1,, iki taraf da hazır 
,... b rıavn. "Evvela müzakere, sonra işgal! Lehistand~ da ~~keri harekat baıladı, Çek hududuna 
~em e ,_ ! " asker l'Onderılıyor, Ruıya LehiıtHa bir nota verdi 

lngiliz Başvekil~ b~ sabah Son 
Londraya donuyor Vaziget 

Fransız BaşYMNinin bugİİll tayyare si!~~:!~ia2:tjH;:~ 
'f sı' bekleniyor bıldırıyor - Avrupa ile Londraya gı me 1ıarb arif~sinde~ir. Çem-

ber/ayn ıle Hıtler ara-
Londra 23 {Husu

ı·) 
l - Dün Godes--

hergde Bitler ile Çem 
b~rlayn arasında ce
reynn eden müzake· 
~~~r, siyasl gerginli· 
61• ızateye hadim ol· 
lllarnıştır. 
. Bugün saat 11 de, 
ık · 

• 1 devlet adamı ara· 
Stnda yeni bir müll
kat Yapılması mukar
~er olmakla beraber, 
u mülakat aqam 

saat 17 ye kadar vu
\ubuJmamıştır. 

Sabaha kadar 
. çalışmaı.r 
Bu mülakata intl· 

2a_r~n. Çemberlaynin 
~trafındakiler bu sa• 

:\h erkenden kall<· 
lntşlarcıır. 

Oodcsberg ve Dre
esen otellerinin pcıı· 
Cere' . d .
1 

.erın en sabahın 
1 k ışıklarına kadar 
elektrik ziyalan sız· 
iakt:ı idi. Bundan da ı otel 

Un akşam Hitler ilo embırlaıl" mü14Jcatıııı~ ya.pı dağı 
Çeınberlayn arasında Godeıberg'de Bitler - Ç k. ~-retile g&tnilmtftir) d k 
~aPılan mülak tt (Bina o .,- Bitler Dreesen otelin e a • 
8o a an k tinden sonra • v Ribentrop 

nra çok çalışılmış olduğu anla§ılına • melini HimJillerı on 
tadır. . şanı ye (Dnatn' 3 tıCÜ sayfa.da) 

I:>ün akşam İngiliz başvekilinin azıme- ~ -
- n n "ut u e • 

Bir F r;n~ız gazetesının 
mühim ifşa~tı 

General Gamelin harbin neticesi~e mutlak ~timadı 
olduğuna dair Boneye temınat ver~ış .. 

G "nıharbiyesinin Pragın ııgalını 
azeteler Alman erka h 1 d g"ını vazıyorlar . . d b. lan azır a ı , 

ıstıhdaf e en ır P ~> ------

sında yapılan müzake
reler akim kalmışur. 

Çember/ayn bu akşam 
son defa olarak Hitleri 
ziyaret etmişse de, bu 
ziyaret sırf bir nezaket 
%igareti malıigetinde ol
muştur. 

Müzakerelerin inkı -
taına ıebeb, Hitlerin 
Südet mıntakasını işgal 
etmek lıususundalii ıs
rarı olmuştur. Çember
/ayn bunu kat'igetle 
reddetmişitir. 

lngili~ baıvekili yarın ıa
bah Londraya döndükten ıon
ra, kabine toplanacaktır. Bu 
loplantıya F ranıız baıvekili 
Daladye veya hariciye nazırı 
Bone'nin de İftiraki muhtemel
dir. 

Bugün lngiltere ve 
Fransada da seferberlik 
hazırlıkları yapılmıştır. 
Londradan uzakta bu
lunan lngiliz Milli Mü
dafaa Nazırı Tomas lns
kip derhal merkeze dön
müştür. 

F ranıu oe l ngila aılr.m ma
lıamltıl'ı ıılıı temaı halindedir· 
ler. 

Diter taraftan bu ak
şam Çekoslovakyada 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Sutüt mıntcka.nna gönderilen Çek askerleri 
Londra 23 (Hususi) - Bug(ln sabahtan ı nin Münihden Salzburıa (AV\lltury • 

. itibaren büyük mikdarda Alman askeri- (Devamı ıı ind ıtıyfada) a 

Me~'!'~d Mahmud Paşa: .. !ürkiye, dünyanın bu kanşık 
hah ıçınde çok 1cudretlı bır manzara gösteriyor .. diyor 

" Mısı rın bir dünya harbind.en masun kalması müşküldür. fakat 
harb çıkarsa gafıl avlanmış olmıyacağız 

Mülôkatı yapan: Nizameddin Nazil 
Sinırler çok gergın. 

Harble burun buru
na geldığimizden bah 
sediliyor. Son yılla
rın, tccrü belı bir Ma
kedon} a komitecisi 
.ıstn hğil,, i§liyerek ce 
henne:mı bır bombi 
haline oktukları Or
ta Avrupa bir infilAlı: 

arifesinde gfüi görü
lüyor. Eğer bir harb 
olursa bu harbin tıp

kı 1914-1918 harbinde 
.>lduğu gib~ galibini 
k ara orduları arasın
dan seçeceği.ne asla 
~ubhe edilmiyor ve 
harbdcn gallb çıka

cak olan ordu, yahud 
müttefik ordular 
manzumesi, hangi re
jiının rengini ve şuu-

Mınr bQf11eki!i Jlehmed Mah mud PGf" . 

run1J taşıyorsa o re- Mehmed Mahmud PQ§a nın imza.n 
j imin bayrağı bugünkünden daha elemlı l dünyanın göbeğine dikilecektir denili-
ve daha muztarib olacağı muhakkak bir yor. (Devamı S inci ıay/~) 



2 Sayfa 

Herıün _ ... ..-. 

Orta Avrupa ve 
Pancermanizm 

Yuan: Mulalttla Blı.

IES') eşte ile Viyana aras~da güzel 

il' bir şehir ve bir Tuna limanı var

dır ki üç muhtelif isimle anılır. Bugün 
Çekoslovakya hududları içinde bulunan 
bu küçük şehre Çekler, cSlav biraderler> 
manasına olarak, Bratislava deder; eski
denberi coğrafya kitabları bu §P.hri, Al
manların ona verdikleri isimle, P~ttsburg 
diye yadederlerdi. Halbuki Macar!ar bu 
şehri büsbütün başka bir isimle, tararlar 
ve ona Pozsoni (Pojoni) derler. HattA, 
vaktile Macar hududları içinde bulun3n 
bu şehrin Mncaristandan ay:ılmasına ra
zı olamıyarak Budapeştenin yeni yapılan 
bir mahallesinde yeni bir sokağa da bu is
mi vermişlerdir. Çekin, Almanın ve Ma
carın aralarında bir türlü paylaşamadık
ları bu şehir, Orta Avrupanın hakild 
manzarasının bir timseılidfr. Orta Avru
panın birbirinden kolaylıkla ayrılamıyan 
bir takım parçalardan mürekkeb bir kül 
olduğunu anlamak için bu şehrin ismini, 
iktısadi mevkiini ve kültürünü gözönü
ne almak kafidir. Bralislava hakim bir 
Alman kültürünün canlandırdığı ve teş
kilatlandırdığı bir merkezair. Pittsburg 
Orta Avrupa Almanlığına Slav kanı ve 
Slav kültürü karıştırmış olan bir ittisal 
noktası olur. Sonra, bu iki muhtelit var
lık ve bunların karşılıklı tesirleri arası- , 
na Turanlı Macarlığın kattığı hususi bir 
ruh da vardr. Pittsburg biraz Peşte ve 
biraz da Praha'dır; Bratislavada Viyana
yı ve Pozsoni'de üç merkezi bir arada gö
rürsünüz! 

Tun anın Orta A vrupaya isabet eden 
kısmını, Allah bir teknede yuğurmuş ve 
ona tek manzaralı bir tabiat parçası ola
rak şekil vermiştir. Avrupanın tabıat ba
kımından en güzel parçası olan bu kıt'a
ya, Turanlı, Slav, Cermen, Latiiı, hülasa 
tarihin tanıdığı bütün milletler. muhte
lif dalgalar halinde, zaman zaman hücum 
etmişler, orada yerleşmişler ve birbirle
rile karışmışlar. Bin senelik Avusturya, 
bu dört ırk varlığını, dört ruhu ve dürt 
serveti, tek bir hayat mücadelesi gayesi 
etrafında birleştirmiş, birbirine karıştır
mış ve orada tek bir tabiat parçası olduğu 
gibi tek bir hayat sahnesi de yaratmıştı. 

* 

BON POSTA: 

Resim il Makale: = "Mantık .. mantıktan anlayana söylenir .. " --

cAklı selim> den sık sık bahsetmekten çek.ininiz, o kadar 

çekingen ve korkaktır ki kendisinden bah.,d.ilmesi bile onu 

kaçırtmaya katidir. 

Bir davanın haklı olduğunu dil ile ve kalemle isbat etmek 
ekseriya güçtür, mümkün olduğu takdirde caklı selim:t den 
bahsetmeksizin hakikati fiiliyat il.zerinde ıöstermeye çalı
ıımız .• 

Amerikalı bir gencin 
Kendi elite yaptığı 
Denizaltı gemisi 

Amerikada Barney Connett isminde 

meraklı bir delikanlı, evinde bir denizal
tı gemisi yapmış ve vasati geni~liği tak

riben 140 kilometre olan Mişigan gölü

nü, bununla geçebileceğini iddia etmiş: 

Geçmi~ amma, resimde gördüğünüz gibi 

seyahatinin sonunda, baygın ve bitab bir 
halde sahile çıkmşıtı.r. Delikanlının yap-

r········--··········-············· ................... '-
Hergün ~ir fıkra 

Bana satıyorlar 
Memur, büroda çatışıyordu, sigarn 

paketini masanın üstü.ne koym'IL§ttı, 
beleşci bir arkadaşı yerinden ka1kıı. ) 
Paketten bir sigara aldı. Elıle yokladı: 

- Gayet iyi yum!L§ak! 
Bir tane daha aldı. Onu da e1ile yok-

ladı: 

: - Bu da gayet iyi! 
E Her iki sigarayı cebine koyduktan . 
: ıonra arkadaşına: 

~ - Sen bu yum'U§ak sigaraları ne-
: reden alıyorsun? 
i · Dedi, sigaraları medhedilen ceva1) 
: verdi: 
! - Ben almıyorum, bana ıatıyorla1-. 

'-··················································-··· ·-' 
Çalışan hız 
Nasıl elbise 
Giymeli ? ·~~~.......:;r-o~ 

Amerika güzeli 
Seçilen 
Gene kız 

Eylul 24 

Sözün Kısası 
-····-

Ahmed pehlivanla 
Boksör Kraus 

l. e. Talu _.J 

A ksarayın eski Yeşiltıılumbasında 

meşhur sıra kahveler vardı. O 
semtte oturan halk akşamları sınıf sınıf 
bu kahvelere taksim olur, vakit geçirir· 
di. Gençlerle yaşlı başlı kimselerin bir a· 
rada oturmaları, zamanın içtimai nizam· 
larına, terbiye telakkilerine uygun olma
dığı için biz, delikanlılar, Arab Mahmud 
isminde, hoşsohbet bir adamın işlettiti 
çardaklı kahveyi kendimize adeta hasret
miştir. 

Burada en gencimiz on yedi, on sekiz· 
den aşağı, en kodamanımız yirmi <iört, 
yirmi beş yaşından yukarı olmamak üze
re toplanır lokumuna tavla, gazozuna do· 
mina, bir boza ziyafetine altı kol iskamr 
bil oynardık. 

Bir aralık bu gençler mahfeline Ahmed 
pehlivan adında kıranta birisi dadandı. 
Bu iri yan, kan fazlalığından yüzü gözü 
mosmor, ensesi takkeci kalıbı gibi, kapı• 
lardan güç sığan, çalımlı, afili bir adam· 
dı. 

Tanrının akşamı, gelir, pencerenin 6-
nüne kurulur, ötekini berikini taciz ede .. 
rek kendine çay ısmarlatır, t! kahve ka
panıncaya kadar durmamacasına savur• 
duğu palavralarla müşterileri sıkardı. 

Onun iddialarına bakılacak olursa, 
Kurddereliyi yıldırmış Kara Ahmede Ya .. 

kacıkta pes dedirtmiş, yüklü manda ara• 
balarını ard tekerleklerinden kavrayıp 

durdurmuş, bir yumrukta bir demir fı .. 
çıyı ezmiş.. daha ne haltlar etmemişti. 

Bu herife hep içerliyor, fakat - ne yalan 
söyliyeyim? - kendisini istiskale cesare11 
edemiyorduk. Öyle ya: Maazallah bir fis .. 
ke vursa, canımızı alırdı . 

Hiç unutmam: Bir ramazan gecesi idi, 
Gene böyle kahvede oturuyorduk. Ah
me~ pehlivan da bermfıtad, gelmiş, kö• 

~sine kurulmuş, ısmarlama çayını yu• 
dumlaya yudumlaya, bilmem ne gibi bir. 
marifetini anlatıyordu. 

Vakit gecikmiş, sahura yaklaşmıştı. 

Birdenbire, kahvenin kapısı öfkeli bir e· 
lin zorile ardına kadar açlldı. Önce, içe· 

Yirminci asır, bu sahaya, birbirile çar- tığı denizaltı gemisinin boyu 3 buçuk Londrada zaman 

'.Am.eri.kada güzellik müsabakalarına 

Mis Ohio ünvanile giren Ohio ıehrinjn 
güzeli 21 y~larmdaki Narilyn Me Seke, 
neticede (Mis Amerika) lığa seçilmiştir. 
Resimde annesit kızının saçlarını düzelt
mektedir. Genç kız, fimdi tayyare ile 
Hollywooda gitmiştir. Yakında beyaz 
perdede görünecektir. 

tine doğru fenerli bir el, sonra, ucunda 
kapkara bir maşa sallıyan ikinci bir el, 
onun da arkasından soluk yeldirmeli. 
başörtülü, yaman bir cazu görilndü. 

pışan iki kuvvet soktu: Panislavizm ile metredir. zaman tazelenen 
Doğruca pehlivanın üzerine yürüyen 

bu ifrit bir yandan maşa ile onu dövüyor, 
Pancermanizm. Bu iki birleşme meyli ve =============== mühim bir mevzu 
iki genişleme kuvvetidir ki Cihan harbhıi 
doğurdu ve ilk safhada Panislavizm mağ
lUb oldu. Fakat, ikinci safhada da Pan
cermanizm mağlub olduğu için meydan 
Latinlere kaldı. Latinliği temsil eden 

milletlerden İtalya zayıf, Fransa ise bu 
memlekete siyaset bakımınc!an da, kültür 
bakımından da, iktısad bakımındai da u
zak idi. Bundan başka, Slavlıkla Cerrnan
lık, biri kütle ve pasif mukavemet cihe
tinden, diğeri de kültür tarafından kuv
vetli olan bu iki taarruz kuvveti, bu sa-

hada birbirlerile uğraşırken Latinlik çok
tan varlığını kaybetmiş, Turanlı Macarlar 
ise zaten yalnız ve kuvvetsiz kalmışlar
dı. Bunun için Fransanm siyaseti Orta 
:Avrupaya, tek manzaralı blr tabiat için
de tek hedefli bi hayat etrafında toplıya
cak yerde, yalnız parçalamıya kadir ve 
toplamaktan Aciz bir tesir yaptı ve her 
şeyi birbirine karıştırdı. Macar, Orta Av
rupanın bu yeni şekline gasbedilmiş bir 
Turanlı gözile, Çe, Slavlığın şerefli iddia
larile, Alman da Cermenliğin inkişaf hır
sile baktılar. !Atin Fransa, buraya ancak 
politikasını ıokaltiliyardu. Turanlı Ma
car, kimsesiz ve biçare idi. Çarlık yıkıl
nıış olduğu için Panslavizm de vefat E't
mişti. Meydanda Orta Avrupanın istik
baline hAkim tek bir kuvvet kalıyordu; o 
da Cermenlik idi. 

* Bilmiyorum, Fransanın, işleri derin 
görmek kudretinden mahrum, politikacı 
ve bürokrat fantezistleri, Versailles (V<>r
vay) ve Trianon muahedelerile yaptıkla
rı hatanın büyüklüğümi şimdi .anlıyorlar 

mı? Eski Avusturyayı ortadan kaldırmak, 
onların irtikab edebilecekleri en büyük 
hata idi. Almanyaya bağlı, fakat Alman· 
lıktan uzaklaşmış ve ona karşı bir müva
zene bloku vf cude getirmiş olan tabil A
vusturyayı kaldırıp yerine Fransaya bağ. 
lı, fakat kuvvetsiz ve ı;un'i bir Çekoslo
vakya getirmek isteyen Fransız politika· 
ları bu büyük havatı irtikfı.b ettiler; Orta 
A vrupanın kendi kendisini müdafaa ede-

bilecek yegane varlığı olan tarihi impa· 
ratorluğunu ortadan kaldırdılar. Bir~ 
Alman, biraz Macar, biraz da Slav olan 
bu imparatorluk, Orta Avrupayı hem 

Panslavizme, hem de Pancermanizmc 
karşı müdafaa ediyordu. Fransa bunu 

yıktı; İngiltere A vrupanın bu suretle 
parçalanmasına memnun olarak içinden 

gUldü .. Çarlık Panslavizmi ortadan kalk~ 
mış olduğu için Tuna havzasında yegane 
inkişaf kudreti olarak Pancermanizmin 

kalmı§ olduğunun farkına varmadı. Bu 
vaziyetin ilk farkına varan Hitlerdi. O, 
Avrupanın mühim bir kısmına yayılmış 
olan Cermenlik için en müsaid inkişaf 
sahası olarak Tuna havzasını görüyor ve 

Rein'in öbür tarafındaki Fransız ovaları
na yayılmak için manialar aşmıyı çalış
mak yerine, Karaormanla Karadenizı bir

birlerine bağlayan Tunadan, yavaş yavaş, 
Orta Avrupaya doğru yayılmıya karar 
verdi. 

Şimdi görüyoruz ki Tunarun akıntısını 
takib etmek, Voj dağlarını aşmaktan çok 
kolaYllllJ. Pancermanizm, bir kaplumba
ğa gibi yavaş, fakat emin adımlarla yürü
yor. 

Clemenceau (Klemanso) hayatta olsay
dı sade V ersailles ye Trianon muahedele
rini imzalıyan kalemleri değil, belki de 
bizzat parmaklarını kırardı! 

Muhittin Birgen 

1 STER 

da, çalışan • genç 

kızların ne suretle 

giyinmeleri lazım 

geldiğidir. Bu hu· 
susta büyük bir 

tecrübesi olan biı 

kadın terzisi, ken· 

d.isin& gönderilen 

1000 tuvalet ara. 

sın dan, resmini 
gördüğüuüz mode-

li beğen.ıni§ ve 40 

kişiden mürekkeb 

bir jüri heyeti de 

itiraz ve münaka

şa etmeden bunu 
aynen kabul et~ 

mişlerdir. 

Şimdi İngilter-.;

deki bü ~Jn çalışan 
kızlar bu şekilde elbise gıym'!ktedirler. 

-----------
Gaz maskeleri sakallılara 

uymzyor 
Kalın çerçeveli gözlük takanlar la, ia -

kallı insanların, her kesin kullandığı gaz 
maskesinden istiiade edemedikleri anla
iJ.lmış, ve bu gibilere ayrı ve hususi ter
tibatı haiz m!lSkeler yapılması icab et -

I NAN, IS TER 

Hiç bir iı gapamıyan adam 
nihayet kendisine iş buldu 
Middlesexe'de oturan bir adam, hiçbir 

i§ görmemekle ıöhret bulmUitur. 
Fakat, artık' son zamanlarda mağa
zaların vitrinlerinde modellik yaparak 
giydiği elbiseleri teşhir etmektedir. Canlı 
heykel denilen bu zat kımıldanmaksızın 
45 dakika put gibi durmaktadtr. 

Vitrin önünde duran meraklılart dal
gın dalgın elbiselere bakarken, manken
lerden birinin - insan gibi - bir hareket 
yapması üzerine, gözlerine inan.mıyarak 
ıa§ırmaktadırlar. --"'------
Bir alimin başına gelenler 
Meşhur biyoloji filimlerlnden profesör 

bir yandan da bağırıyot'ciu: ' 

- Sana eve erken dön, kuyudan su 
çek, ibrikleri, semaveri doldur, demedim 

mi, herif? Abdest tazeliyeceği.m, bir d:ım

la su yok. Yürü ba'\tayım! Düş önüme!. 

içimizden: 

- Eyvah! diyorduk; şimdı bir facia 
kopacak. 

Hiçbir şey de kopmadı. Pehliva.n kuzu 
kuzu kalktı .. ağzından yalvarmalar dök'l• 

le döküle, kansının önü sıra, çıktı, gitti: 
ve bir daha da kahvede görünmedi. 

Gazetelerde, Amerikalı meşhur bok
sör Kraus'un karısından dayak yediği gö
züme ilişince, gayri ihtiyari Ahmed peh• 
livanı hatırladım. Zfilıir dünyanın en 
zorlu adamlarını yıldırmak için Cenabı• 

hak ckadın> denilen mahlO.ku yaratmış .• 

E. Talu 
Julian Huxley ile kansı Faris ile Ca • ,,, ........................................................ , 

la.is şosesinde bir otomobil kazası neti - ! B .. .. k Ü b k 1 
cesinde yaralanmışlardır. Otomobil, bir ~ uyu m sa a a S 
eşek arabasına çarpmamak üzere ma - ! . . . JI 
nevra yapan şoförün bütün gayretıerina '-.... [ Yalmz çocuklar ıçm J···· 
rağmen bir ağaca toslamıştır. Alimin 25 lira 15 lira 10 lira ve 
başında ve bacaklarında, kansının da ba- ' ' 
şında yaralar vardır. 100 kişiye de muhtelif 
miştir. Bunun için de, İngihz fabrikaları hediyeler verecetiz 
hararetle çalışmıya başlamışlardır. 

1 NAN M A! 
Çekoslovakya meselesi bizim gazeteleri tariht~ buna ben

zer meseleleri bulup çıkarmaya, hakikt sebeblerini bulma- ' 

ya, neticeleri üzerinde düşünüp konuşmaya sevketti. 

tikçe genişliyor ve milletler arası münasebetlerde en kuv
vetli bir 8.mil mevkiini alıyor:. demiş. 
Müşahedeyi makul bulmamak mümkün mil? Son ~ s 

nenin bütün h~diseleri hatırımızda. ba.zılan da gözlerimiz" 
önündedir. Fakat buna rağmen kuvvete istinad etmiyen 
yerlerde ınHiiyet prensipinin tatbik sahası bulabildiği gö
rülmemiştir, bunun içindir ki biz her şeyden evvel kuvve
tin müessir olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu san: 

Bir gazetenin ba§IIlllalesinde okuduk. Muhterem üstad: 

c- 19 uncu asnn beşeriyete hediye ettiği milliyet prensi

pi görülüyor ki, kuvvetini kaybetmek şöyle dursun, bilakis 

günden güne yeni ·bir §isldet ve kuvvet peyda ederek git.-

iSTER iNAN, iSTER lNANMAI 

Bu sütunda her rfin muntazaman 
çıkacak birden on sekize kadar nwna .. 
ralı resimleri kesip saklayınız, Milsa• 
J>aka faydalı, eğlenceli, ve kolaydıl\ 
Bal plinl soa resim çıktıiı aün ili• 
eclecejis. 
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Himayei hayvanat 
cemiyeti bir bakkalı 

ı 1 Ve Damızlıklar hakkında mahkemeye verdi 
Konuşma ar nası t•? Ziraat Vekaletinin P•~t~~:t:.::~~::ı::d~~:~ 

k·ıde cereyan et 1 • mühim bir kararı köpek sahibinin zabıtaya müracaatı üze-ne şe 1 rine, hadisenin adliyeye kadar intikal et-

Hitler· "Ônce Südet mıntakaıını işgal, ıonra ~üzallkere!,, de~~~~ ~r:~e ~e~a:!n!~k~~~~!~: ti~:i,k~~:~==~=~:::~~k~ir ka-

ç 
· b l .. Evveli müzakere, sonra ışga ,, ıerinde serbest at yetiı;tirenıer cins aygır dının, müteessir oıaraJt. ihbarı üzerine 

em er ayn : ihtiyaçlannı haralarca tertib edilmekte himayei hayvanat cemiyetine de akset-
BilAh&re hususi bır idare kuru]- olan müzayedelere iştirak suretile almak- miş ve bir hadise mahiyebni almıştJr. 

(Bnııtarafı 1 inci sayfada) 3 -prtile Slovakyanın Macaristana il- ta ve bu müzayedelerde fiaUarm hazan y ı 'kıı -Y ti Çem- apı an şı ayeti tedl:tik eden cemiyet, 
\'e Goebbels ile birlikte yemiş r. maıı üç veya beoı:: bin lira gı·bi mikdarlara yük- k 

1
. d ki odasından hala ')" va 'ayı delillerle tesbit ettikten sonra 

berlayn Peterberg ote ın e • AıneriJmda selmesi şikayetleri intaç etmekt~ idi. köpeği döven bakkal Mustafanın, hareke~ 
dışan rıkmamıştır. V"~"gton 23 (... &) - Fransa büyük Hükfunetçe bu babda mevcud talimat-~ ~ ~ tini çok merhametsizce bulmuş ve bu a-

tık teblii r deki tngili2 elçisi, Avrupa vaziy~ti _hakkında 20 da- name tadil edilnıif ve yirmi beı k;sraklı damın eczasız bırakılmasını kanuna ve 
Saat 11,30 da God~sbe g etıni tir: kika Hull ile görüşmüştur. ılgı sahiblerine 250, elli kısraklı ılgı sa- vicdana uygun bulmamıştır. 

heyeti, ac::ağıdald tebltli n. eF kt şb gön· Ş.___, --•eketlerinde hiblerine 200, yetmiş beş kı<:rak.lı ılgı sa- H' ')" u 1D11U JDCUU ıınayei hayvanat cemiyeti reisi der-
Çemberlayn, Hitlere bır me ab ve- kh im 23 (A.A.) _ Yakında terhis hiblerine 150, yüz kısraklı ılgı sahibleri- hal resmi bir istida ıle İstanbul müddei-

dermi~tir. Hitler, bu mektuba cev Sto ko lan bir kıstın efradın silah al- ne 100 liradan istedikleri damızlıkların ıc edilece o .
1 

. f umumiliğine müracaat etmiş ve bakkal 
recektir. . . mukarrer tında bırakılmalarına kMar ven mış ır. verilmesi karar altına alınmıştır. Mustafa hakkında ceza kanunundaki 

Binaenaleyh bu sabah akdi. ırakıl· .. --..1-da Mühim ılgılara Ziraat Vekaleti ücre- 775 h b AAJD1U• inci maddeye tevfikan, takibat icra-
olan içtima, muahhar bir tarı e d 2 ~ (A.A.) _ İngiliz nazır - tini kendisi vererek baytar dn tayin ede-Lon ra ::1 k cektir. sını istemiştir. 
tnıştır. G<>desberg'den gelen il raporu B 

mtlerin cevabı :;..,,anlık tarı, 'k tmek üzere toplanmışlardır. Yeniden ılgı tesb vey!\ mevcud ılgı ss- u müracaat, adliye tarihımızde ilk 
d t rc<A'.. tedki e h'bl defa vaki bir hadisedir. Öğleden sonra saat 15 e, e bt Belgradda ı eri ılgılannı ucuz damızlık ve bay-

vazifesini yapan Şmit, Hitl~in. ::v:ir 
1 

d 23 (A.A.) _Başvekil Sto- tar almak için birleştirebilirler. Suçlu hakkında, kanuni takibata te-
nıektubunu çemberlayne ge~ı:n:ıış anın· ~ ~a dün Macaristan'ın Belgrad .. Taf~ilı'it i~~n mahalli veteri~er müdür- vessül olunmuştur. HAdiseye sebebiyet 
saatten fazla İngiliz bnşvekilinın Y ya~~K ç,t Bakac ile Bulgaristanm luklerme muracaat edilmes! lazımdır. veren bu meşhur buldok köpeği de, dö-

elçısı on ---- vülürken can acısiyle bakkal Mustafa. 
da kalmıştır. 'I ··-n ......... J ... r Belgrad elçisi f van Popof'u kabul et - Fı •ı • f • d ıru.r-'"' ... l ıs ın e nın elini ısırdığmdan, her ihtimale karş1, 

Ribentrop 8 ro · üsteşa· miştir. ·· h d al 
Müteakiben, başvekilin şahsı ~ "k eJ- inkıtadan evvelki hava muşa e e tına alınmıştır. 

rı Sir Haris Vilson ve tngiliz. buyu ka- (}Odesbel'I 23 (A.A.) - -Havas- Muharebe oluyor 
çisi Henderson Pet&berg otelindenR~en- Saat 13 de Bitlerin Çemberlayn:.e ve\rel ce-

k Zırı Fon .. ııa-·ıanıyordu Bitler muşav re - Kudüs 23 (A.A.) - 1 siler, Şerindaki 
ra , Alman hariciye na ğl cevau .... ·ö .. ·· d ~ ... t .. 1 dit rll b cevab tızerınde g ruşuyor u. ziraat istasyonu, polis merkezi ve güm-
ro.pu görmeğe gitmi~. er · R·ıbentrop e ... ~ .. n mebafUlnde, ciddi mfişkülO.tın "k b" 1 Fon ~ ru ınasile Beytültahim telefon merke-

Ingiliz diplomatları ? . örüşrneden mevcut oldutu teslim edilmekle beraber her zini yakmışlardır. 
arasında cereyan eden ılk gg·tı tara· f nsta bu gibi buhranların çıktığı ''e 
sonra Alman han"ci.ve nazırı ı be~la"hare ton e~~. h fazl& bedblnllte kapılmaita ma- Saffad civarında kuvvetli Asi müfrcze-

binaewıueY tedl H ı ld 1 ·ı .. · 
f t

. Nazır ı .. ft, oıınad·3ı beyan edilmek r. er ıa e erı e uç tayyarenın himayesinde hare-
ından kabul edilmiş ır. ' ... ezdı'ne .lllM >a ıw d tekrar İngiliz ddploınatlarının ~ :· in bu cevabın fnıUlzlerl memnun edece~, e ket eden muntazam kıt'alar arasında ce-

gelerek, Hitler ile yaptığı goruşrnen söy==:°~ratında ıae azami ihUyat gös- ~~y~~ t ~den muharebe neticesinde 21 asi 

lleticesini anlatmıştır. ıe.rnmettedlr. Dün atşamdanberl İnglllz 0 muş ur. 
Son cevab be •eti murabhasast apartımanlarından çık- A • k 

. . : vnson ve ~ y lf yemekler apartlmanlannda yenil - merı ada kasırgadan 
Bunun üzerıne Sır Har.s b layni~ ::nye' hey'et da1ın1 olarak Londra ile tele -

lir Henderson başvekil çern R~~entro- t nıa temas halindedir. 300 k• • ··ıd·· 
bulunduğu otele dönere!c, Fon ~ çeın· 0 Anlaşıldığına göre, Çemberlayn HIUerden iŞi O U 
Pun Hitlerden getirdiği son ceva ı tahriri oıarat tat1 teminat almadıkça mü- Nevyork 23 (A.A.) - Atlantik sahillc-
berlaync bildirmişlerdir. T" kı'y"' sa· zakerelere de'Vam etmemek azmindedll'. ç b 

1 
t 

22 30 
da ( ur r. Bu teminat ne hattındadır? Bu hususta rinde hüküm süren hsırga nelicesınde 

em er ayn saa • k ziyaret bilmiyorum Fakat buıılarm 300 kişi ölmüş, 10.000 aiie yersiz, yurdsuz 
ati 24,30) Hitleri son defa olara t yyare ka\'1 blrtı:?tının haretAtı ve Berchtesgn ~ kalmıştır. 

. . sabRh a Aıman b 1 , etmıştır. Başvekil yarın den'de H.lt.ıer tarafından Çem er ayn e mil- --------

Romanya vapurunda dün 
verilen ziyafet 

Romanya devlet deniz yollan idaresi
nin yeni inşa ettirmiş olduğu yedi bin 
tonluk lüks cTransilvania> vapuru, İs
kenderiyeye yaptığı ilk seferden limanı
mıza dönmüştür. 

Bu münasebetle dün akşam vapurda 
bir kokteyl partisi tertıb edilmiştir. Şeh

rimizin yüksek sosyetesine mensub bir 
çok güzide davetlilerın ve matbuat er-

kanının hazır bulu!ldukları bu koktevl 
partisi, samimt ve neş'eJi bir hava içinde 
geç vakte kadar devam etmiştir. .............................................................. 

Sayfa 3 

E 
e Harb ve sulh 

B 
Yar;an: Selim Raııp f!me~ 

eynelmilel vaziyet maltlm. Ba

rometreden daha ziyade bir 

tahavvül sür'ati gösteren bu vaziyet knr
şısında okuyucular içın yazılacak her ya
zı eskimiş oluyor. Çünkü hadiseler, bu· 
günden yarına, bir yel sür'atil~ tahmin
leri geride bırakıyorlar. Fakat bu arada 
hemen herkesin ittifak eder göründüğü 
nokta harbin olmıyacağıdır. İnsanlımn 
bir cinnet ve bir cinayet diye tavsif ettik
leri bu en büyük felü:et, iddialara bakı
lırsa atlatılabilecek, harb olmıyacak ve 
milyonlarca insan, demir ve çelik yağ
murları altında neden ve niçin, neye kar
şı yürüdüklerini dahi anlamadan yerlere 
serilmiyecekler. Yalnız feci ve menf"Jr 
olmakla kalmıyan ve patlaması bir sani
ye meselesi haline gelmiş bulunan harb 
patlamıyacak. Buna mukabil sulh devam 
edecek. 

Buna rağmen herkeste bi!' tereddüc:l, 
bir şaşkınlık ve bir parça da ıztırab var. 
Çünkü onun devam ve bekası namına 
kail~ılan ağır, son derece mes'uliyeW 
fedakarlıkların bir faydası olacak mı? 
Dudaklarda beliren ilk v& son istifham 
işareti işte budur. 

Geçmişte işlen.mi§ olan büyük hatala· 
rın vicdanlarda uyandırdığı azabı bugün 
daha aeı bir surette duyuyorsak, bunun 
sebebi yüklenmek mecburiyetinde kalı
nan fedakhlıklarm gelecekte ayni hata
lardan insanları kurtatamıyacağı korku
sudur. Yoksa, ictinabı gayri kabil cer
rah! ameliyelere di§ sıkıp dayanmak, be
şerin ötedenberi bir nasfbesi olmuştur. 
Harb olmıyacak! Güzel, buna herkesin 
memnun olması IAzımdır. Çünkü milyo11• 

larca hanuman sönmiyecek ve bir o ka· 
dar insan canı mahvolmıyacak, fakat bu
na mukabil beklenen sulh olabilecek 
mi? Bütün mesele işte buradadır. 

Selim Ragıp Emeç .............................................................. 
Ankarada belediye 
Seçimi hazırlıkları 

ile Londra a dönecektir. • zakert müddetince hiç bir h:ırekette bulun - Soor genel direktörlüöü 
y be Jayn'in talebı cağına dair yaptığı vft.dler hakkında ol- s 

Çem ~H susi) - Asoşiayted m~~ pek muhtemeldir. Ankara 23 (Hususi) - Spor Gcn~l Ankara 23 CHuausi> - Gazi Terbiye Ens- Ankara 23 (Hususi) - Ankara Be-
Londra 23 u .. çeınberlayn, m Yeni Çekoslovak hududlannın Almanya D'rektörlüğüne yüksek rütbede bir sü- tltüsünün muhtelif şubelerinden mezun 0 _ lediye Meclisi Pazartesi günü fevkal8-

Veni tayin edilen 
genç muallimler 

P res'in istihbaratına gore. . ktubun- f ndan garanti edilmesi ve sllli.h altında bayın tayini ihtimalinden bahsedil - lanlnnn tayın llsteslnl bildiriyorum: de toplantıya davet edilmiştir. Toplan-
bu sabah Bitlere gönderdığı ınu.:ddetince atnlırnaa~ sınıfların terhisi meseleleri de ciddi mektedir. T lh 3 r d Fu t K tal m d ar coı;ra ya an a u Giresun:ı, tıda yeni seçimin müddeti tavin edıle-
d<ı, müzakerelerin de\ amı ıınaması müşkfillt çıkarmakta ır. --------------- Krunıı Demlrsoy Samsuna, Ayşe Hikmet Bur J 

ahskeri tahşidat ve h_arekksa!.
1

. Ytaakpdı irde ~ö- ~ON D~ Kl.KA saraya, Mustafa Günaltay Bayburda, Hfise- cektir. Ayın yirmi sekizinde de Halke-
t ş a yln Gültekin Iidıra, Hüseyin Fırat Maraşa, vinde Ank part" t kilA 1 

ususunda ısrar c mı ' . y. · bildirmiş- Osman Erbaş Kırşehlre, İbrahim Özkan va- ara 
1 eş atı toj> ana -

rüşnıelere nihayet verecıgını na, Rlfat Gürsea çankırıya, Nedim Hatabay rak belediye seçiminde partinin An • 

tir. rdıınları Godesberg'de yapılan son müzakereler Blleclğe, Bürhan saraçoıtlu Denizliye, Han- karada göstereceği namzedler tesbit e-
Fransanın ya .. Radı'ka! _ dan Varol Konyaya, Hakkı Özkan Akşehlre, ~ilecek v . .. .. akş 

P B 1
gun Mehmed Ünal Bursaya, To3un Kira• zon - ~ e aynı gunun amı nanızed-

aris 23 (Hususi) - u .. rnes'.'ı'lle- G H' tl 1 1 f d h d " l ı· t S mu ,, d 24 (Hususi) - ece ı ere ra ın an J.şgall akkln akl talebine dair mu ğuldağa, İbrahim Göçmen suırıceye, zeki er ıs esi matbuata verilerek illn edi-
osyalist parlamento grupu d Çekns- Lobn r

1
a,yn arasında başlıya~ müznke- tavassıt bir tarzı haldır. .. Altay İspartaya, Fuat Ealdşehlre, Nezihe Er- lecektir. 

tfni kabul eden başvekil Dala ye, uz Çem er a . t:o sabaha kad Pnrls 2f - Saat 22.30 da B. Dalaayc evi- demir Edre.mlde, Ali C<ışkun Kırklarellne, ---------
lovakyanın sebebsiz bi~ h:lcuına :arda reler fasılasız bır sure.~ - , BıI' ne döndfiğü vakit harbiye bakanlığından Arif Ataç Barıına, Hikmet izmıte, Meziyet 
kaldığı takdirde Fransanın yar. ıını'fa evaın etrni§tir. Bu muzakere.erdc Al- geçmiş olan genel turmay reisi general Ga- Günay Bandırmaya, Mahmud Aytekin Zon- Türk - Iran Hariciye 

Nazırlan arasında b 
1 

' .. t ahhüdlerını d h ciciye nazırı Fon Ribentrop ta ha- melln saat 22,15 de harbiye bakanlığı askeri ğuldağa tayin edllml§lerdlr. 
u unacağını ve bütun a ırtaD a tur kabine dlrektörft general de Çamp ııe blr -

edeceg"'ı"nı' bı"ldı' .. :mı·şıı·r. bulunmuş · dö r.. _ Edebiyat şubesinden: Mehmed Bayansal ~ . zır b dan verilen maH\- llkte b~veklilete nm"9tur. Bayburda, Bahr1 Mlyü n.. ....... a, Hatice Gü-
edb

. 1 r B' Alınan ınem aın So .. __ ,_ ....... ..... 
Müşterek t 1~ en ınülaka- ır . er ve ÇeMbcrlayrı Südet n muZo11Aere ney, Naciye Baclnak. lımıau Oilııer, ŞaRda 

Ankara 23 - Iranda Nihaven! halkının 
uğradığı felaket münasebetlle Türk - 1-
ran hariciye nazırlan araamda telgraflar 
teati olwımuştur. 

Daladye, Hitler _ Çembeı :ay n "}tere mata göre Hıtl 
1 

Al anyaya tcrkedil- Godesberg 23 (A.A.) - Hitler - Çcm- Okyay, Mustafa ceng1.a Adanap, Fevk.iye 
tının inkıtaa uğradığı takdırde İ ~ ~c- ınıntakasının derhak 

1 
m lardır. Çember- berlayn görüşmesi gec@ yarısındnn sonra Taylan Ünyeye, Fahri J!!rsln Esklşehlre, Et

v t dbirlerı mu')" ınesinde mutabık a mış ·ı· az ctt'ıkler.ı· saat 1,30 cTürkiye saatila 2,30> da bıt- hem Aktekin, Ulut Tunalıoğlu, va.an Bin • 
e Fransanın lazım gelen e tY Ç klerı"n bu karara ı ır . . göl Edlmeye, Memned İhsan İmılre, Hamdi 

lcreken alacaklarını · •a ayrıca beyan - Jayn e k d 1 mıştır u tngi1tcrcr.in en ı e- · Mflftsa, BlllAhaddin Antalya7a, Nevzad A - H 
lerniştir. takdirde Fransa ve . • w• e dair Hitle- Komada ne düşünülüyor? kıncı Yozgada, Naci Tiiken Mani.saya, O - arİCİyede ftlkİI Y8 terfiler 

So ti nn
. yardıDU rine müzaheret etınıyecegın Rom:ı 23 (A.A.) - GC'desb<"rg hnber]e- ğuz Taras Glresuna, Muammer 4 •kın Ell _ 

vye e . . ·e komi· · tir '"'i' Ankara 23 <Husust) - Tahran bllyllk el-
Diğer taraftan Sovyet harıcıJ d re söz verınış · L drada r:ısmi ri burada derin bir intıb hasıl etmiştir. zığn, Said Taraman Marap, Şadi Güzel sı-

seri Litvinof da bugün tekrsr Cenevre c Bu haber hakkın~a l~n A beyan e- Umumiyetle İngiliz - Atıııan miizakere- nob:ı, Ve~bl Aşkın Siva.sa, Tevfik Aıtıneı çillğl memurlarından Aşir Ulağay merkeze 
b tl in Çekos· ..-.ahfcllerinde ademı ına nma~ lcrinc münkati nazarıle bakılmaktadı:-. Tokada, Oz~nn OUmüşhaneye, Sıdıka Bit _ nakledllmi§tlr. Mer.kezden de 5edad Zeki al-

ı cyanatta bulunarak, Sovy
1 

e . er teyid et· ... kin Sllrde, Ulker Bandırmaya, MelAhat Bey- tıncı dereceden be§lncl dereceye terfi et -
ovak d el k erını dı'Imektcdir. . 1 Vaziyetin vehameti teslim edilmekle be- k t 1 d yaya yar ım e ece da Pra"" terkedıvor ar b _ _ h _ .. 

1 
. oza ayn e llmlşlerdlr. mlştlr. 

?niştir. rikablar e· : A _ ra er, son sozun enuz soy enmış ve bü- ...................................... _ ........................................... ----···-·····-·········--
Pariste Çekoslovakya lehine ~e dra 24 (Hususi) - Pragdaki ~e tün anlaşma imkinJannın zail olmuş bu-

. on fi;i Amerika tebııalarına m:~ e- lunmadığı kaydediJmı:.ktedir. Mes'ul 
Paris 

23 
(H:S~~yişl~: gece binlcr~e rık~ s~ne dönmelerini tavsiye etmıştır. mahfellerde tam bir ı.fikünct muhafaza 

li'ransız amelesi Çekoslovakya sefarev. e- ket ;ıkoslovakyada ( -40) yaşına kaldal' edilmekte ve hidiselerin bundan sonraki 

h d tluk _ .. e rkekler silah altına alınmış ar· seyri itimadla beklenmektedir. 
anesi önünde toplanarak os b-tun e t I s ı dır u .. .. rnotörlü nakil vnsı a an a - Hususi tebliğ 

llltıhabbet tezahürleri yaprnış ar . dır .• ~utun tarafından müsadere edil • Godesberg 23 (A.A.) - Hitler - Çember -
• Londrada . 1. ve kert 1dare layn mulAkatı ilç saat s1lnniıştür. MülAkat-

1 ·1· ı· · l' derlpr· At ı ngı ız amele par m ı - · Ç kos- miştlr. • .. Hususr) _ Macar har _ tan sonra aşatıdakl hwıusat tebliğ edllmlf-
Crinvud da bu akşam Londradaki . e_ 2'9 ( • ı 

1 ı a Londra f ve ih - t r: 
lovak sefarethanesine giderek, ngı_ ız . - . zareti bütün muvaz.za Ffihrerle B. Çemberlayn arasındaki dos _ 
?ne1elerinin sempatisini sefire bildırrnış- bıye 11~.b ıarına vazifelcrı başında tane görfişmeler bugiin Almanyanın Südet _ 
!erdir. tiya't su ay emretmiştir. ıer memleketinin vaziyeti kar,ısındakl kat't 

bulunmalarını st> _ strazburgdan bildi - hattı hareketini tesblt eden bir Alman muh-
Siyasi görüşmeler parlS 24 (HUSU h d dundaki Fransız as- tırasının vcrıımeslle nihayet bulmuştur. B . 

Paris 23 (Hususi) - Bone bu akşa.ın rtıdığlne göre Renttı u,:rısıne aıınmıılardır. çeİnberlayn bu muhtıranın Çet<Wovak bil -
İngiliz sefiri Sir .Erik Fipsı kıbul etınış- terleri )fajlno ha 'i Aiınanya sahilindeki tümctlne tevdllnl kabul etml~tlr. B. Çem -
tir. Diğer taraftan R=m~men söndürülmüş.tU. bcrlayn, yanında Berlln büyük elçlst Slr Ne-

I ışıklar dün gece ra giden yollarda ışıt go - vll Henderaon olduğıı halde bu at1<ım B 
Macar]ar ne istiyor ar biJ~i- Yalnız ı.stthkAmla H!Uerl veda için ziyaret etmiş ve bu zlya-

Londra 23 (Hususe> - Peşteden Rlb tr d h b • ky rDnüyordu. * ret esnasında B. Fon en op a azır u 
l'ildiğine göre Macar1arın Çekoslova a· hfeller _ lunmuştur. Führer bu fırsattan istifade ede-
~aki metalibatı, başlıca şu üç noktadan parls 24 - İyl maıtıma~ a:nı:Iayn in- rek SüdeUer meselealnln halll u~runfidatl 
lbarettir· rlb edlldltın• göre. · bir teklif gayreUerlnden dolayı kendisinin ve b tll~ 

· ekalliye- de ta.s t eıç•-• vasıta.sile Prnga tilrlll milletinin minnettarlığını B. Çembcrlayn e 
1 - Çekoslovakyadaki Macar . ııı or a ...,.. ıu in her k g z ..+ Bu teklif, B. H er h blldlrmlştlr İnglllı Başvekili yann sabah 

tinin biJa kaydüşart Macarist.adnaru~h;{~~ yapm~·ır· eıvvel hudud bQyunca Büd=~ ~- tayyare ile. ingutereye hareket ed4*ktlr. 
2 - Rutenlcrle ıneskiın korı 0 karar an tak&JUD Alman k1 -ya}llinde bir ID1D 

caristana terki. 

~ey abat notları : 18 

Onlarda kömür meselesi 
Marsilyanın gemi tarlasına benziyen limanına girerken htzl senelerdenberl 

düşündüren, adliyeırur. gazetelerimizi, şehircilerimizi uğraştıran bir mesele
nin çok sade bir ~kilde haJledildiğini gordüm. Kömür meselesi. 

Marsilya gibi kömürü bir dev iştihasile silip süpüren koca bir limanda k~ 
mür ne kolay geliyor ve ne kolay boşalıyor. Anlatayım: 
Limanı muhafaza etmek için her yerde olduğu gibi in§& edilen mendirek· 

lerin iç kısımlarını on metre genişlikte rıhtım yapmıılar. Ve buralara baştan 
başa kömür yığmışlar. Önlerinde motörlü mavnalar 'bekliyor. Hangi vapura 
kömur gidecekse başka hiçbir vasıtayı rahatsız etmeden doldurup bopltıyor 
Kara ile alakası yok. Tozu da olsa, pisliği de olsa hep denlzde. Kuruçepnı 
gibi Boğazın güzel bir sahilini zindana çeviren kömür depolan için yer bula· 
mıyan liman idaresi hazıdanan liman projesinde bu görüşüme kıymet verirse 
ne zarar eder. Hattı bir tecrübesini Haydarpaşa mendireğinde tecrübe edebi. 
lir. Yalnız Haydarpap mendireji mendirek olmak noktasından da kusurlu· 
dur. Lodos havada geri gelen denizle u altında kalır. Pire, Napot. ve Mar· 
silya mendirekleri gibi fennt yapılmış mendireklerde kömilr depolarını meın
direklerln iç kısımlann1 almışlar. Vapurlara aid kömürün kara ile allikasıru 
kesmişler. Bu işlerin tabit müteha sıslarca da meçhul olmaması lazımdır. Beın 
sadece gördüğümü yazıyorum. Burhan Ccıhid 



4 Sayfa 

Pazarlıksız satış için 
bugün toplantı yapılacak 

Pazarlıksız satışa tabi olan bütün maddelerin 
satış şekilleri tesbit edildi 

SON POSTA 

Yağmurlar 
tekrar başladı 

27 seneden beri bu mev
simde bu kadar yağmur 
yağdığı görülmemişti 

Eyliıl 24 

Heyet izalarile tüccarlarımız ve diğer alakadarlar 
arasında dün temaslar yapıldı 

Pazarlıksız satış kanununun teşriniev
velin birinci gününden itibaren tatbik 
mevkiine konulması 'llÜnasebetile bu sa
bah kaymakamlar Belediyede valinin re
isliği albnda bir toplantı yapacaklardır. 

Her nevi kesilmiş kasablık hayvan et
lerile sakatlar, kesilmiş V!l kümes ve av 
hayvanlarının etleri, sucuklar, pastırma
lar da pazarlıksız satış kanununun hü
kilmlerine tabidir. 

rında yapılan taze balık satışları, bu 
dükkanlardaki bilıimum eşya satışlım 
kanunun şümulü dahiline girdiği için, 
pazarlıksız satılacaktır. Her nevi bakka
liye maddeleri ve bakkal dükkan ve ma
ğazalarında satışa arzedHen eşya, ke7.a 
pazarlıksız satılacaktır. 

Bir iki gündenberi devam eden tatlı 
sonbahar havası, dün 1'aşhyan §iddetli 
yağmurla, tekrar birdenbire bozulınu§

tur. 

Süt, yağ, peynir, yoğurt vesaire ile yu
murta satan sütçü ve yağcı dükkanların
da, gerek bu satışlar ve gerek bu dük
kanlarda satılacak diğer maddeler pazar
lıksız satılacaktJr. 

Her nevi kumşlar ve kumaşcı dükkfın
larında satılan sair eşya pazarlıksı7. satı~ 
kanunu hükümlerine tabidlr. Ayni za
manda elbise siparişi almakla berabc:r 
metre ile de satış yapan terzı ve tüccar 
bu suretle kanunun hükmii içine girmek
tedir. Ancak metre ile satış yapmıyan, 
yani münhasıran sipariş üzt>rine iş yapan 
terzilerin, dükkanlarında dikilmek üzere 
bulundurdukları ve teşhir ettikleri ku
maşlar ve elbise malzemesi üzerint: eti
ket koyma mecburiyeti yoktur. 

Öğleye doğru sağnak halinde başlıyan 
yağmur, akşama kadar devam etmiş ve 
sürekli bir hal almıştır. Kandilli rasad 
merkezinden verilen malumata göre, 27 
senedenberi bu mevsimde bu kadar sü
rekli ve mebzul yağmur, ilk defa görül
mektedir. Şimdiye kadar İstanbula dü
şen yağmur 230 milimetreyi, geçmiştir. 

Ya~ meyva ve sebze satışları ile Y':lŞ 

sebze ve meyva satan dükkAn1arın sattık
ları diğer eşya da kAmilen pazarlıksız 

satılacaktır. Münhasıran balık satan ba-
Jıkçı dükkanlarındaki satış1ar şimdilik Etiketlere fiat ve ilanı mecburi olan 
pazarlıksız satış kanununa tabi olmamak- evsaftan başka kayıdlar veya rakamlar 
la beraber, meyvacı, sebzecı, dükkanl&- konulması caizdir. 

Milteferrik : 

Londra - İstanbul yolu 
komitesi 

daimi 

Londra - İstanbul asfalt yo1u hakkında 
tedkikat yapmak üzere 6 teşrinievveldc 
İstanbula gelmesi mukarrer olan Lon
dra - İstanbul beynelmilel yolu daimi ko
mitesi reisi, ikinci reisi, Alman hükfıme
ti murahhası, beynelmilel turizm ittihadı 
murahhasları ve diğer murahhaslardan 
mürekkeb heyet, son siyasi hadıseler yü
riinden hareketlerini tehir etmişlerdir. 

Şehir işleri: 

Vellefendi hayvan ıerguu 
bugün açılacak 

Bugün Bakırköy kazası tarafından ter
tib dilen Veliefendi hayvan sergisi vali 
adına Belediye reis muavıni Rauf De
mirtaş tarafından açılacaktır. Davetliler 
saat 12 de Sirkeciden kalkan trenle BEı
kırköyüne gidecek, oradan da otobüsler
le sergi mahalline götürülecektir. Saat 
15 de açılacak olan sergide iki yüzden 
fazla hayvan teşhir edilecektir. 

Preveze zat erinin yıldönümünde 
Barbaros adma büyük tören yapılacak 
Karada merasime bütün teşekküller, denizdeki geçid 
resmine de donanmamız iştirak edecek ve merasime 

_ Hamidiyenin atacağı toplarla başlanacak 
Preveze deniz zaferinin 400 üncü yıl-, nın vereceği i§aret üzerine, Hamidiye ge

dönümü münasebetile büyük Türk ami- misinden atılacak 19 pare topla başlana
ralı Barbaros adına yapılacak tören prog- caktır. İlk topu müteakip limanda bulu-
ramı için dün Belediyede Belediye reis 
muavini Ek.remin reisliği altında topla
nan komisyon programa son ıeklini ver
miştir. 

nan bütün merakib, endaht bitinciye ka
dar düdüklerini çalmak suretile merası
me iştirak edecektir. Toplarla beraber 
türbe bahçesindeki donanma bandosu İs
tiklal marşını çalacaktır. Marşı mütt"a
kip türbeye çelenkler konacak ve türbe
nin bahçesinde bulunan iki manga deniz 
talebesi tarafından havaya üçer el fiıek 
atılacak ve Barbrosun ruhunu taziz için 
bir dakika sükUt edilecektir. 

İstanbul Vali ve Beledi.ye reisi Muhid
din Üstündağ bir hitabede bulunacak, bu
nu, Abidin Daver ve en genç bır deniz 
sübayınm nutukları takib edecektir. Me-

Dün rüzgar saniyede 12 metre sür'atle 
yıldız istikametinden esmi~tir. Azami sü
hunet güneşte 56,2, gölgede 20,8, asgari 
sühunet 12,:i santigrad olarak, kaydedil
miştir. Dün, saat 14 e kadar yağan yağ
mur 7,5 milimetreyi bulmuş, saat 14 de 
barometre 760 tazyik göstermiştir. 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan al

dığurıız malıimata nazaran, yurdun Ak
deniz kıyılarile, cenub doğusu bölgelerin
de hava kısmen bulutlu, diğer bölgeler
de çok bulutlu ve yer yer yağışlıdır. 

Rüzgfırlar, Karadeniz kıyılarında kuv
vetli, diğer yerlerde orta kuvvetle esmfk
tedir. 

Basın kooperatifi 

Tilrkofiste dtlnkil top ıanııdan bir intıba 
Şehrtmlzde bulunmakta olan Beynelmt - tı.tı olmuştur. Ru.slar yeniden mühim mlk • 

lel T1caret Od.ası Refsl B. Vat.wn Te refaka - darda yapağı ve muhtelif deriler almak üze• 
tindeltl zevat d~n aaat ıo da Ticaret Oda - re tefebbüse glrlgmlşlerdlr. 
sına gelerek Türkiye Mllll komitesi lzalan -·············•••••••······································ .. Gallb Bahttyar ve Midhat Nemli lle bir müd 

EVLENME det gö~ü.şler ve sonra Tfirkot1se utra -
mışlardır. Türlrotisde Bürhan Zihni, Ofis er-
Unı, bazı tüccarların da iştiraklle bir top- Alınan sefareti matbuat rnümessilı Bay 
Jantı yapılmıo, muhtellf tıcarı meseleler et- Şimid Dimon'ın kızı Leyla Şiınid Dinıon 
rafında görüşülmüştür. Bu arada Nevyork ile diplomalı mühendis Ayzenburger'in 
sergisi Türk pavyonu ve sitesi etrafında da nikahla d"" B ğl 1 d · · 
konuşulmuş, Beynelmilel Ticaret Odası Re- rı un eyo u ev enmc 3ıresın-
isl bu hususta bazı vfidlerde bulunmuştur. de yapılmıştır. Tarafeyne saadet dilerız. 

B. Vatson ve arkada.şları, dün şehirde ba- ---------------

Baklkl Zafer 11 gezJntller yapmışlar ve Tilrltlye Mlllt 'ko - ~-· 
mJtesl tarafından dün gece şereflerine ter - J 

Viyana Konservatuvarından: tfb edilen ziyafette bulunmu~lardır. Beynel-

v k • JJ h • k milel Ticaret Hey'etı Relsl ve arkadaşları 
e ı er eyetJ ana mU a- bugün öğleden sonra Romanya npurlle 

Meşhur Muganniye 

MAROTY SZANTO veleyi tasdik etti. 50 bin Kfutenceye hareket edeceklerd.lr. • 

liralık kredi temin edildi Trakya.d~ ket~n, kenevır ~erıyatı 
ıyı nebceler verdı 

Basın Kurumu Ba~kanlığına gelen matn- Bir lk1 yıldanberl Trak)'ada tecrübe edll-
mata göre, Basın lstlhl~k k:ooperatıflnln a - mekte olan keten ve kenevir ziraatı çok iyi 
namukavelesi İcra Vekllleri Hey'etlnce tas- neticeler vermtştlr. Trakya topraklarında ye 
dlk olunmuş, tasdikli nüshası VekAietten ti.şen keten n kenevir~rl piyasa, mük~m -
Kuruma gönderflmlştır. melen tutmu.f ve hattl Kastamonu havall -

İktısad Vekm Bay Şakir Keseblr tarafın- s1nln mahsulMından daha üstün bir seviye
dan Kurum Başkanı ve kooperatif mü~sls- de bulmuştur. Bu nevi ziraatın inkişafı için 
lerlnden Bay Hakkı Tarık Usa gelen ce - yeni blr takım tedbirler alınmaktadır. 
vabta Bay Vekll aynen şöyle demektedir: Sovyetler yapak almıya 

ıBu suretle meydana gelmiş olan te ek- b 1 d 1 
küllin gazetecilik ve matbaacılık mesleğine aş a 1 ar 
hldim olacağı kanaatinde bulunmaktayım. Son günlerde Rusyaya 150 ton yapağı sa-

Yunan Operası Tenoru 
BAK E A 
ve Bariton YUNKA 

nın iıtirakile 

NOVOTNI 
Bahçesinde hakiki zafer kazanıyor. 

TEPEBAŞI • DAiRE 
Nefis Yemekler, Taze Bira 

~~~ ~~~.~~tı~~~ ,,••••••••••••••••••••••••••••~ 
vaffatıyetı. ortakların müesseseye ve pren-
siplerine bağlılıkları ile ölçülmektedir. Ba - Bugün a:::! A IE5) A v s· d 
sın kooperatifinin doğuş tarzı ve telgrafı - c;;;;;JJ ~ ınemasın a 
nızda izhar buyurulan hissiyat bu muvaffa
kiyet hakkındaki kanaatimi takviye eden 
sebeble~dendlr. Hayırlı te:Jebbfuıte muvaf -
faklyetıer temenni ederim ... 

Bnynk ve lüks filmlerin parlak yıldızı, kış sporlan kraliçesi 

Mevsuk olarak ölrendiğlmlze göre, Jtoo -
peratifln faaliyete geçtikten sonraki thtl -
yaçları tçın, ucuzca faizle tlmdlden elll btn 
liralık bir t:redl temin edilmiş bulunmak -
tadır. 

Buın kurumunun koagreai 
İstanbul Basın Kurumundan: 
İ.stanbul Buın Kurumu fevtalAde 'kon -

gree1 bugiln saat ıs.so da tekrar tıoplanıı -
rak, Basın Birlitl kanunu nizamname pro
Jealnln mtızatereısine devanı edilecektir. Ba
yın üyelerin teşrlfiert rica olunur. 

SONiA HENNiE'yi 
ihtiraslı meuuu, gtızel dekorlan ve nefis musikisi ile umumt 

takdir kazınmakta olan 

SAADET DUBA il 
Franeızca ıözlQ bOytık aşk Ye macera filminde gOrUntız. 

Il&veten : FOK• JURNAL dQnya bavadialerl 
Cumarteıl 1aat 1 .,.. 2,30 da, Pazar li18at 1 l ve ı de 

._•••••• tenzilatlı Flatlarla Helll .. tl••lerl 

~~SAKAR VA sinemasında 411-.-. 

28 eylfil çarşamba günü Barbaros ihti
fali günüdür. Merasime kara, deniz ve 
bava kuvvetleri, mektebler, müesseseler 
ve halle teşekküllerinden ayrılacak cüzil
taınlar iştirak edecektir. Gündüz yapıla
cak kara merasimine, yedek ıübay oku
lu, üniversite talebesi, deniz harb okuh, 
yüksek deniz ticaret mektebi, deniz ve 
:tara askeri liseleri, kız, erkek lise ve or
tamekteb izcileri, deniz l!rbaı hazırlama 
orta okulu, deniz erat talim taburu, bir 
piyade taburu, Denizbank çırak mekte
bi, Denizbank dok amelesi, Parti teşek
külleri iştirak edeceklerdir. Teşekküller 
merasim mahalline saat 9,45 de gelmiş 
olacaklardır. Deniz harb okulundan iki 
manga, donanma bandosile beraber tür
bede mevki alacak vı merasim baflangı
cında İstiklal marşını söyliyecektir. As
:tert müze müdürlüğü, bahriye komutan
bğından seçilecek iki deniz neferini Bar
baros zamanına aid kıyafet vı silahlarla 
techlz ederek türbenin bayrak dıreği ya
nına ikame edecektir. Mehter takımı de 
türbe bahçesinde bulunacaktır. Merasi
me tam saat onda, Beşiktaf vapur iske
lesi üzerinde bulunan ve donanma komu
tanlıiınca memur edilen vardabandıra-

rasimi müteakip Hamidiye eemisine ge- Eanaf hutaneainde tedavi edilenler 
çilecektir. 

Denizde yapılacak merasime, donan- Esnaf cemiyetleri birleşik yardım btı- ÇARIN YAVERi BOLERO 
ma Ege denizinden dönmediği takdirde yetinin vücude getirdiği esnaf hastanc-
mevcud harb gemiled, Denizbank;m Sus sinde, açıldığı tarihten itibaren 20 gün VERA KOReNa GeORG•S RAFT 
veya Trak aemisi, bir Akay vapuru, bir zarfında &00 ü mütecaviz hasta ayakta P. R. WILLll CAROL LOMBARD 
yeni inşa edilen klavuz romorkörü iki tedavi edilmiştir. Hastanede hali hazır- Baglhı uat 1 ve 2,30 tenzilltb halk ve talebe matinelİ 
su tangı, rnotörleri, Şirketihayriyenlıı 7l, =da=1=6=h=a=st=a=y=a=tm=-==akt=a=dı=r::::ıı:. ==--=--ıı:::ıiııı:::ı: l'lyatlar ı 20 ve 15 kuru ---- ----- -
75, 76 ve 77 nurnarak vapurları, Deniz ı p E Q 
Ticareti mektebinin mekteb gemisi, bü- K sinemasında BU G N 
tün deniz teşekküllerinin gemi ve motör
leri esnaf teşekküllerinin ltiralıyacakla
rı motörler, spor klüpleri motörleri işti
rak edecektir. Karadaki merasimi müte
akip denizden resmi geçid yapılacaktır. 
Bu esnada amiral gemisinden havad& do
laşan tayyarelerden denize çelenkler atı
lacaktır. Gece radyoda konferans verile
cektir. 

Aşk ve aergOzeıt Fransızca sOzlQ bQy11k: film. 

Ş A N G H A V A T E Ş-L E A 1 Ç 1 N D E 
•Ateşler ve yangınlar içinde • Harb ve bombardıman altında yanan bir şehirde mtıtbiş bir maoera. 

roıı!":.: D O L O R E S D E L R İ O GEO~~~ St:~~RS 
Aynca: FOX JOURNAL Dikkat: Bugtın saat 12,45 ve 2,30 da UCUZ HALK ve TALEBE matineleri. 

FIATLAR ı 30 ve stO kuruttur • 

• 

hrıaoı nrw ltagla çlkb • Tam bir ev mecmaa11dır • Malatellf ruııar ltaıraaca denlerl • Badmlara 1f lraelderı • 
RENK L 1 ka ak içinde 36 sayfa 5 kuruş 
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1neboluda yeni ve güzel 
binalar yapıldı 

. F kat kaıabalıların en 
kaza hergün inkişaf edıy~r. hat m bulunmamasıdır 

d .. . ·· bır rı ı büyük sıkıntısı uzgun ı 

SON PO S TA 
Sayfa S 

Mısır Basvekilinin 
~ 

Gaziantep elektrik (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) samimt duygularına aleyhtar bır harC'ke1' 

tesl1S8f lnı BeledİJ8 dereceye kadar intıbak edece~i meçhuldür. mez. Oradaki Aralıların daha kuvv0U~ 

"Son Posta,, ya beyanatı 
Bu tahminlerin müstakbel hAdlselere ne tarzı ihtiyar etmek istediği iddia edilc-

1 
Fakat gelecek harbin cümle! asabiyesi sa - haklarını müdafaa ~debilınelerı temeııni-satln alacak yılacak olan cepheyi hAdiseler, ister Kar - sindeyiz. 
patlara, ister Südetıere ve ister Ren boyla - - Mısır ordusu müstakbel bir h:ırbi 

G · t rına musallat etmiş olsunlar, Akdeniz bir 
Gaziantep (Hususi) - azıa.~ ep cihan harbinde kendisine mevud rolü mut - karşılıyabilecek ku:irete yükselmig ıri-

elektrik tesisatının satın alınması ote - laka oynayacaktır. dir? 

denberi mevzuubahs idi. Bu tesisa - Akdenlzln garbı birbirinden kanlı gün - _ Mısırda millt istiklal ve milli ~uı•r 
tın satın alınması için Nafıa Vekaleti- ıerle iki yıl dolduruldu. üçüncü yılı yaşıı - mevcuddur. Bu dreceye yükselmiş zen

·n memur ettiği komisvonla ş'.rket mağa savaşıyor. Akdenlztn şarkında ise blr gin bır· mı'llet için ordusunu kuvvetle.ı-nı · .: Filistin var kl Kudüsünde, Tel Avlvlnde, 
mümessilleri arasında Bursada muza -~ Hayfasında, AkkA. ve Yafasında cereyan e - dirmek güç bir iş değildir. Fakat bız t ı
kerata başlanılmıştır. Müzakeratta mu den hadiseler hiç de İspanyadan daha az arruz için değil, müdafaa için kuvvetlt-
şahid sıfatile bulunmak üzere belediye endişe verici değildir. Gene Akdenlzin .şar - niyoruz. Bilhassa ha\'a hücumlarına br
encümeninden İsmail Say, Bursaya ha kında bir Lübnan C~~uriyetı_ ve bir Suriye şı müdafaa en mühim çalışm:t mevzım
reket etmiştir. Şirket bundan birkaç av var ki dağlarıbnlın Durzillteırlb, inçölyıllılerl~l~i/~a= muzdur. Tekrar ediyorum. Bır harb rı-. k · hlrlerinin Ara arı ve a 
önce bir fiat taleb etmışse de, onus - rlhln tesadüflerinden tortulanarak bu kesif karsa boş avlanmış olmıyacağız. 
yon maliyet fiatını tesbit ile meşgul ol- yığınlar arasına serpilmiş mlnlmlni ve cins - Milletler Cemiyetınde Mısırın Rüıı
maktadır. Birkaç hafta sonra bu işin clns azlıkları ne yarma neş'eli bir eser he - den güne faal bir rol aldığı görülü vor. 
bir karara bağlanacağı umulmakta - diye edecek bh' ge~efe benzemiyor. 1°r~a. Milletler Cemiyeti hakkında ne düş:lniı-

Avrupıı. bombası patlar patlamaz bura ar a ' dır. - --- da infHftklar birbirini kovalıyacaırtır. yorsunuz. 

1 Bunlnrın yanıbaşında Şlmall Afrikanın - İnsani bir müessese. Bu müessPs"-Bir dügv ün a ayı en zengin memleketi olan Mısın o Mısırı ki nin sulhü koruyacak bir kudrete yüksel-

d Habeş - İtalyan harbindenbed İtalya tara- mesi bütün küçük mil1etler gibi bizim Çamura Saplan 1 tından Llbyaya yığılan zırhlı fırkaların ve 
Trablusgıı.rb U.ı:;lerinde heran emre §.made de temennimizdir. Fakat Orta Avrupa 

b duran İtalyan hava kolordularının tehdidi- hadiselerinde bu cemiyetin müsbet bir Biga (Hususi) - Dün gece Kara i- f ı ·h k 
ni duymaktadır. ii ı izmcti do unabileceği söyleneme:, 

gadan Biga ya gelmekte olan 200 kişi - Acaba orta Avrupada hadiselerin .. gittik- hazır fırsat düşmüşken size kralımın, be-11.k bı·r du"g~u"n alayı yolların bozuk, köp- ik 11 bl i t'kamet aldıkları gunlerde . M 
ce tehi e r s 

1 
mm ve ı.cıırlıların Atatürklinüze kar:n rülerin yıkık olmasından dolayı yarım bu şarki Akdeniz ve bu şarki Akdenizln kıyı- duyduğumuz hayranlığa tercüman olma 

·zde"' görünÜ.ŞÜ b' saatlik volu ancak dört saatte alabil - ıarında yaşayan insan yığınları ve bu in -
de nı •• tazam ır · san yığınlarının kaza ve kaderinl idare e - lıyım. Türkiye dünyanın bu karmakorı-

lnebo!unun ··kkônlar hep belo~ ve mun ükse- miştir. Dört otobüs ve dört taksi ça - denl" ne haldedir!"' Neler düşünüyod.,1 l'k haı; içinde çok kudretli bir monzıra İ bo l İnebolu !{asta- dule konmuştur. Iki tar~f~ndaok,;'klan- mura saplanmak suretile yolda kalmış, Yarmlrnn' nasıl görüyorlar? .. ~österiyor. Bu kudr.'tli manzaray' b:r ne ludan yazı ıyor: ' r·nebo- ha u·n erlı' '-~pe evlennın s .. i saatlerce u.arasılarak kadınlarla ço - · t b dan tam on dort (İl · .. elidir S g ı.c rı Işte Son Pos anın un kardeş samimiyeti ile ve sc>vinc.1" seyret-onu kazalarının en guz . apıl- len ıncaya kadar kaldınm doşenm ş- cuklıar bataklıktan arka ile çıkarılmış- gün evvel Romanya bandıralı Transilvanya mekte.Y iz. Temennim asırların ve nec:iI-~~a son günlerde modern eavpluerrl;rının na var tır. Otomobiller, ikişer çift öküz koşu- vapurlle beni şimali Afrikaya yollamasının 
"l!Ş K l u v · sebebi. lerin Türkiyeyi ebediyen bu parlak talilı ııı.' aradeniz yo c .nkişafı art- tır: . k lesine çıkıp biraz yürü- larak bataklıktan bin müşkülatla kur- * içinde bulmalarıdır. tn. Untazam uğramalarıle .1 • postala- Inebolu ıs et basamaklı gümrük tarılmıştır. 

ıştır. Denizyolları idaresın~ kta- d"kten sonra aş .1. du··k- ---- Şimali Afrikanın tek .mastaki] devleti Bu sırada gözü sa'tt~ ilişmişti. Birden. "ı .. · ugrarna u · · den geçı ır ve I' M · t F k l' v e1'ı· b' ~ k Ik k ı · ' Uç .. d b' ! boluva rdwenın B' bab "'1 tehl'tk6 1 Mısır genç kralı aJeS e aru u e V ıre ayaga a ara e ını uzattı: d gun e ır ne .. . . deniz dairesi me B çarşı caddeleri birbi- ır a Og UnU 
i ltlar. Yalnız beton iskelesının yüzün- kanlar başlar.b u1 diye dairesinin önün- SUrefte yaraladı çok sever. - Size veda etme!iyirn ... - dedi - mü 
letisine kadar uzatılmaması ·r . b ğJıyan e e Mısırda kral her şeydi·,·. Zira Mısırda dafaa meclisinin ikinci celsesi on dakika 

den vapurlar <ıhtımın ilerisine dernı· ~::ı ;şme meydanlığıdır. Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca- halk her şeyd!r ve halk gönlü ile beraber sonra açdacak. lmüntezeh sarayında Ma-•tnıaktadırla;. _ bur rihinde (9183) ev,. ( 1 5 O) ta~- hamama bağlı Y aruközbekler köy ün - her şeyini, bütün kudretini krala bahşet- jeste ye mü Jiiki olm•ğa mecburum. K8'-
Gelen olculan Inebolunun meş . 18

9
0 ta cami ve mescıd, bır ku- den Galib isminde biri, av tüfeğini ka- miştir. Mısmn hadise!er karşısındaki ha- deş Türk milletine Munrın muhabbetll'-ltayıkcıla;, motör ve kayıklarla sahıle tan yapıl~~!t medrese, ( 150) eski ma- rıııtırırken tüfek birdenbire ateş al - kik! duygularını, hAdiselen ne suretle rini ulaştırınız. 

~t"katırlar tübhane. 

0

b. arki Romalılardan kal- mı.ş, çıkan saçmalar karşısında kendi - mütalea ettiğini, yarına karşı olan itima- Odadan çıkarken ona b1r daha baktım. r. · h. paşa- 11 rnekte 1
' ş b ·· h a -ı k ' d M · t nehoıu rıhtımı Abdurra man ha e d ğı ilzerinde ugun ar - ni seyretmekte olan og u se ız yaşın a dının derecesini anlamak tçln, aıes e Yüzünde şimali Abkada. çalışkan mil. bın R:astamonu valiliği zamanın~ 1; ma 1'.'eıı;::~na~ beş kilise ve manastır, ki Mehmede isabet ederek sol bacağm- Farukul'evvel'in itimadını kazanmıı o- Jetin medeniyetini müdffaaya azınetmiı h•nıınıyet verilmiş ve yaptırılrn ş ·n belen b h arı vardı·r. Ve meşhur ka- dan tehlikeli surette yaralamıştır. Mec \an şahsiyeti konuşturmaktan daha kes- bir devlet adamı cld1iyeti ve gözlerinde 

? >amanlar rıh tun simdiki !Ialkevın~- ( 15
5

) su ıs te yüklerini ve Kastamo- ruh dispanserde tedavi altına alınmış- tirıne bir yol olahili• miydi? Binaenaleyh dünyamn kandan, inhidamdan ve harb-Otıu'· nde Poyrazaltına· dotrı-ı ı ( 114) m. ek ·.·Tıkcılan keres kend1·n·nı' yelkenlerile t Tr ·1 ı· k J rı·veye yanası~ Y"'- d k . t b. . 
• E,. - • ır. ansı vanya s en e . . ~ ,, en uza yaşamasını ıs ıycn ır ınsan l' · dırse elmasını. K .. t b 

e Uzunluğunda deniz içer~ın~ . t·r. nunun · k deriye. Varna ve os en- •• h naşmaz ilk isim Buk1-eye gitmek ve aş- indişesi vardı. ltıra1 r ... 1- 1 
25 etre ~lerı1etılmış 1 Mısıra. Is en . .3· Bu"'iln ise, bu, vel- Kızılcahamamda ıkı ırsız vekil s. E. Mehmed Mahnıud Paşadan fi ".cırail: m ·ı ta~lar .. t .. rürleruı. ~~· • 

.~gün ise dalgaların şiddetı: kısım ceye. go. u erine Denizyolları ".'apurla- yakalarrdı bir mülakat aramak oldu. Talebimden 60

küınıüs, 19 
metre kadar hır kenlı~erın ı~uş ve buranın denızle uğ- Kızılcahamam (Hususi) _ Merkez yirmi dakika sonra haY:'ic:.ye nezareti dai-İtalnııştı;. . btımın rı kaı:a~kı balıkcı!ık, kayıkcılık etme- nahiyesine bağlı Benkoz köyünden İs- •esindeki muhtcscm çal~nu odasmda l3uranın en mühim ihtıyacı rı ~ raşan tır mail ile arkadası Osman Topçu ismin - başvekille karşı kar~ıy'l bulunuyordum. 

düzeltil.rn . Zonguldakta oldugu ğe başlamış . de iki şahıs ge~e birleşerek Değirmen- Beni cok mütehassis eden büyük bir ne-
gib· esı ve ımasıdır. khO oldu zaketı~ işaret ettiği koltuğa oturunca bir ~ ~?d~rn bir iske~e yapı..,.ni binalar • tU kaçakr.ısı ma m önü köyüne gitmişler, evvelce tasar -
ho'•augun Ineboluda bırçok y~ karısın- Sır tU n G enlerde '3 7 ladıkları Zühtü Şahin isminde birinin sigara uzatarak: 
~ Ze ıht yu i) eç - Ziyaretinizden çok zevk duyduğu-~ çarpmaktadır. R ım ırnu • a (Husus - .. evine girerek çamaşır kazanına varın - mu söylemek isterim ... dedL Yalnız hA-.. ak:i Yüksek kayalık üzerine kuru h .. : Big k tütünle yakalanan Göktepe cıya kadar evde ne var ne yoksa hep-lllt~ katlı Halkevı· ve onun ardında. u kilo kaça M tafa og~lu Ahmed, n1ah - . 

1 
d' V k' diseler öyle endişe verlci bir istikamet al-, sini toplıyarak firar etmış er ır. a n- b liınet k d Hasta.ne bınası k''yünden us lt dan haberdar edı'len zabıta derhal fa - dılar ki çok meşgulüm. Eğer gelen ir ~. !> onağı var ı<. b sils- o 695 lira para cezasına ve a ı . . 1 d k bul asb 

J.., 
0

Yrazüstü tepesinde kasa ayı kemece . ına çarptırılmıştır. illerin izlerini takibe başlamış, birkaç Türk gazetecısı 0 masay 1 a e ' "ll'ıektedır' da hapıs cezas b · · d b .. t.. vakit bulamazdım. 
,.,a · d 1 açılmış, ay saat gibi kısa ir zaman ıçın e ti un Yüzünde hakiki bir endişenin ifadeleri 0 rşısında geniş cad e er d eşyalarla beraber suçluları da yakalı-

Nizameddin Nazif 

Tavşan zannile bir adam 
yaralandı 

Kaş (Hususi) - Kazamızın Hacıoğ· 
lan köyünde tavşan zannile bir adam 
yaralanmıştır. 

Himmet adında bir köylünün b:ıh -
çesinde tavşan beklemekte olan Yu -
suf çavuş oğlu Himmet adında diğer 
bir köylü, gecenin ıssızlığında duydu -
ğu bir hışırtı üzerine çiftesini boşalt -
mış ve fakat yanlışlıkla bahçe sahibi ---= · S ••t u··ıer kazasın a yarak Cumhuriyet müddeiumumiliğine dolaşıyordu. S 1 ı U C - Suallerimi çok ~abuk soracağıma e-

lsparta Vali ve ay av ;teslim etmiştir.---- min olabilirsiniz - dedim - İşte ilk sua- Bir sabıkalı ölU olarak bulundu 
{ Bir genç dikkafsiz'ik yüzünden Jim: cOrta Avrupa hadiselerinin seyrin-

Himmeti yaralamıştır. 

k d. · lad cie sulh için ciddi bir ıehlike mevcud rnu-en '"' yara 1 . dur? 
J Kızılcaham~m (Hususi) - GüY.~m • - Temenni ede1im ki olmasın. Dünya 
nahiyesine baglı Yıldırım.hacılar ko - dün yüzde elli sulh, yüzde elli harb ihti-

1 
yünden on sekiz yaşlarında Ahmed is- maileri arasında bocalıyordu. Bugün te
minde 'bir genç, tabancasının meme - ra7.i harb kefesi tarafına doğru eğilmek-
! sinde ~ıkışı? kalmış olan kapsü.lü çı - tedir. Sulh:i kurtanbilecek miyiz? Kur-

karmaga ugraşırken tabanca bırden : tarabileceğimizi sanmıyorum derneğe di
. ) bire ateş almış, çıkan saçmaı~;ı~ sag lim varmıyor. Zira bir harb çok ... çok fe-

elini yaralamıştır. Mecru.h hukurnet ci neticeler doğuracaktır. 

Biga (Hususi) - Birkaç seneden -
beri asker kaçaklığı yapmakta

1 
ve kır

hırda çobanlardan keçi koyun alarak 
kesip yemek, hırsızlıklar yapmak su • 
retile geçinmekte olan sabıkalı takı -
mından Salih oğlu 28 yaşlarında Şopaz 
Kazımın Harmanlık mevkiinde, Değir
mencik yolu üzerinde ölüsü bulunmuş
tur. Bu şeririn, düşmanları tarafından 
kurşunla vurulup öldiirüldüğii anlaşıl
mışsa da failin kim olduğu meydana 
çıkarılamamıştır. Zabıtaca hadiseye el 
konmuş ve tahkikata başlanmıştır 

, - ı· . Feyzi Daldal ve 
t rta va ısı v İ azı Iıyor: spa ıar buraya da ugrı-~e~~artanın Sütcüler kazas~dan Jk:ik seyahatine çıkmış la~ halk arasında 

'· Usumuz Kemal Turan hır te R im vali ve say 
J <ı.ta ı_ ıardır es 
~r ~ halkla temaslar yapmış · 

doktoru tarafından tedavı altına alın - - Orta Avrupada bir harb patlarsa ~i-
mıştır. mali Afrikada bir Libya - Mısır cebhesi 

Gerede panayırı açıldı 
Gerede (Hususi) - Gerede pana -

yırı açılmış, yirmi binden fazla halk 
panayua gelmiştir. Hayvanat satışı 
hararetle devam etmektedir. 

kurulması mukadder midir? 
- Mısırın bir dünya harbinden masun 

kalması müşküldür. Şimdi saraydan ge-

liyorum. Majestenin yüksek reisliği al- Biga (Hususi) - Eski umumi mec
tında toplanan müd3faa meclisinin aldı- Jis üyelerinden Ahmed Uygura aid ve-

e· gada bir ağıl yandı 

~lnektedir. 
oıa 

Bey Oivor ki: · 
ğı kararlar sarihtir. Menfaatlerimizi aza- Dimetoka mer'asında bulunan 500 lira 

== mi kudretimizi sarfederek müdafaaya a- kıymetindeki koyun ağılı, Çeşme.alh 
madeyiz. Büyük şehirlerimfain hava hü- köyü halkından birinin anız temız -
cumlarına karşı müdafaasını azıımi lemek için yaktığı ateşin sirayetile ta -
sür'atle tamamlıyoruz. Fakat harb .. çok mamen yanmıştır. Bu arada yirmi a -
çok fena olacakt r. raba kuru ot da mahvolmuştur. Zabıta-

pazar 

~4' liasan Bey Çekoslovak~ 
lllq lrıeseıe!>i dünya meselcsı u .. 

d · e hakkuvvetin nere c ıs 
. . . Iduğu bir kere 

kın da orada o 
daha anlaşıldı. 

. . . Şu Çeklere acıyorum 

doğrusu.. ne günahları var 

ki ... 

Hasan Bey - Mukadder:ıt 
·birader, Allah onlara cçek!t 
demi§. 

- Filistin hakkında ne düşünüyorsu- ca müsebbibleri aranmaktadır. 
nuz? 

- Bütün Arab aleminin düşündüğünü. 
Biz Filistinde bir Arab hakkı olduğu ka
naatindeyiz. Hfıdiselenn bu hakkı kabul 
ettirecek bir mecra takib etmesi mev'ud
dur. 

- Ne suretle? Filistindeki Arab mü
c:ıhidlerinin yardım görebileceklerini sa
nıyor musunuz? 

- İngilterenin, .Filistinde Arablarm 

lnegöle de bıldırcm yağdı 
İnegöl, (Hususi) - İki gece üstü.ste 

şehrimize bıldırcın yağmıştır. Ağaç 
dipleri, tarlalar baygın bıldırcınlarla 
dolmuştur. Halk bu iki gece içinde is
tediği kadar bıldırcın loplamışlıı r, bun
lardan bazıları tanesini beşer kuruşa 
satmış lard ı.r. 



L Hldiaeler Karpmada 1 

Yeni pelerinler 
G e~n dört günlük yağmurun, 

ilk gününde .tek tük görmüş • 
tüın. İkinci gününde çoğaldılar.. üçün
cü ve dördüncü günlerinde Beyoğlu 

caddesindeki bütün kadınların sırtla -
nnda onlardan vardı: 

- Şeffaf pelerinler bu sene çok 

- Tavsiye ederim. Sakın san ren -
gini alma. Benimki aarı idi. 

Kardeşimin çocuğu dut pestili zan· 
nedip yemiş. 

* Külhanbeyi, genç kadına W attı: 
- Şeker misin be mübarek? 
Fakat llf atmuile yakalanması bir moda! 

Dediler. Bu yeni moda bana pek oldu: . . 
hoş görünmedi amma, pek güldürdü. - Sen bu genç kadın içın; şeker mı-
Esasen kimi güldürmüyor ki? sin be mübarek; dedin ha! .. * - Vallahi, billAhi ağa'!:>eyciğim.. ben 

Beş yaşındaki çocuk gördü: 
- Anne, anne, dedi; kadına bak be

nim iki yaşımda iken giydiğim pelerin 
gibi pelerin giymiş .. 

* Çapkın dü.şündü: 
- Fena değil; fakat daha ziyade ta -

ammüm etse. 
- Daha ne kadar taammüm etsin. 

Herkesin arkasında var. 
- Onu demek istemiyorum. Mese -

la roblar bunlardan yapılsa .. 
- ?????? 

o sözü genç kadın için söylemedim.. 
Hani üzerindeki muşamba mıdır, ne -
dir bir şey var ya... Onun için söyle -
dim. Rengi akide şekeri rengine o ka
dar benziyor kL 

* Yük arabası kullanan arabacıyı gös-
terdiler: 

- Bak bak, bu da arkasına son mo
da muşambalardan giymiş. 

* Çocuklu kadın, kapıdan çıkan ko -
casına: 1 

- Bu akşam eve gelirkenl çocuk için 
muşamba alıp getirmeyi unutma! 

işlemeli örgü 

- Bir müddet sonra da kombine -
zonlar gene bunlardan yapılsa hiç fe
na olmaz. 

Dedi. Erkek şaşırdı: 
- Daha evvelki gUn üç metre al . oıinün üstünü işlemek bu sene pek 

m1ştım. modadır. 
_ Evet amma ben onlardan kendi- 1 Bu Macar tarzı blı1z'un ea robasının al-* İki ko~ kadın konuştular: 

- Şeffaf muşamba alacak mısın? me bir muşamb~ pelerin yaptım. tı işlenmiş. Yakası, robası düz örgü (Bir 
ismet Hulilsi sıra ters - bir sıra yüz), di~e:- taraflar las- Tabil alacağım. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Sütten yün yapılabiliyor Küremize eq yakın yıldızlar 

' :Bugün, birçok Küremize en ya-
iptidai maddeler- kın yıldızlarla ara-
den mahrum bulu- mızdakı mesafe 
nan Almanya bun· (45) tirllyon k.i!o-
ların yerine aun'i metredir ve bu yıl-

tik örgü (altı yüz - iki ters). 
Brodesi kırmızı - siyah karışıktır .. 

Kannızla iyi geçinmek 
istiyor musunuz ? 

1. Yaptığı masrafları gülümsiyerek ö
demesini biliniz. Hatta yemek vakti işi -
nizden eve uğradığınız o kısacık müddet 
içinde bir hesab pusulasile karşılaşsanız 
bile tatlılıkla para vermeyi unutmayı -

maddeler ikame dızlar bize kadar nız. 
etmektedir. Mese-. gelebilmek için 2. Karınızın ensesini traş etmesini bi-
li gıda olarak sa.. :::::-- (4,5) sene lizım- liniz. Bazan acele bir hazırlıkta pek ho -
bahlan içtiiimiz ::::::=- dır. Dünyanın en ıuna gidebilirsiniz. 
sütten yün bile ya- - huasas ve en büyük 3. Evlendiğiniz günün yıldönümünü u-
pıımaktadır. Süt teleakoplarile eemada •yılabllen yıldız- n~tmayınız. Bir ~~t çiçek kıymetsiz 
evveli babör ve kazein denilen madde- !arın sayısı da (30-40) mılyar arasında- ! bır şey, fakat .0. gun .iearınıza ne kadar 
ler haline getirilmekte ve bunlardan da dır. Bunların her birinin aralarındaki 1 makbule geçebilir. 
yün, karton vesaire yapılmaktadır. mesafe milyonlarca kilometredir. 4. Karınızın dalgınlıklarını hoı görü~ 

Jf. - I nüz. Acele bir işi çıkını' ta musluğu ve· 

Elektrik sDpDrgesini kim icad ett bir aüpürge icad etti Kimse yüzüne bile 1a elektriği açık bırakıvermiştir. Söylen
bakmadı. Nihayet, fimd.ilti Amerika e - meden kapayınız. 

Elektrik .Op(irgesini lcad eden kim - lektrik aüpürgeler kralının babasına mü- 5. Evde §U, bu kırılan, bozulan §eyleri 
dir bilir misiı(iz? .. fcad etmek illetine racaat etti. Spanglerin mekteb arkadaşı tamir etmeyi biliniz. 
müptell olan ve bu yüzden kazandılı olan bu zat zengin bir adamdL İ§e aklı 6. Sabırlı olmayı öğreniniz. Çarşıdan 
paralan bu deliliği uğrunda harcıyan 18 yattı. Hemen bir atölye kurdurdu. Biri - geç dönerse kızmadan bekleyiniz. Ka -
lira haftalıklı bir mağaza bekçisi: Ame- sinin zekası, diğerinin fı kabiliyeti ile, dınlarm alış verişi kısa süremez. 
rikalı Spangler. işler aldı yürüdü ve bu her ikisi de :zen- 7. Başka kadınları unutmayı biliniz. 

Hasta mizaçlı Spanglerin büyük ma - gin oldular. Karınız yanında dönüp hatta daha gilze-. 
ğazadaki vazifesi tozlan almaktı. Bu iş - Spangler, günün birJıde kalb sektesin- line bakmayınız. ' 
ten fena halde canı yanan, vira öksürük- den ölünce, işler tamamile şimdikı sü - 8. Mektublarıru karıştırmayınız. Ka • 
ten başını alamıyan Amerikalı, elektrikli pürge kralının eline kaldı. dm, içinde hiç bir sır gizlemiyen ıeyle • 
-···--·····-· ..... ···-································---·················································-··········· rin bile karıştırılmasınJan hoşlanmaz .. 

L SLER 
Taltik. meselesi 
cAmavudköyı. den bir mektub al

i:lım, altında imza veya müstear bir 
isim yerine 

cBeUrlar ve evli olup ta geçinenu
yenler• teklinde bir cümle yazılnuı. 
ilslubu dikkat gözüme ilıştl. Eski türk
çeyi bilmiyen biri tarafından yapılmış 
acemice bir cNalmaı. taklidi. .• 

Anlattıklanna gelince: 

devrinde buna ihtiyaç vardı, üç kişiyi 
haklı olarak .&inirlendiren bir madde
nin 97 ~iyi f ela.ketten kurtarmak üt 
olması pek muhtemeldir. Kaldı ki kn
yıdlar ve müddetler okuyucularımın 
eöyledikleri dereced~ fiddetli değildir, 
zira hakime takdir haklu verilmiştir. 
nitekim bir hakimin daha geçenlerde 
bu takdir hakkını kullanarak pek mü· 
hinı ve göze batıcı bir vak'ada kararı
nı derhal dönecek kadar kısa bir za
manda vermiş olduğunu ben bilirim. 

9. Birlikte sokağa çıkarken rahat rahat 
süslenmiye bırakınız. Acele ederseniz iki
nizin de burnundan gelir. 

10. Annesine karşı nazik ofonuz. Ona 
mektub yazmış, esen de bir §ey yaz. mı 
diyor. İki satırla ıönül almaktan çekin-
meyiniz. 

Hoş bir yemek 
İri iri domatesleri dilimleyiniz. Ke • 

narlı bir kaba bir sıra diziniz. Haılan • 
Ullf yumurtaları soyup, tıpkı domatesler 
gibi, yuvarlak yuvarlak dilimleyiniz. Ve 
domateslerin üstüne diziniz. Tekrar bir 
sıra domates diziniz. 

Hepsinin üstüne rendelenmiş kaşar 

peyniri serpiniz. Eritilmif tereyağını da 
döküp fırına veriniz. Besleyici, hafif ve 
kolay bir yemektir. 

Hisar vapuru faciasının 
muhakemesine başlandı 

Vapur çürük olduğu halde aksine rapor verdifi içill 
tahh muhakemeye alınan fen heyetinin ıorgusu 7apıldı 

Geçen laf Eıek adası önlerinde vu - limat yazılmasına ve şahidlerin celbi " 
kua gelen ve 23 kişinin feci şekilde ö- ne karar vererek, muhakemeyi bir bar 
lümile neticelenen (Hisar) vapuru fa- ka güne bırakmıştır. 
ciası, mahkemeye intikal etmiştir. Viyana birahanesindeki 

H~<!:ise~ ~~~ el koyan B~y yaralama Vak' aSI 
koz muddeıumumılıgı, kazada bazı 1ı -
man memurlarının mes'uliyetlerini Tepebaşında, Viyana birahanesin • 
görma, ve bu zevat hakkında lüzumu de vukua gelen kanlı bir kavganın A " 
muhakeme karan verilmesi için, ev • ğırcezada görülen muhakemesi son sa1 
rakı vilayet idare hey'etine gönder - haya varmıştır. 
mişfu. Hadiseyi tedkik eden vilayet i- Suçlulardan Necati ile Şükrü ve 
dare hey'eti kazadan evvel sefere çı - Saminin, Necati isminde birini taban• 

. ' 1 ca ile ve katil kastiyle yaraladıkları id· 
1 kan Hisar vapurunun sefere ehliyeti o cila ed'l ktedir S 1 1 . en 
1 d w d . d iz f h ı me . uç u ar ıse, geç 

uguna aır rapor veren en en ey- lsel d hk d dikl · ·r d-. .. . ce er e ma em e ver en ı a .. 
etı azasından Ahmed, Hıdayet, Hay - 1 . d k ld v fak t N a " 

· d dlt ta erın e avga o ugunu, a ec 
reddın ve Haydar hakların a, a - ti . 1 anı k d'l · lın d k • . . yı yara ıy arın en ı en o a ı 
kibat ıcrasına karar vermiştır. 1 'dd' ım· 1 dir . " arını ı ıa e ış er . 

Bu suretle, fen_ hey'etınden ~u dort Hadisenin sebebi ise, yaralanan Ne-
aza, fenne mugayır rapor tanzun et - catinin karşı masadan, suçlulardan Sa" 
mek s~çundan, ~sllye 2 nci ceza mah • miye dikkatle bakması ve bu yüzdeli 
k_emesme verilmişler ve muhakemele - zühur eden kavgadır. 
nne başlanılmlştır. Dünkü celsede, iddianamesini ok\1" 

Bu iddia ile mahkemeye gelen suç- yan müddeiumumt Übeyt, hAdiseyi şa" 
lular, yapılan sorgulannda verdikleri hidlerin üadeleri ve delillerle sabif 
raporun fenne uygun olduğunu beyan görmüştür. Suçlulardan Sami ile ŞiilC" 
ederek, hülAsaten şunları söylemiş - rünün ceza kanununun 448 inci mad" 
!erdir: desine göre, cürmü tam teşebbüs ma • 

- Hisar vapuru sefere elverişliydi. hlyetinde olan Necatinin ise, 62 \rlcl 
Buna delil olarak da, ayni fabrika ta- madde delfiletiyle, 448 inci maddeyf 
rafından inşa edilen, ayni sistemde ve tevfikan, tecziyelerini istemiştir. 
ayni tipde olan İzmir vapurunun, el - Muhakeme, müdafaa için, talik e ' 
an seferlerine devam etmekte olması - dilmiştir. 

nı, gösterebiliriz. Vapurun teknesinin Bir çuval hırsızı tevkif edildi 
çürük olduğu da iddia edilemez. Bu ci- Yerebatanda kömürcü Niyazinil' 
betin tesbitl için, İrvada, Eşek adası dükkanmdan üç çuval çalan, sabıkalr 
önlerindeki batan vapur enkazı üze - !ardan Hüseyin yakalanarak, adliyeyf 
rinde, tedkikat yap1lmasını isteriz.• teslim edilmiştir. 

Tahtı muhakemeye alınan fen hey- Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh eti 
eti basının mahkemede anlattıklarına zada yapılan muhakemesini müteaJd~ 
göre, bir çok ocağın sönmesile biten bu 9 ay müddetle hapse mahktlm edile 
kaza, şöyle vukua gelmiştir: rek, derhal tevkif olunmuştur. .-

Pollate: 
Hadise günü deniz çok fazla dalga

lı bulunuyordu. Fazla olarak, şiddetli 
tipi vardı. Kaptan tipi dolayısile, yo -
lunu şaşırarak, Boğaza giriyorum zan- Sarlanblık eden bir urhoı 
niJe. vapuru Eşek adası açıklarına ya· 7akalandı 
naştırmıştır. Bir müddet 1<>nra, tipi ha · Dün gece yarısı Beyollupda Yeniçarşı4; . . .. . . dan sarhıo§ olarak geçen Çlçetpaznrııı _,1 fıfleyınce sahili gorebılnıiş ve yanıl - mukim All Toy, tar§ısına çıkan TophaDP 
dığını anlıyarak, tekrar hareket et • samı isminde biri.sine kızarak batırmal' 
miştir. Fakat, tipinin yeniden başlama- b&.f}amış n sonra da cebinden çıtardığı C~ 
sı üzerine vapur tekrar yanlışlıkla ay- tı lle hücuma kalkmıştır. Samı bu va~1 " 

' karşısında kaçmağa 'başlamış, aarho§ büS 
ni yere düşmüştür. Bu •ırada, Hisarın bütün kızarak peşlsıra kovalamıştır. HAdıaf 
2 inci ve 3 üncü kaptanları, 1 inci kap- mahalline gelen zabıta memurları Al1nin; 
tana kurtullŞID tek çaresi olarak, ge- llndeJd çakıyı almışlar, Jrendislnl tarak 
miyi karaya oturtmasını teklif etmiş - ıötttrınüşierdlr. • 
lerdir. Fakat, kaptan: Kale daTarmdan dllıen lafla bıt 

c- Vapuru.karaya oturtmayı, ben çocuk yaralandı Ilı 
kendime yediremem• diyerek, yoluna Topkaplda oturan Orhan, Tahsln, Şehdt 
d tınek istemiştir. Ameleler fır- Nedlm adlanndakl çocuklar, Beyazıd ....... 

evam e . mahallesinde taıe dellltnden içeri glreıv-; 
tınanın dehşetinden, ocağı kAfi derece- oyun oynarlar.ten Ta.bslnln baatıtı taş ye 
de kömür atamadıklarından, islim ve rlnden oynıyara~ qatı yuvarlanınıt ve lıl': 
dolayısile geminin sür'ati de azalmağa dlmln bacatına iaabet ederek yaralaı:nı.Ş 
başlamıştır. Nihayet, vapur üçüncü de- tır. 
fa adanın önilne düşmüş, kaptan da de- Dokuz k~marbu yakalandı ~ 
mir atmak mecburiyetinde kalmıştır. Bir milddettenberl KuI<>tlunda il nutn~ 
F k t tv1k kuvvevtli ve yük!ek olan raıı Sanının evine, tanınmıt kumarbaz! .. 

a a 1 r toplanmakta oldutu zabıtanın nazarı dl1' 
dalgalar, demiri taramış, vapuru ada • taUnl celbet;mlftlr. Dün gece saat 23 buçuı" 
nın kayalıkları üzerine fırl'atrnıştır. ta tertibat alınarak eve gtrllmlf, Hırtst~ 
Büyük dalgaların testrile inip çıkan Hamld, Yatup, Yani, Abdurrahman, Hil5 clO" 
gemi kayalara çarparak delinmiş, ve nft, Osman, Manut, Mehmed adlannda 

' kus JdJl kumar oynarlarken yataıamnışlat" 
su alarak ,batmıştır. dır. Yapılan arqtırmada maaa altında ,,r_ 

Mahkeme, suçlulardan fzmirde bu - l&nmlf lk1 tabanca ne ortada bulunan ıı• 
lunan Haydann sorgusunun yapılma - lira 20 kuruş ve H tane de fiş mtıaadere r 
sı için, İzmir Asliye ceza reisliğine ta- dllmiıtır. _.-

- Tallkın güçlüğü evlenmek bah
sinde bekarları korkutuyor, ayrılmak 
istiyen evlileri ise çıleden çıkarıyor 
bahsi açmaz, kanun! kayıdların bira1 
hafifletilmesi için dikkatı çekmez ml· 
siniz? diyorlar. 

Binaenaleyh okuyucularım kendi fi. 
kirlerine iştirak etmezsem beni mazur 
görmelidirler. 

* 
Bacaksızın maskaralıkları : Berber/ite özenince 

* ' Geçenlerde bilın:?-m hangi gazete b~ 
bahsi kurcalamış, lehte ve aleyhte dü 
§\inen avukatlar arasında anket yap
mış, fikir toplamıştı, münakaşadan 
müsbet bir netice çıkmış olduğunu ha
tırlamıyorum. Fakat benım gördüğüm 

fU: 
Talik bahsinde kanuni kayıdlar, U• 

sule müteallik müddetler bazı ahvald., 
fazla sıkıcı, bazı vaziyetlerde de sinir· 
lendirici görünebilir, fakat bızim gibi 
ev yapmayı ve ev yıkmayı asırlarca 

müddet üç kelimen!n içind:? görmeye 
ahpnıı olanlarm geçirdikJeri inkılAb 

Bcıycın cS. T.• ye: 
İstanbul haricinde tanıştığınız gen

cin hikAyesi bir hayal, İstanbul içinde 
lizinle evlenmeye talib olanınki ise bil' 
hakıbttlr. Hayal ise hakikate her za
man feda edilir. 

Kendisini mes'ud edememek ıhtima
linden korkuyorum, diyorsunuz, bu 
öyle bir hastalıktır ki ekseriya irade
den mahrum olanlarda, bazan da tem
bellerde bulunur. Niçin deseler ceva
bını buhnaktan Aciz kalırsınız. 

Beni dinlerseniz, fı~tını kaçırma
yınız, hakikati bırakıp hayal pe~inde 
koşmayınız. 

TEYZE 



24 Eyl4l 

Parlste 
esrarll bir h8dise 

Mücevherlerile ıneşhur çok 
güzel bir kabare artisti 
bir otelde ö?ü bulundu 

. 
~fa 7 

Yazan: VHfi Rıı:a Zobu 

Beni gazeteci düşmam diye tanıtmak 
isteyen dalgın bir muharrire cevab 

Bir vilayetin res· hali kendi de bilir de, i'akiri her gördüğü 
mi gazetesinde bir yerde iltifat eder, teveccüh gösterirdı . 
gün bır makale çı· Böyle bir inS.ana ne yap~bilirdim kı: 
kıyor.. Şarktaki Beni, tekdire müstahak gQJ-sün?'. Yar.ı -
topraklarımızdan İ sını baştan aşağı oku.dum! Okudukr : 
ran..t giderken. şüpheden hakikate, hakikatten hayret , 
gi:ifdüğüm şeyleri ha;,~ etten tee_ssüre düştüm.. bir gaz te 

• b.. le bir zamanda çıktığıntı şükretme-
- Senin hakkındaki dedikod~ıntt~ doy bahsederlerken, onu bırakıu da se-

hiknyc eden biı muharririnin şahsmı kastederek yazaı ... 
yazımdan dolayı ğıml nümunesini de yukarı koyduğum rir 

l . . . A rupa ışlerın en 
ısın. Herkes şimd.ı Ortrı. v bana hücum eden, yazıyı, yanlış tefsir ederek bütUn gnzo -

bu makaleye, ben tecileri kasd~ttiğimi la.nnedıp üstUnc -
ninkine fazla ehemmiyet vermez:ıe:r~. ------------:-=====~ 
------- lj Ll _ _:.H~o~ş_sö_·z_le_r ___ I 

cie .cevab yuıyor lacak kadar dalgınlık gösteren Ömer fü-

Mikey - Odama bir kaparı koy~n 
. k l masını ısıuıkasdcinin derhal ya a en 

tenm. 

ak
.k d. ,.. dilim dı

- Doktor, ilç d ı a ı. 
farda d.. ·· bakmadmız. • onup ... ·z Re-

- Artık i.l'eri çekebıl~rsırıı.. •-
"'$ b f şa.şırv-

fetemi yazarken kon~ttp en · de-
n-tam.anız için, dilinizi çıkarını..::, 
'hl.iştim. 

Ne yapayım 
J - ir memura darıldı: · . 

Arn '. e bir gün geliyorsunuz bır _ Daırey 
1 

. d. ? 
.. Imi orsunuz, bu nası ış ır. 

gun ~ y:payım efendim, hergün gel
-:- eke 1 am evde canım sıkılacak! 

mıyec o 5 * 
!·1i ya 

S lrna bir gün evvel bir tak-
Bayan e ' . w 

. a tırrnıştı. Takma dış gece ag-
ma dış by ~amıs sabah olur olmaz koşa 
rımıya aş ". . · ·. 

a tekrar dişcıye gıtmıştı. w 

koş o· . taktıgw ın diş çok agrıyor, ne _ ışcı, 

apmalı? k a· .. 
y - Yapacak hiç bir şey yo ' ış mu-

k mmeldir. w 

e_ Mükemmeldir diyorsun ama agrı-

yor. İ . hakiki dişten hiç farkı yok _ yı ya, 

demektir. 

* Başka 
Amerika şehirlerinden biri-

Ce~ubi eyyah bir kartpostalcıya 
ne ugrıyan s 

gitti: $ h 'n manzara kartlarından ve· _ e rı 

·r misiniz? t d·· n t lcı bir tane kar ver ı. 
KaBrtpo~a~ başka kartınız yok mu

- un 

dur? Bundan başka manzaramız yok 
- 1 ki kartımız olsun. 

* Değil ya 
eni doğan çocuğu ban· 

Hastabakı.~t Y çocuğun annesi sordu: 
yoya kOyaca . rk, yup suyun hararetine 

_ Dereceyı 0 

·baktınız mı? lüzum görmedim. 
H ır Bayan.. v v f - a! ' k sıcağın sogugun a:-

Yeni dogan çocdu yabud üşüdüm dı-
p Yan un, 

kına varı 
k değil ya! yece 

* Lfıtfen 
misafirine 

e'lf sahibi bayan 
Modern . 

edecektı: ? 
ikram ımak isterler. . 

- Ba.Y ne a encereyi gösterdı: 
Misafir açı.k VP k almayı istemem ba
- Yalnız sogu i kapayınız? 

1• tfen pencerey 
yan u * 

Nina Pierıon 

Tanınmış kabare art:stıerinden Nina 

Pierson Pariste. bo~ şampanya ıişelerilc 
dolu bir otel odasında aldığı uyku ilacı 

neticesinde ölmüş, ölü.mü şübbeli gören 
zabıta tahkikata girişmiştir. Ölümün ne 

suretle vukua geldiği anlaşılamamakla 

beraber, artistin 1935 denberi hususi ka

tibeliğini yapan madam Browning, ta.y
yare ile celbedilerek polisin anlamak is
tediği şu noktaları aydınlatmaya çalış

mıştır: 

1 - Nina, neden uyku ilacı alınıştır? 

2 - İngiliz makamatı neden genç ar
tiste, Londraya girmesinı menetmişler

dir? 

3 - Genç artistin 30 bin İngiliz lirası 

değerindeki mücevherleri ve kürükleri 
ne olmuştur? 

Filvaki, birçok delikanlıların, zengin 
ihtiyarların etrafında pervane gibj dön

dükleri Ninanın sayısız mücevherleri 
vardı. Yalnız altı tane pırlanta bileziği, 
kolyesi mevcuddu. Genç kadın, son za

manlara kadar neş'esini muhafaza etmiş
ti. Uyku ilacının kullanışı, polise gar;b 
görünmektedir. Esrar perdesi daha kalk
mış değildir. 

Çiftliğini 
Sabıkalılara açan 
Bir genç kız 

vo maksadım, ilah zaya ne olmuştu?. Acaba hasta mıydı? 
ed.iyorum. ÖtneT Rıza Do§rı.ı Yoksa bu imzayı atan Ömer Rıza; benım 

Makalede deniyor .ati: bildiğim zeki, dirayetli, muhakemeli; jyi-
c Vilayet gazetesinin macl§lı muharriri yi, kötüyü tefrikte mahir Ömer Rı:ı:a dc

sıfatile değil vı fakat kanaatimizin ha - ğil mi,}:di? .. Yoksa, henim ifademde mi 
kikate de tevafuku itibarile dıyebiliriz bozukluk vardı? .. Öyle de olsa Ömer Rıw 
ki ... » Falan filandan .. sonra tezyif kasdile: bunu anlıyamaz mıydı? .. Telefonu açar 
c .... münhasıran bi,. g.:ı:ı:ete~.1e yazt yazmış sorar, yahud beni bulamazsa Son Posta.-
olmak için ... > diye bana karşı lüzumsuz dan tahkik edemez miydi't. 
hücumlarına devam ediyor .. bu manasız Kendisi: cTiyatroC".ıluk~ rastgele bir 
tecavüzler karşısınd11: cAnıa~ efendim, iştir .. onu ben boş zamanlarında alasını 
bendenize kar~ kuılandığımz bu gıbı yaparım!.. deseydi, hen de kendisi gibi 
tahkiramiz kelimelere mU.Stahalc bir kö- mi yapardım? .. Arayıp, sorup, bu cüm
leniz değilim .. eğer zatıdfütli:L incittimse lenin manasını bizzat kendisinden tah -
madamülöm:ür hdkip11yiniz olayım ... » kik etmez miydim? .. •Ömer Rıza tanıma
diye cevab verecek değilim a ... Ben de, dığım bir adam değildir .. bu cümle onun 
kendi cümlesini alıp, biraz sertleştirerek kaleminden çıkmaz!, demez miydim? .. 
dedim ki: cSizin gibi aylık:a tutulmuş Yoksa beni unutup ta, tanımadığı bir a
bir gazete memuru değilim.. başkrı. bir dam mı zannetti.. o benim, durup durur
mesZekle uğraşır, yaz gibılerimin tatllle ken böyle manasız bir söz söylcmiyeceği
geçen boş saatlerinde arasu·a yazı yaza - mi pekala bilirdi ... Ne oldu?. Ben delı mi
rım ... > c ... hakikat böyle iken: (Münhrı - yim?. Acaba beni çıldırdı mı zannetti? .. 
sıran bir gazeteye ya'?\ ya.:mak. için.) de- Ömer Rıza Doğl'ul bilir, yahud bi -
meniz, beni hiç bir .(.aman kiı.çiik dii.şü.r- !enlerden de öğrenm:ştir ki: Ben, ham
mez .. Gazeteye (rastgele) yazı. yazmak dolsun, aklı başında bir insanım .. durup 
bfr marifet değildiT J.:i: Bu i§le böbürlerıc?- dururken; fol yok, yumurta yokken; de
yim .. galiba siz kendinizi, yazıcılığınız - ğil böyle bir tecavüzde bulunmak, en ya
dan dolayı marifet erbabındu•ı zaıınedi- kın ôostlarımla bu tarzda latife dahi et
yor da ileri geri lô.f etmekte kendinizde mek adetim değildir .. ben gazetecileri, 
bir hak buluyorsunuz .. ,. gazeteyi, ücretli memuru nasıl hakir gö-
Bazı insanlar vardır kı: münakaşa e - rürüm ki: onların bir kısmı benim en 

diyorum zannile küfür eder .. benim a - yakın dostlarım., bir kısmı; bilgisinden 
leyhimde söylemek isterken. aczinden, feyiz aldığım üstadlarımdır. Gazete 
cehaletinden, ,;ıklma gelene de pislik bu- her gün muntazaman fikir edindiğim ve 
laştırmağa kalkar .. Kötü ifadeler, kül - fikirlerimi de neşrettiğim bir mecmua -
hanbey tabirlerile yüz kızartıcı naralar dır .. ücretli memurun ben ta kendisiyim ..• 
atar.. OKkuyucularım! Benı biraz bırakın da, 

Terbiye ve haysiyeti herkesçe maJüm üstadla biraz hesabhşalım .. 
olan bu adamlar, şatısıma, sıfatıma, ana- * 
ma, babama, vatanıma, bayrağıma da Ömer Rıza! Üst<ıdım! Affedersiniz 
küfredebilir .. bu herkesm başınl gelebi- ma, galiba benim yazıyı okumak, ona 
lecek bir belA, üstüne başına sıvanacak cevab yazmak pek celeycı gelen işleri _ 
bir pisliktir .. böyle insanlarla münakaşa, nizden olmuş .. gündüz yazı işleri, ak~am 
yahud müba~ze olmaz .. çirkef içine ba- radyo söylevi yorgunlukla .. mdan kurtul
lıklama atılıp yüzme tali.mi yapılır mı?. duktan sonra, şöyle bir cloknntn> da ka
İnsan bocaladıkça batar, battıkça mü - rar verilip yazılmışa benziyor .. beni it . 
Jevves olur .. bu gibi mahlfıklar:ı sürün - ham ettiğiniz, yukarty.ı d:ı nakletWğim 
mcdcn geçebilirsen kurtuldu:ı demek - yazıyı tane tane ayı!dıyalım: 
tir. Ve.illa felah yoktur .. bundan dolayı. l - c Ücretli memıır:ı tabiri benim de
bu nevi mahlUklara ccvab vermek adetim. ğil, münakaşa ettiğim muharririn ifnde
dcğildir.. sidir .. bu tabiri tekrardan maksadım, ya· 

Zarar 
dedim ki: 

Arkadaşıma peyniri alıyorsun 
_ Niye kaşar 

1 . vyer almıyorsun 
yerlı gra rlı oluyor! 

_ Zara Iı' 

_ Nasıl za,rar · deiikleri var ! 
- Koskocaman 

ıs inci asırda Fransız hanedanına men
s.ıb madam Du Barry'nin hafidlerinden 
Mis Deirdre du Barry, büyük bir çiftli-

da ğini, müddetlerini doldut'an hapishane
den çıkan sabıkalılara açmıştır. Burada 
onları çalıştırmakta, kendilerine yiyecek, 
yatacak yer temin etmekte, i§ vermekte
dir. Sabıkalılar burada Ufi derecede ha
yata hazırlandıktan sonra, şehirlere gi
derek iş bulmaktadırlar. Sabıkalılardan 

Gümüşhaneden bana hücum eden zat zımın üç numaralı kısmında açıkça gö
bu tcrtib mahllıklardıın değildi.. onun rülüyor: clfadenizderı anla~1hyor ki: Siz 
için kendisile görüşmem lazımdı .. vakıa Gümü§hanenin re.,mi gazetesinin memu
o viltıyetin resmi gazetesinde çıkan yazı ru imişsiniz. O halde merrı.lelwt ahvaline, 
bana hücumdu amma, hiddetli bir vazıfcmiz itibarile büt;in hem~erilerirıiz -
cadam. ın hücumu idi.. buna cevab veri- den zıyade vllkıf olmttnız lazım ...• Görü
lebilirdi; ben de ver:iim .. fakat bir takım lüyor ki, bu tabirle ne sizin ve ne de baı
ahlfı.ksız, hayasız; söylemekten utanmaz, ka arkadaşların alakası vardır. 
sövülmekten kızarm!lz insan kılıklı mah- 2 - cBaşka bir meslekle uğraşırım. 
lUklar vardır ki: Onlarla değil gazete sü- demek, cmuharrir> likle meşgul dC'ğilim 
tunlarında münakaşa yapmak, sokakta demektir ... Bundan dola:r1 bir cmuharrir> 
görülse, başka tarafa çekilmek bir kaide yazısı gibi, yazılarımda kıymet aran -
hükmündedir ... Hırlıyan bır köpeğin ıi _ maz .. o halde yazılanın crastge1c> dir .. 
zerine nasıl hücum edilmezse, bir sarho- Ne gibi? 
şun ya) gnralanna nasıl mukabele edil - Mesern: 
mezse, bu tertib, bayağı ruhlu adamlara 3 - «Yaz giinierim;n tat:l!P. geı;erı boş 
da cevab vrilmez.. saatlerinde arasıra yazı yazarım» : Bi -

• Geçen günlerde çıkan. bir mecmuada, .zim Behzad, ctatil _günicrinde. resim ya
cBir tezyife karş1> başlığı altında, beni it- par. Amma cressam:. değildir. Vaktini, 
ham ve tekdir eden bir yazı gördüm .. bu zevkine giden bir işle geçirmek için uğ
yazmın sahibi de: Ömer Rıza Doğrul gibi, raşır. Bğenen beğenir, bcğcnmiyen be • 
bu memleketin külttirüne büyük hizmet- yenmez .. bundan dolayı da bir şöhret ve 
ler etmiş, ilmi ve fazlı ile tanınmış bir a- yahud bir servet beklemez .. tıpkı benım 
limdi.. Ömer Rıza: ilmine ve şahsına pek muharrirliğim gibi.. bundan dolayı c ... boş 
ziyade hürmet ettiğim, hemen hemen bü- saatlerimde yazı yazarım!> demek, cya
tün eserlerini okuduğum bir muharrir- zı yazın., san'atu nı hor görmek değil, 
dir .. diyebilirim ki: İsl!m tarihini ve ıs- biliikis, ~ok milhim blr iş olduğundan, 
lam dininin esasını onun eserlerlle öğ - yapt ğım hataları mazur göstermek için 
renmiş ve onun eserlerinden edindiğim tert b edilmiş bir müd::ıtaadır.. çiinkü 

· içti m. '·t tnı rastgeld.in? 
- Bugün tam yirmi beş sı~ara oksa onlara ıokan. a 

bir tanesi ilk geldiği günler ahçı kıza gö.z 
koymu§, ona bir gece beraber gezme tek
lifinde bulununca red cevabı almış, bu
nun üzerine de kızarak kızı boğmaya te
şebbüs etmiştir. Bunu haber alan Mis Du 
Barry, sabıkalıyı çağırmış, tatWıkla mu
amele etmiş, sonunda onu kuzu gibi yap
mıştır. Genç kız, bu yolda senede 3 bin 
lira kadar para harcamaktadır. Çiftliğın
de sabıkalılardan bir kabile lrurann Mis 
Du Barry ayrıca, h~--talara bakmakta, 
onları hastaneye göndermektedir. Bütün 
masraflarını kendisi ödemektedir. fikirlerle iddialar yürütmüş'iimdür.. bu (Devamı 10 ncu sayfada) 

- Dostlarını ziyarete mi gıtm~f§~ti~n:ı~Y==--_------------------------------------------------------------------



DOrt Kardeş C Bayılan kat;lın ~ 
Vaktile, Hindistanda, genij bir ülke j 

vardı. Bu güzel memleketin bır tarafın
da yüksek, muhteşem dağlar yükselir, 
bir tarafını geniş ve zengin ormanlar kap
lar, arazinin büyük hir kısmı da ekilır, 
biçilirdi. J!er tarafta güzel binalar, sa
raylar yükselirdi. Bu sarayların, binal:ı
rın bahçeleri göz kamaştıracak kadar 
güzeJdi. Dünyanın hiçbir tarafında bu
lunmıyan en nadide renkli, en güzel ko
kulu çiçekler bu memleketin bahçelerini 
süslerdi. Suları bile daha. berrak gibiy
di. 

1 
geçecek, diye sordu. Kurnaz vezir: 

- Bütün memleketin ve filen amcanı
zın pek hürmet ettiği ihtiyar bir llim ' 
vardır. Onu çağırıp fikrini soracağım. O
nun aklı her §eye erer. Bize bir çıkar yol 
gösterir ... dedi. 

Erkek Yardıma 
Ahalinin karnı tok ve memnundu. Çün

kü memleketi idare eden Prens Ahmed 
doğruJuktan ayrılmıyan, kendinden ev
vel başkalarını düşünen, çok iyi kalbli 
bir hükümdardı. 

Prens Ahmedin hiç çocuğu yok.tu. Bi
raz yaşlanınca prensi bir düşüncedir al
dı. Bu zengin ve mamur memleketi kime 
bırakacaktı. Kendisi lHürs~, memleket 
gene eski refahını muhafaza edebilecek 
miydi? Onun için ölmeden önce yurdu
ımn akıbetinden emin olmak istiyordu. 
Bunun için de kendi ye!'me geçecek ada-

prensin iyic~ gözüne girdiler. Yalnız en 
küçük kardeşleri amcasının gözüne gire
medi. Çünkü o, öteki karaeşlen gibi dal
kavukluk etmesini bilmiyordu. Sarayın 
içinde sessiz sedasız dolaşıp duruyordu. 

İhtiyarı çağırdılar. Kendisine bir oda 
verdiler. Akıllı alim kapısına nöbetci bı
rakılmamasını, koridorlarda da çok kaJ:ı
balık olmamasını söyledi. Bira% sonra ka
pı perdesi açılarak içeri dör: kardeşin en 
büyüğü girdi. Alimin elini öptükten, bir 
sürü iltifatlar ettikten sonra, eğer kendi
aini Ahmede varis tayin edece'k olursa o
na en yüksek mevkii vereceğini söyledi. 
O çıkıp gittikten sonra, ikincisi geldi. O 
da büyük kardeşi gibi bir süril şeyler va
detti. İkinci kardeş gittikten sonra üçün
cüsü de ayni şeyi söyledi. 

Kadın - Başım dö
nüyor, bayılacağını. 

Erkek - Eyvah bır 

kadın bayılı.yor. 

ko§mak bir insaniyet 
borcudur. 

· Erkek - Şurad-1 bir 
kadın bayılıyor.. ko§m• 

mı şimdiden bulup, ahlakım, kabiliyefü•i 
anlan,cık lazımdı. Hem de bir zaman ya
nında bulundurup memleket idaresini 
yakından göstermek iyi olurdu. 

Bu düşüncesinden en sadık vezirlerin
den birine bahsetti. O da kendisine, ölen 
karde§lnin dört oğlun~ saraya çağırıp, 
bir tecrübe yapmasını söyledi. 

Bu dört prens, amcalarını.o daveti üze
rine, oturdukları uzak şehlrden ata bj
nip geldiler. 

Saraya gelir gelmez hemen amcaları
~n elini eteğini öpüp iyilikleri için teşek
kürler etmiye başladılar. Her fırsatta 
kendisini çok sevdiklerinden bahsederek .............................................................. 
C Yeni bilmecemiz :1 

Bu yaramaz çocuklar, parkta çimenle
rin üzerine çıkmışlar. Fakat bir kenarda 
saklanmış olan park bekcisi onların çi
menleri çiğnediklerini gördıi. Şimdi ne
rede ise yakalıyacak. Fakat onlar bekci
nin kendilerini gördüğünün :farkında de
ğiller. Hele bakalım siz de bekciyi arayın, 
bulun. Olduğu yere bir işaret koyup bize 
gönderin; bir kişi Son Posta'yo. bir aylık 
abone yazılacak, bir kişiye bi!' kilo çiko
lata, yüz kişiye de güzel ve kıymetli he
diyeler verilecektir. Bilm ceye cevab ver
me müddeti on beş günd' ı". 

Prens Ahmed hangisini varisı tayin e
deceğini bir türlü kestiremiyordu. Gene 
sadık vezirini çağırdı, başbaşa verip ko
nuşmıya başladılar. Prens: 

- Yurdumu hangisine emanet edeceği
mi şaşırdım. En büyükleri cömerd. Bir 
fakire para kesesini çıkarıp, hiç düşün
meden verdiğini gördüm. Hoşuma gitti. 
İkincisi, hasta uşaklarıından birini ziya
rete gitti. Bu da güzel bir şey. Üçüncüsü 
kim.sesiz bir çocuğa günlerce baktı. Gö
rüyorsun ya hepsinin ayrı ayrı meziyet
leri var. Hangisini tercih etmeli bilmem. 

I?rens, en küçükleri olan dördüncü kar
deşi hiç saymıyordu bile. Vezirini karşısı
na alıp böyle derdleşirken, bir gün bir
denbire Ahmed hastalandı. Dairesine çe
kildi. Hekimler yaı~sna kimseyı bırakma
dılar. Hükfundar uzun müddet yatakta 
yattı. O yattığı kadar, üç kardeş bertin 
vezirin etrafına toplanıp amcalarını so
ruyorlar.. hastalığına pek üzüldüklerini 

Yalnız en küçükleri odasına çekilmiş, 
hala ağlıyordu. O ihtiyar Alimin yüzünü 
bile görmemişti. Amcasınm yerine geç
mek aklına gelmediği için, mernleketıne 
dönmek üzere yavaş yavaş hazırlanıyor
du. Bir gün ihtiyar alim bütün halkı ve 
saray adamlarını büyük avluya topladı. 

söylüyorlardı. - Eski hükümdar öldü. Yaşasın yeni-
İhtiyar vezirin aklına bir gün bir kur- si, diye bağırdı. Ölen prens bence dünya-

nazlık geldi. nın en kibirli, en fena adamı idi. Burada 
Artık yatağının içinde oturup konuşa- onun her yaştaki heykellerı var. Yeni 

bilecek kadar iyileşen efendisine fikri:li prensinkileri yaparız, bunları kıralım. 
söyledi::() da bunu kabul etti. İhtiyar ve- En büyük kardeşe dönerek: 
zir fevkalade müteessir bir hal takınarak - Siz kırmıya başlayınız prensim ... 
Ahmedin odasından çıktı. Kapıda bekle- dedi. 
şen üç kardeş amcalarım sorunca öldüğü- Budala prens hemen atılarak en güzel 
nü söyledi. heykellerden birini tuzla buz etti. Öteki 

Kadın - Ne ise ge']ti, evime gide
yim. 

Yıldız - Yoruldum. biraz dinlen
şem .• 

Yardıma gelenler - İ~te bayılan 
kadın orada .. 

Üç kardeş hemen bağırıp, çağırıp ağ- iki kardeş de alimin gözüne girmek kay
laşmıya başladılar. Onların bu kadar k<.:- gı.sile hemen öteki kalan heykelleri par
derlendiğini gören ihtiyar vezır bile yap- çalamıya başladılar. Bu sırada en küçük
tığına pişman oldu, fakat hiç bozmadı. leri koşarak geldi. Kardeşlerinin yaptı
Gürültüyü duyan en küçükleri koşarak ğını görünce onları çıldırmış zannetti . 
geldi. Sebebini öğrenince bir kenara çe- Yaptıkları şeye mani olmadıkları için de 
kilip sessizce ağlamıya başladı. Bu, ihti- filimle, ihtiyar veziri ayıpladı. Hemen or
yar vezirin gözünden kaçmadı. Öteki üç taya atılarak kardeşlerine mani olmak is
kardeş kMi derecede giırültlilü ağladık- tedi. Fakat onlar hiç aldırış etmediler. Bu 
tan sonra, vezirin yanına gidip amcaları- .sırada kapıyı örten kalın perdeyi kalıiı-
nın vasiyetnamesinde ne yazılı olduğu- rınca Prens Ahmed sapasağlam ortaya Yardıma gelenler - Ş!ı itdcı da 

Yıldız - Bu sıraya oturur dinleni· 
rim .. hatta uyurum da .. 

Yardıma gelenler - Ayılıyor, ayı· 

lıyor, biraz daha .. 

Yıldız - 1 / ! 1 ! 1 
nu sordular. İhtiyar vezir prensin vasi- · · 1· bı'r şey kalmaz 

çıktı. Bunu gören üç kardeş oldukları ıçıre ım, · -d 
yetname bırakmadığını söyleyince bu se- yerde tacı gibi kaldılar. İhtiyar ilimin ren en küçu"k kardec:leri aıevinçten a~la- Barayından ve memleketlnden kovdu. ııı. 
fer sahiden kederlendiler. Er. büyükleri s- S' ıs 
merakla: kendilerine oynadığı oyunu o zaman an- mıya başladı. Prens bu tecrübeden sonra küçüklerini de kendisine varis tayin etti· 

__ ö_:y:_l_e_i_s_e_a.m_c_am_ı_n_:_y_er_in_e_h_a_n.:g_im_'_· z_ıa_d_ıı_ar_. _Am_c_a_sı_n-:-ın-=ö=lm=em=iş=ol=d=u=ğ=un=u_g_ö_-_f:-a=zl=a=h=iç=b=ir=şe=y=s=öy=l=e=m=e=d=en==ü=ç=k=a=r:-d_e_şi~-----:---------*-~ 

( YAZ I S I Z HİKAYE ) 
Çocuklar: 

Sizin için tertib ettiğimiz 
buyuk musabakanm resim· 
lerini topluyor musunuz? 

Her gün ikinci •aylada çı -
kan reıimler on ıekiz tane o
lacaktır. On ıeki:zinci reıi'!!. 
çıktığı gün müıabalıanın hal 
ıeklini de bildireceğiz 

MUkAfatıar 
25 lira - 15 lira - 10 lira 

ve yüz kişiye 
muhtelif hediyeler 



24 Eylıll 
SON POSTA 

C: ASKERLİK BAHÖSLERÔ :J 
SoviJet Rusya neden bu 

kadar çok tayyare yapıyor? 
Yazan: General H. Emir Erkilet 

Sovyet Rusyanın o 
baş döndürücü ha
va tcslihatmm hecie
fi acaba nedir? 

1935 Kiyef manev- ~~~ 
ralarınd.a Rus ko~ü- ----·=~-
nist partisi merkez 
komitesU-Jn genel ki· 
tibı Andreje,,. Sov
yet kıt'alarına karşı 

bir diyevinde elti:?! ,t~~~~~ 
düşmanı Sovyet Rus· ~ 
·ıa hududlarının uza- ıı::::_~.._ 

ğı ötelerinde vuraca
ğız,. demiş idi. Ayni 

gün, kominterlerln 

:nürsilesı de, düny• 
ya şu sözleri savur·~~~~~ 
muştu: cSovyet Bir-

Napolyonun ıevkül

ceyşinı bile akim bı
rakan o sonsuz genif-

1 
likler yalnız Rusya~ 
dadır ve bugün ve 
daha bir kaç seneler 
Avrupanm bütün ta
arruzi hava armada-
ları bir araya toplan
sala:-, ucu bucağı ol· 
mıyan Sovyet diyar· 
lannın derinlikleri'le 
dağılmış olan askerl 
üsleri, hava tesisatı· 

'lı vey<t harb sanayii· 
ni tahribe imkan bu-
hmazlar. Zaten batı 

hava sahasında Le· 

ningrad, Kıyef ve O· 
desadan başka mü-
him şehirler de yok liğin1n düpnanları bil[:._ ______ ~--~==~~::::;:~~::~~~~=~ 

melidir ki Sovyet RUI . da Avrupa devletlerinin malik bulunduklan tahmin edilen tur. Hülisa Rusya, 

Radyo dinleyicileri 
Ankara istasyonun 

neler bekliyorlar 
Açbğımız anket okuyucular arasında bü7 
alaka u7andırdL Gönderilen mektabların 

çok ,ayanı dikkat olanları Yar 

..,.31 ıenesı sonun .. . h "t 
1ayyarectlerı için biç R tayyare mikdannı gostenr arı a §imdilik hava tehli· Ankanıd4 venı radyo Ut4111onu binua 

bir hudud yoktur•·· ahdud karabilecek bir inkişaf .göstermiş bulu - kesinden masun yegane bir devlettir. . Birkaç ~ evvel İstanbulun muhte- on dakikada, dört fal'kıyı 
Çarlıktan Sovyetlere ancak ~ t"k 1 nan Rus hava endüstrisinin bir harbde, O halde Sovyetlerin bu derece azim 4if_ semtlerınde dolaşan bir muharriri· kada dinliyoruz. Bu taks 

_,At evı in ı a •• k b"}" t h 'l d" h 
ve geri birkaç tayyare IJ1lıwa . d bahusus harb sanayun.? a ı ı a vı 1

- ava teslihatının acaba hedefi nedır? Mü- mız radyo meraklıları arasında bir an· tıık usandık .. 
0 

ara fasılalar 
R anın şimdıkı ev · d"" trin"n de yardımifo elde dafaa mı? Şüphesiz de~il .. çu""nkü Rus.va k t l etmiş idi. Sovyet usy . aleyhiııe ğer muavın en us • ' d 6 e yapmış ve on ara: aman. Bu vaziyet harice 

lal hava teslihatı komOniZ11l 1tatya Ja- edebileceği istihsalatm Ç•)k muazzdamh ~~~ müdafaa için asgari bir mikdar av hava - Ankarada kuvvetli bir radyo is· dır. Şarkıcılar iki prkı fazı 
ınütt file d vleUer (Almanya, ' celerini şimdiden ne ıfade ve ne e a a kuvveti bulundurmaklıı iktifa edebilirdi. tasyonu yapılıyor ... Onun programla- le hiçbir ıey kaybetmezle 

P e) ile ihe til1ı.'ın kesinleftiği 1928 .. sene- tahmı·n mümkün olamaz. Zaten Troçki Rusya, bilikis malik olduğu geniq hava ının nas I Im · t · · ' Ra onya ıu motor ve- d"l k k ti. h 
1 

:r r ı 0 asını ıs ersınız. .. dyo- sözünü bitirince de hemen 
si başladı ve çarçabuk, tayYare, . tar 26 taraftarlığile itham e ı ere _urşuna ı- sa a arının ona vermekte olduğu tefev- da n~ dinl_emek istiyorsunur, ne duy· lirler ... Ankara radyosunda 
sair k malzemesi yapan fabrıka b nt zilen Mareşal Tuschatc;rkevskı, 1937 ya- vuktan bir harbde istifaae için hava ıi • mak ıstemıyorsunuz, hangi saatte rad· ya dikkat edilmeli. 

uçba 1 amele-' de 40.000 e a 
1 

da Rus hava kuvvetinin daha şimdiden lahlanmasına var kuvvetile çalışıyor. d" 1 ek d ya ve un ann "U elik s:ı- zın . . . . yo ın em arzusun asınız? * 
ld 1932 d yanı. birincı beş sen . kapitalist Avrupa devlet1erının hıç hırı- Rusların bugün l'nalik oldukları yollar Diye sormuş ve onlardan aldı~ ce- Bozöw'- ş.!!~ Ba"lıal.• 

o u. e d hava ~ı- c • ~· • dd , ld" d es• .,-« U«TU " 
nayileş:me pJAnının son yı~ın ave mües- sinin erişemıy~cegı: ~~ ra e) e ge ı • ve emiryolları şebekesı Çarlık zamanın- vahları da neşretmiştik. _ Yent inşa edilmekte 

0 lAhlanmasına ' çalışan fabnka . cileri ğini sövlememış mıydı··· dakinden çok daha iyi olmadığından Sov- Bu sua:1e:imi~in o~uyucularıınız.. a- radyo istasyonu neşriyatını 
seselerin sayısı 54 ve bunların a:iş ame- Rus uçak imaliltını k~Ir:~ıaRştıran ve sa- hyetler ittihadı ordularının. bir Avrupa r~_sın.?a buy~k bır al~ka uyandı~dt~ını la bekliyen bir radyo mera 
110000 kt 1937 de hava san . d leştiren bir amil de butun us tayyare- arbi için, batı hududlaraa kafi bir sür'at gorduk. O gundenberı rnemleketımızin Çünkü İstanbul radyosun 
] : . e -~.:ı ı. 370 000 olarak tahmın C"ldul- 1 e ·nı·n 1·nşasında takib olunan yeknesak • le toplanması beklenemn. Bunun için bu ht l"f ı · d k' d ı>sının mı.Mlan . . nt a ı erı . . mu e ı yer erm e ı .ra yo meraklısı ranslarından, derslerinden, 
nuyordu Breguet L'tntransıgea .. - lıktır. Bundan başka pek az uçak tıpı ya- ordulara muhtaç oldultları zamanı kazan- okuyucularımızdan bırçok mektublar yat saatlerinin hemen yans 
Fransız ~azetesmcfe, yalnız 2 ıayy~r~~~:r pılmakta ve bu key.fiy~t imalat evleri - dıracak bir \'asıta lciz•mdır. aldık, onların yeni radyo istasyonuna den ajans haberlerinden bık 
de ve rnotör fabrikall ile 5 husu Jiıde ça· nin işhü aynca hafıfl~~tfi@ltt'edır. Bundan başka eski Çarlık Rusyası ile, aid temennilerini sırasile aşağıya der- Akşamın alh buçuğund 
ve d'ğe 'f bafbe• GPk tmalit f!V Rus hava nıalzemesınm ~Fransız ha • büyük harbden sonraki Sovyetler Birli- cedıyoruz: dans musikisi, becte baqlasa 
] 

1

1 r """ 000 ... ..nnıf idi. Fakat bu 
50

6"3 malzemesine üstün, olduğu Fransız * " " 
ışan arı ~ _.J .. - d ha va ğinin batı ve siyast sevkülceyş durumları tıda alaturka neşrı·yat baızla 

k k. mal-mesi yapan a h a nazırı Bay Pierr Cot'un, ister bir B y ı.._ d.ı • ~ 
ra ama uça """ . k yardımcı av . . k" arasında fark vardır. Çarlık Rusyanın araa erKUpı ca cıeaı 7 numara- yemeğini iflah ile yedikten 
fınalathanenin ve di.~e: lnr~o klemek i- kadırnüvazı. eseri veya ıs~~~~~7 b~r ~~ ı- Almanya ve Avustury.l ve Macaristan tla Bayan CaviJe: gazeteyi alıp yan gelip din} 
hava endüstrisinin ışcılerı~ eor ki 1P39 katin ifadesı olsun, 11 ~~;aa·~· .. ~ :~- imparatorluklan ile müşterek hudud - - Yeni Ankara radyo istasyonumu· zel olur değil mi? ... Hem · 
cab eder. Bu suretle anlaşı ıy a sanayi· sız parlamentosu~da ~0.Y l' ıgı soz er 1 

• ları vardı ve Rus orduları savlet şiddet • zun neşriyata kış mevsimi olduğu için gunluğu gider, hem neş'elen 
da, Sovyet Rus hava sf]lh.,1:000m i bula- tabi pek ehemmıyet~ı~ıhrl. b" t t Jerinden hiç bir şey kaybetmeksizin düş- akşamlan 18 de ve alaturka musikile Alaturkayı çok severim, 
inde çalışanlann yetOnu iNV· Fakat Rus hava sıla arının . ır a - manın memleket ve ordusuna doğrudan başlaması çok iyi olur. Fakat alaturka şarkıları, eski peşrevleri de 
caktır. b tt tezle- bikat sahası olan İs!)~mya ~lka,.bı ~ek~~~ doğruya taarrruz edebilirlerdi. Bugün ise deyince bugünkü İstanbul radyosunda Nureddin, Safiye ve diğer 

u k f tihsalAtı aa o nis e e 1 t yyare sanayiinin artık 1 muş u a. Rusya ile Almanyanın arasına küçük "şittiğirniz alaturkayı kasdetmiyorum. mızın okudukları ne güzel y 
iti ç~ ~vyet Rusya.da, 1929 da ya ndız : vrelerini atlatarak irrılitı ıslah ettik-- Baltık sahil devletlerile Lehjstan ve Ro- Çünkü bugün alaturka diye açıyoruz, var. Halk şarkılan ve milli 
:!.or u: k 1932 de l"'nn, 1934 'e e . . hattıı. terakkı' ve. tekamül yoluna b' b k l.a B 
uuv uçak var en, ";''d 8000 u· ıerını, ~ .. . f F"lh k"k manya girmiştir. Bu sebeble. Sovyet or- ır ayan çı ıyor, mese a ayan Mü- mızın havalan da seve seve 
3100 1938 da 5000 oldu ve 193 e 1 • bile girdiklerini gostcrrnış. lr. 1 

. a 1 a duları, Alman ordul:ırına mülaki ol • zeyyen ve arkadaşlan tarafından bil- şeylerdir. 
k b 1 k arlafb HattA 0 sıra ar ı son zamanda Amerıkadan lısans • mak için, bu ara devletleri ezip gPçmeğe mem kimin peşrevi ve sonra şu, şu, şu Biz Ankara radyosunda 

~a u unması ~r 20.ÔOO tayyareden Rus~ k tiplerini iyileştirdikleri ve te- mecbur olacak ve bu, onlara hem zaman şarkılar, diyor, derken mikrofonun ö- fazla yer verilmesini istiyo 
da, lS.OOO, 

17
· ~ Btrıtfine aid o~a~ la! ~·1 r~aksadile Amerikaya mühendis ve hem de enerji kuvveti kaybettirecek. nüne bir keman, bir cümbüş, bir de da hiç olmazsa bir kere de 

em vuruldu. ,_ ınmül birbırı- kamu . ı ··nderdi.kleri malfundur. kanundan ibaret bir takım diziliyor, iki tistlerin temsillerini dinlem haberlerde tasavvurla teAe . akitati ve teknısyen er go . . tir. 
ıı k "- .,.. ıır· onun tçın, h d başka dikkat~ alınacak bır cı- O halde, taarruz harbinde aradakı ml- üç hava çalınıyor ve alaturka bitiyor. güreş futbol gibi spor harek 

e ço ca aans-··" ' rmak çok Bun an hl b' H lb k' 1 tu k h d 
hayalden ve olanı olacaktan ayı d tfe bet vardır ki o da Rusyanın ç ır ni bölgeleri, asıl ordunun taarruz hız. ve a u ı a a r a saz eyeti eyince Adeta sahada iıi\işiz gibi hey 
güçtür. zaten bir devletin kull~n ı~rar mütaarrız Avrupa hava donanma kuvvetine halel vermeksizin. geçecek mü- bundan mı ibarettir? Bizim blldiğimiz kib edebilmeliyiz. 
Dıtıyatında aakladılı satlaın ve ışe Y • ın ne şimdi ve ne de gelecek s~neler. • essir bir vasıta bulmait Ruı; harb sevk saz heyetini arada bir dinlemek şerefi- İşte Ankara radyosundan 
harb uçalı sayısı 0 memleketin sırl~~~- ~: bir harbde bombalıyara~ muteessır idaresinin mühim bir meselesidır. ne nail oluyoruz, iki üç ayda bir ba- miz budur. 

* KaJılıöyclen W. Ts.: 
dan biri oldulu içill bunJarı .t~a; se. ed~miyeceği kadar, fazla genıs olmasıdı:: Eski Rusyada bu işler Kazak fırkaları- zan liitfediyorlar da Darüttalimi musi
nıamma bilmek milmk-~ detildır. ~ika· Bu sayede Sovye~. ~u-~ya harb ~~a;~ na gördürülüyordu Bu yarı medeni atlı ki heyeti yahud.da onunla hem'Ayar O· 

beble tezimizi mümkün merte~ _ha Sov· i in lizım olan komuru Kusn~t<? 0
: Tümenler muharebeyi açar, düşmM ara- lan bir kllsik saz heyeti dinliyoruz. 

~ yakın rakamlara -·1amak ıçın, n. 1 5
1 

batı Siberyadan, ham. demır .ma e - zisfne şiddetle ve baskın tanında dalarak Her zaman böyle takımlar dinlesek ol· ,_ · i · b · d"" ·· d'' W•• 
~-· d ı~:ı ı ı e d K cıvarın maz mı?.. Aezı çın enım u.şun u 

}etlerin teılihatı ile yakın _an a ·kİe- nini Donez havzasın an, erç . . 1~ onun hudud bölgelerindeki seferberlik ve d 
Finlandiya asker! gazeteıertnın ~~rdı et· dan ve Uraldan ve boya madenlerını ~k taha§§Üd tertib ve hareketlerini bozar _ Öğle neşriyatının da tam on ikide şu s:r~ 
li doğruya en yakın rakamlara ıtıbar ıs ta dağlarından, Kafkaslar~an . ve çla lar, müdafaaya elverlşli her §<!Yi yak:p başJaıpası çok d~h.a iyi olur. Bir de '1 ~:ı~:O Ue Jlmnu 
tik. Bunlara gare Sovyet Rusyada, maY y gin hazinelerle dolu Magnı.tna)a dağ - yıkarlar ve etrafa dehşe! salarak ağır Sofya radyosu gıbı sabahlan saat yedi '1.15 - '1.41: Hant mtızık, 
1938 de· zend n harbden hiç müteessır olmaksı. - kanlı Rus ordularına taarruu başlıya • buçukta çay saati yapsalar ve halk şar- lar, u .... 

l. Hat &500 nn a a'hat rahat çıkarıp işli!ebilecektı,~. bilmek için muhtaç olduklart vaktı ka • kılarile karşılaşsak fena mı?.. '1.4& - ı. : Dahlll haberler, 
zın r Go kı Taganro... Konferanslar ve havadisler de ge.... atlan, ha·n ra 2. Hat 2500 ~ ',..k Odesa, Worn?ş. r . ' zandırmıya çalış~lardı. Bugün, Sovyet '"~ K.:.11 • 

ktlr Bu) u 'k malAthane saat 22 den sonra olabı'lır' . Tam a',atu- uiıe MIJl'lyAh: 
C 8000 U_,. bulunmak gere a ve Kiyef fabrı ·a v~ ı . . - Rusya ayni vazifeleri motörlii fırkalarile ·-

eman 'r- ·· · se Samar • ·ş11klerınin hı • Jfu t1 · ·· d" kanın zevkli zamanında ortadan kesip 12 30 - 13. : Türk mustldal < Fakat Sovyet Ruava hava tıanayıının. 1 i Rusyanın azım genı hava vve erıne gor urmek istiyor. . k ı h eli • 13 - lll.15: Havadb. 
UJ ·st"h alaAtı er• gu··ndu- .. tay,,•are a • .. .. 1 d S ınsana onı.erans ava ·s veya stu"dyo neden seneye gittikçe artan ı ı s yesinde. gece ve · Jy k Butun bun ar an, ovyet Rusyanın ' 13 15 - 13.45: KlAsit parçalar. 

d R S hava ma 1 · 'nkı"talarına ugrama • h k ti · orkestrası dı"nletrnekte m 4 -a var mı'.. 1 •. , 5 _ 1 ... l".· Hafif m ...... t.· Da dikkate alınırsa 1940 senesin e u 1 Iarı sebebi e ış ı b"l muazzam ava uvve erıne, taarruz har- itlı " .,, u u-.r.ı 
kuvvetinin takrlben 12000 ve hatta bel- ay tam- bir mesai il~ tayyare yapa ı e- bini açmak, ve düşman memleketindE: Herkesin keyfi kaçıp uykusu geliyor. Akşam neşriyatı: 

k · hat sızın. be f Eğer hem Ankara, hem de İstanbul 17. - 18. : Seç1lm1' pllklarla ki de 15000 uça~a ball,. olı•cajtı i ıncı - ceklerdı"r. k .. mümkün merte azla tahribat yapaMk 
6 ~ k S aros 3ı ayni saatte ayni n~yatı yapacaklarsa 18. - 18.30: KonferaM aaau. 

tayyareler de hesaba ka .. Jırsa, bu ra. a- '"'oskova, Eybink ve ap . hasım orduların tahaqşüd ve toplanma "''i~" Dtnl ..tc.U rı ...... 
~· ,. K za J,n k ~ bunlara dikkat etmeli. MeselA; birisi 18.30 - 19. : •J• e n ""'""' l'nın cPrawda. Rus .raıetesinin yazdı.5ı oto~r ı·malat evlerinde ve tayyar~ m~. ı- hareketini muattal kılmak, taarruz kuv- serler. 

!!> ı b m esaır gu d alaturka çalarken diğeri alafranga ol· Türk u.sıtıaı \feçhile 20000 e çıkacalı tahmin o una ı • tüfeği ile tayyare topu v • vet ve ııiddetlerin en bir şey kaybettir- malı. 19. - 11U6: m . 
lfr ki bu derec~ mühip hir hava kuv_v. ~-tf, nelite malzemesi yapan Mos. kova! Odesa meksizin Sovyet ordularının gelmele- * 19.411 - 20. : Ajana haberleri 

1 ver d h tacız olun k to. - 21. : Büyük orkestra. 
fimdlye kadar banı zamanında gor~ı - Li sk fabrikalarm a, ıç . - rine kadar geçece zamanı kazanmak va- Radyoda tiirlı~· ıarlıı Jinlemelı Gece nepiyatı: 
lnPmiştir. ı: ve d:ıe en yüksek bir istihsal k;dre;ıle zifesinin düştüğü anlaşılıyor ki Rus ha- İdİyen biri: ıı. - 21.15: Ecnebi dllie neşrty 

Filvaki büyük harbde, fngilterenin 191::> ma 1 k istihsalat yığınları epo arı va ıdlAhının bu yer ve zaman kazandı - 21.15 - 22. : Türt musikisi. 
de 272 harb u ağı varken, tn~iliı sanayi çalıp araktır. rıcı vazifesinin ehemmiyeti, bilhassa Rus - Radyo istasyonlarımızın okuyu- 22. - 22.15: Kuçük tonu§lllalnr 

bu rakamı, h:rb soounda yani 191~. ~~ do~::~i hava sahala~·ı. d;r ~anb A~~~~ demiryol ve yol ıebekelerinin kifayesiz • ~~~::şı:~~- ~~~y;~~~~e s::m:ıa~~~ 7J.l 5 _ 
2245

: ~~~~k :~:!~r:. 
22171 e çıkarabilmiş idi. Hava sa~:~~~- pa devletlerinin hi~ bı~ın ~a~~ar ;ok· liği nisbetinde artar. kayı dolduruyorlar. tl'ç dakika siiren 2 .45 - ,23. : Son haberler, dahJ 
bugüne nazaran henüz başlangıç f kalade nıüsaid 0 an u 1938 mayıs ayında muhtelif Rus kuv - bir şarkıdan sonra dört dakika istira- rict. 
labileceği o devirde üç sene içinde bu tev Onların her birinin seması komşful • vetleri kumandan ve müdürlerıne tamim hat ediyorlar. Her şarkı için de son 23. - 23.45: caz, varyete. 
d ' · kA elde e- ur. ·ı dolacak ve her tara a- . "d ·· 1 d 23.45 - 24. : Ecnebi dllle muhtı erece büyük bir istfho;al ım anı un uçakları e .d. lt d olunan bir emrı yevm1 e aynen şgy e e- gi.inlerde pek mebzulleşen taksimler haberler. 
d b ama • sun lerinin tehdı ı a ın a 
ildiğine göre, normal 't:ir arış z 000 rı bomba tayyar~ .. ..r Buna mukabil, <Devamı 10 ncu sayfada) yapıyorlar, bu suretle bir şarkıyı ancak (Devamı 10 ncu 

58 
fa, 

nınno ,,,..,,ır '"n""'"' P.000. 00 15 ktü · -----------~-~~-----=-----~~-~-------_ıı ___ ....;__....;_ __ -=..::..::::...-. ....... -. 
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Tercüme eJenı Mebrure Sami 

Uzun süren bir mülakat 
İmparatorun beni beğenmesi... İşte 

gözümden her şeyi silen ve bana yeten 
budur. İmparatoriçeye karşı işlediğim 
suça, daha fazlasını ilave etmeğe niye
tim yok. Ona meydan okumak eme -
lide değilim. Düşmanı da değilim. 
İşte bu kadar. 

- J ozefin kinini asla unutmaz, bunu 
da bilmelisiniz ... 

- Ne yolda hareket ettiğimi görün
ce. benden çekinmesine lüzum .kalına
clığını anlıyacak ve elbetteki o da fik
rini değiştirecektir. 

- Müsaadenizle, bu kanaatinize iş
tirak edemiyeceğiın _kontes. Uysal ha
linizle Jo~finin garazını yatıştı.muş 
olmıyacaksmız. Üstelik o bunu riya .:. 
karlığmıı.a hamledecektİ.ı} Görünüşte 

zari! ve ince olan bu kadının, iç yüzü 
korkunçtur. Hiç amana gelmez. Onu 
siz yok etmezseniz. biliniz o sizi mah
Yedecektir. Aleyhinize çevrilecek her 
şeyden, en ufak bir hareketinizden, 
sözünüzden, hatta sükıltunuzdan bile 
istifade edecektir ... Hiç bir alçaklıktan 
geri kalmıyacaktır. Çünkü onun vicda- . . . 
nı, çekinmek ve korku nedir bilmez. cın tahtın sızın _olması, ~an .va~evs -
Kendinizi korumak için yegane çareniz ~' ~ransa .. ımp~torı~esı, Ital~a 
kacmak degıv ·ı daha evvel davramp tek- kralıçesı mevkiine enşmesı demektır. 

- ' An1 bını , 

dlari "Yalevska filminden» 

da ondan! diye cevab verdi 
Mali serseml~ gı"bi idi. Böyle bir 

şeyi hiç aklına getirmemişti. Ama ka
dınlığın insiyaki bir hissile hemen o 

Kaf dağının arkası 
(Baş tarafı 7 inci $tlvfat1") j bunların hiç birisile mukayese edilemi 

sonra diyorum ki: cMünhasıran bir ga - yecek derecede kıymetsu olduğum: siz• 
zeteye yazı yazmak iç.in demeni:ı, beni 
hiç bir zaman küçük düşürmez!> 

- Niçin? 
- Çünkü cgazeteye (rastgele) yazı 

yazmak bir marifet değildi.r ki: bu işle 
böbürleneyim .. .> !. 

Bilmem anlatabiliyor muyum üstadım! 
Gazetelere (rastgele) yazılan yazılardan 

bahsed!iyorum. cGazet2ye yazı yazmak 
bir marüet değildir!> demiyorum. cRast
gele yazı yazmak bir marifet değildir!> 
diyorum.. cGaliba öiz kendinizi, yazıcılı
ğınızdan dolayı marifet erbabından zan
nediyorsunuz?> demek te cbu rastgele 
yazıcılığınızdan dolayı demektir.. cRast
gele> kelimesini ikinci sefer. bir daha 
kullanmayışım, arka arka gelip te kula
ğa fena aksetmemesi içindi .. 

* Gelelim sizin yazınızm mahiyetine .. 
1 - Benim a'nladığım şu: Son Posta sa

hihlerini ayaklandırmak. Benim yazıla

rıma nihayet vermek .. işin içinde cfitne> 
seziyorum .. Eğer öyle ise Ömer Rıza gibi 
değerli bir adama yakışmıyan bir harr:
ket!! Siz de benim gibi hemen izah edip 
tashih edin. Pek ayıp olur .. 

2 - Memlekette ı;ıkan türkçe seyahat
namelerin hepsini; ço~unun tamamiyeti, 
geri kalan beğenmediklerim.in de şura -
sını burasını okudum_ bu eserleri .Se -
yahat mektubları:. yamıak için değil; «O

kumak> için okudum .. benim yaıılanmın, 

ben söylerim; eğer siz de eski tanıdığın 
Ömer Rıza iseniz, bir cestağfurullah> çe 
ker, yürür geçer gideriz_ 

3 - cKalem> denilen aletin, hemen İn· 
tikam aldığını; onu yanlış kullananlarır. 
derhal yaralanacağını; chele insanlar bt 
çeşid yaraları, kendi varlıkların da açar 
larsa, beliti de bir daha iflah olmıyacak· 
lannı uzun uzun anlatmışsınız. Size yer.· 
den göğe kadar hak veririm üstad.. c ka· 
lem:. kullanan her yiğitin başına böyle 
kaza ve belfilar geliyor.. Mesela benim 
hak.sız yere hücuma uğradığım gibi bir 
çok haklı ve haksız vak'alar da geçmiştir .. 
Hüseyin Rahmi gibi edeb ve terbiye tim~ 
sali bir muharrir: cMucibi arü haya> 

neşriyat yaptı diye mahkemelere gitmi~; 
her hemen her gazete sahibi, her kalem 
erbabı müddeiumumi karşısında kendini 
müdafaa mevkiinde kalmıştır.. hatta za-

tıAliniz bile, o haşarı cka lem:. denilen 
alet ylzünden az mı hesab verdiniz.. si
zin gibi üstadların bilgi Ye temkmle yaz

dığı yazılar bile hazan muzır ve hatalı 
çıkarken, bizim gibi crastgele., ctatil 
günlerinin boş srratlerindeıı gönlünü eğ
lendirmek, zevkini gidermek için yazdığı 
yazılarda elbette hata olınası lazım .. am
ma: cümle ve fikir hatası. .. Yoksa, arayıp 
bulmak için zorladığınız edep ve terbiye 
hatası değiL Eyvallah üstadım.. 

ırasfi. R.. Zobu. 

Radyo dinliyicileri yeni Ank~ra istasyonundan 
neler bekliyorlor? 

dakikada, şunu sordu~ 
- İmparatoriçeyi devinneği neden 

istediğinizi şimdi anlıyorum. Ama o
nun yerine benim geçmemde sizin ne 

meyi indirmektir. amıyor musun~z- u · . 
- Elimden ne gelir ki! H:yecandan yuzu sapsan kesılen (Bq ta:rafı 9 ıını...--u sayfada) 
1\/f • • • d .. 1 h Marr iyjdir. Saat meselesine gelince paw 

günleri saat ı 7 den gece saat 22 yt 
kam devam etmeli. Şimdi kış geliyor 
Kış pazarlan halk evind'e oturur. C 
zaman radyosunu hangi saatte açsa a 
laturka musiki· ile karşılaşmalıdır. 

·larının sesın e, goz yaş arının a- ·. . • . Bu program birçok tanınmış merkez-
bercisi bir titrevic: var. Fuşe ona daha - Imparatonçe mı? ben mı? Neler 

., '7 •• ı- ., d. kek ı eli lerin takib ettikleri plan dahilinde ha-fazla sokuldu: soy uyorsunuz. ıye- e e . 
mefaatiniz olabilir'! · s··k" ·d I al F zırlarumştır. Bir de kısa dalga ile neş-- Elinizden ne mi gelir~ Bir başını- u ununu yenı en e e an uşe: 

Ç.. k- d b d- - ·· (A ~ ) riyat meselesi vardır. Çünkü, malum 
~.hiçb~~yge~~Ç~~sa~ız, ====u=n=u=~==e=~=u==u=~=·=u=y=o=r=u=m===========T=~=~=v=a=r=== ~ olduğu vecbile kısa dalganın maksadi 
temiz yüreklisiniz. Ama benimle birlik memleket dahilindekilere değil, bilakis 
oldukça her şeyi yapabilirsiniz. Ben de 3 Haftadanberi "SON POSTA,, da zevkle takip ettiğiniz çok uzaklardaki dinleyicilere sesimizi 

Benim yeni Ankara istasyonundaJ 

sizi bütün kuvvetim, bütün kalbimle. duyurmaktır. Avrupanın en garb nok-
- ve şunu da unutmayınız ki - menfaa- KONTES VALEVSKA romanı 

istediğim 'budur. B. B. 
·············-iL•••·-············-·······················~ 
Askerlik bahisleri 

(BG.§ tarafı 9 uncu. sayfada) 

talan, Amerika, Uzak Şark ve Avus-
timin de icap ettirdiği bütün saiklerle 
korumağa, yardımcınız olmağa hazı - G R I! T A G A R 8 O tralya gibi yerler için sabah saat yedi 

ile dokuz arasında bir neşriyat yapıla-
nm. İkimiz de ayni vaziyetteyiz~ Joze- ve niyordu: cSovyet Rus hava kuvvetleri · 
iin. beni azJettinnek istiyor. Onunla c H A R L • 9 a o y il R bilir. Saat on üçle on beş arasında ise nin ağır bombacıları (yani bombardımar 

k • muhakkak f 1 metre ile bir neşriyat is- • uzla~m.am_ ıza. hiç .bir. .surette im an gı'bf iki büyük .U.ema yıldızı tarafından ilahi bir 1Urette yarahl- tayyareleri) fevkalade mühim bir taaro 
k B d b rt d k l ter. Bu nemyatla ve birçok dilJerle tu- u:::ı. dı Bunl lnız. d.. d yo ·. ırımız en · ırımı .. z. 0 a an a .- mıfbr. Bu muazzam Film pek yakında ıehrimizde gösterilecektir. "'~· ruz s aııı r. ar ya uşman or U· 

k k d h k b ri7.1Tl propagandası yapabiliriz. Bu saat 1 ·ı · k kullanıl mcaya a ar iza ı guç ve apaçı !r ' . ~ arına ve onun gerı erme arşı • 
harb içinde yaşamağa rnahkıimuz. Eğer Amerikada sabahın yedisidir. maltla kalmazlar; ayni zamanda, sivil 

onu ben tahttan atamazsam, o beni Çorlu C. H. P. · 1Içe yön kurulu Başkanlığından: * halka ve düşman memleketlerinin hü . 

kovduracak, iki senedir ki. Napolyonu p hl• • ı • Burıa Hiaar ballal Hilmi: k:Uınetlerine karşı bttinci derecede ma -
ondan ayırtmak için çabalıyorum. b ir e ıvan güreş erı - Ankara radyosundan en fazla nevi ve siyasi bir taıyik ve tabrib vası • 
çok defalar, tam muvaffak olmak üze- beklediğimiz şey halk şarkılarıdır. E- tasıdırlar. Matlub tesir ancak düşman 
ı-e icl'irn ki. gene galebe Jozefinde kal- Çorlu Panayuının dördünd gününe rastlıyan 28/Ey,l<ll/93a Çarşamba günü min olunuz ki herkesin sevdiği halk memleketinin siyasi ve iktisadi kuvvet ve 
clı , neden? Çünkü yalnızdım. Napolyo- son pehlivan güreşleri yapılacaktır. şarkılardır. Alafrangayı benim gibi kaynaklarım im.ha etmekle eld<? edilir.> 
nun yanında, harimine girmiş candan Başa 100 lira ikramiy~ verilecektir. Umumi ikramiye 245 liradır. c6817, halkın yüzde doksan beşi sevmiyor. Bütün bunların hülasası şudur ki mu -
b~d~t~m~~&~~ffi~~ ~---••••••••••••••••••••••••••' TI~mm~~d~~an~~~~~h~~~~~P~Y~ 
liihlarımız hiç bir zaman, ayni kuvvet- radyolar açılıyor. Fakat alafranga baş- nız taarruz olabilir ve bu taarruzun he. 
te olmadı. Bugün eğer siz isterseniz. Kadınlık alemini aydın:- ladığı zaman radyoların ancak onda defi Almanya ile Rusya arasındaki mani 
yardımınızı bana vadeder, fikirlerime d l 1 k 1 

latan' bayanı'!'>.rı u-zu·· cu·· biri açık kalıyor. Esasen alafranga iste- tampon ev et erin sema ve ara arını ez-
göre hareket etmeği kabul ederseniz, .,. ktir R h rd 1 yen in.sanlar Avrupayı pekB.la açabilir- mek ve geçme · . us ava o u arının 
neticeyi kazanacağımıza el hasarını. h b h bd b tl ·· kl · d mec.akkatJerden ve as- ler. Konferanslara hiç tahammülümüz ir ar e, u işi nas gorece erıni e 
Al:.ı ay geçmeden, imparatoriçe hük - "I' b d aki ... ku k · yok. Onlann yerine güzel temsiller ve- un an sonr yazı·.ıa o yaca sınız. 
münü giymiş olur. Napolyon, zaten. ~-- l ki d k 
onun kıskançlığından, şübheli muhi-

ta 1 ar an urtaran rilse, hatta günde iki ke:re dahi verilse H. Emir Erkilet 

tinden ve i srafından bıkmış, usanmış
tır. Onu bu yolda biraz daha fazla 
ilerletmek için kuvvet sarfetmek hiç 
de güç olmaz. Esasen tek bir hadise, 
işi derhal testi edebilir. Bir çocuğunu
zun oluvermesi, Jozefinin kapı dı~arı 

edilmesi demektir. 
ve BAGI dır. Bu defa artık Fuşe, oyununu a\ığa 

vurmuştu. Ama bakalım, bu kadar ih
timamla, ardı ardınca sıraladığı fikir ,._•••••••İllill••••••••••••••••••-•• 
Ye sözler Maride nası] bir tesir yapa -
cak? Evvela esasa aldınş etmiyo:muş 
gibi. sade şu son kelimelere cevab 
Yerdi : 

- Bu ayrılığı temine muvaffak olsak 
bile. sanki bana, şimdikinden fazla ne 
getirecek? İmparator beni daha fazla 
mı sevecek? Boşadığı imparatoriçenin, 
belki de ~imdi yanında bulunan impa
ratoriçeden fazla kalbinde ve dıma -
ğında kuvvetli bir izi kalacak. Onu a
radığı, dl.isündüqü, özlediği dakikalar 
ola<'1k ve bu yüzden de beni daha az 
Se\·ecı!k. 

İ<:te, kendi sevgis inden başka bir şey 
dv ·ünmiyen bir aşk kadınının cevabı! 

Her zamanki soğukk!anlı~ığına rağ
m en, F~ıse kendini tutamadı ve hemen 
hemen öfkeyle: 

- Kuzum siz çocuk musunuz? diye 
bağ-ırdı. Jozefinin defolup gitmesi de
rnek, Napolyonun serbest kalması, ta-

Ziraat Vekaletinden: 
Vekfilet binası kaloriierleri için 150 ton sömikok kömürü açık eksiltıle SU· 

retile satın alınacaktır. 
150 ton sömikok kömürünüL muhammen bedeli 3900 lira muvakkat teminat 

292,5 liradır. 

Şartnamesi Ziraat Vekaleti Levazım Midürlüğünden parasız olarak alınır. 

Eksiltme 29/9/938 tarihine müsadif Per§embe günü saat 15 de Vekalet binasın
da satın alma komisyonunda yapılacaktır Taıiblerin teıninatlariie birlikte 
mezktı.r tarihte komisyonda hazır bulunmaları ilM olunur. c3654> c6330ı. 

Q~~ 
Mersin Postası ( Etrüsk) Vapuru 

27 Eyim Salı aaat 10 da Sirkeci Rıhbmından Mersin Postasına 
kalkacaktır. Y alınz bu sefere malını olmak üzere lzmir'e Çar-
şamba Hat 10 da vanp aynı gtln ıaat 20 de kalkacak ve ıf dişte 
ilAveten Rod09 ve Fethlyeye de uğnyaeakbr. 

Nafıa Vekiletinden: 
Açık bulunan ressamlıklar için Ankarada Sular umum müdürEiğü merkezin

de ve İstanbul nafia müdürlüğünde 28/9/ 938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
imtihan yapılacaktır. 

Talihlerin imtihanlara iştirak etmek üzere vesikalarile beraber vekalete mü· 
racaatları ilan olunur. c3855> c6690> 
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Mükemmel bir saz heyetile 

YARINKi PAZAB OGNO 
hava yağmurlu olmadığı takdirde ıon defa 

seanslarına devam edecektir. 

İstanbul Hukuk Fakültesi kayıt ve kabul şartları 
Fakültede kayıd ve kabule başlanmıştır. ŞarUar şunlardır: 
ı - İsteklilerin bizzat Dekanlığa gelerek bir istida vermeleri 
II - Nillus cüzdanı. 
III - Olgunluk diploması. 
IV - Askerlik ehliyetnamesı, 

V - 4,5 X6 büyüklüğünde 8 fotoğraf. 
VI - İstanbuldaki ikamet adresi ve iyı. hAl kağıdı 
V1I - Aşı ve sıhhat raporu. c6604t 
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24 Eylih 

Almanya hududa asker yı~ıyor 
Leh gönüllüleri 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) V 23 (A " ) _ Çekoslovakyada 
ır ld v u ha- arşova .• "l.. 

Çek hududu) sevkedilnıekte o ug Cieszin mıntakasında bulunan Pol~.nya-
ber alınmıştır. :· .. mü- lılardan burada gönüllü müfrezelen teş

Münih - Salzburg yolun~a bı~~ dolu kil edilmiştir. Bu mıntakanu: kurta:ı:_ıl-

SON POSTA Sayfa 1& 

Makineye verilirken : 
Çemberlagn'nın nikbinliğine rağme 

lıarb patlamak •• uzere 
nakalat durmuştur. Trenleı aske - · in mücadele edecek olan bu müf-
olarak Salzburga gelmektedirler. Bu:a- masıl ıç bilfiil harekete geçeceklerdir. 

. ................................................... ·-······· 
Godcsbarg 24 (Müstacel) - İngiliz 

Başvekili. gece yarısından sonra otele 
döndüğü zaman kendisinden malfun:ıt ri
ca eden gazetecilere: 

halde mütemmim telgraflar, hudud 
top seslerinin işitildiği bildirilirse h 
ret etmemek lazımdır. 

l ·heti askerıye reze er · 
da, bütün nakil vasıta arı c: . Röyterin bir haberi 
tarafından müsadere edilrnıştır. L dr 23 (A.A.) - Royter Südet böl-

1 .. 1 tanklar ve on a . hakkınd ki 
Ağır toplar, ınitra yoz er, b 1 . . umumi surette işgali a · 

b gelmiş u u- gesının 
hava topları da Salz urga haberi iptal etmekt~ir. . 

nuyor. 1 ... d du 
On hat üzerinde mün.akal8t ur ·· 

. . ·ıd· v, e göre bugun, 
Dresdenden bıldirı ıgın . hattı 

Alınan demiryolları ;ebekesinın on tur 
.. . d .. akalaAt tamamen durmuş . 
uzerın e mun 

Çeklerin haZll'Jıklar~ i hazır
Diğer taraftan Çel.tler de .. as e~ragdan 

lıklar yapmaktadırla:-. Bu~unh, ket et-
i{ Isbaca are 

120 kamyon asker ar etmek-
. t• n· v hazırlıklar devam 

nuş ır. ıger 

tedir. . an bastırıldı 
Südet mıntakalar~da ı;~agdan alınan 

Londra 23 (Hususı) .~ mıntakal:ırın-
haberlere göre bazı Sudet s·· det 

.. · pılınıj ve u 
da isyan teşebbuslerı ya . h.. um et

.. ··k d..,ı·r,,Ierıne uc 
Almanları gumru "' " 
mişlerdir. f en Çek 

Derhal hadise mahalline ye ış · tı"za-
A • • V gVa ve ın 

kuvvetleri asılerı dagıtnıa 
' f k ı u ıardır. mı tesise muvaf a 0 m ~ d asayisi 

B ··t:· h dud ınıntakaların a :ı; u -.ın u . darrnala-
temine memur Çek asker ~e Jan hareket-
rı, Südetlerin taşkınlık ve ısyan gv a gay-

hAd· çıkarmama 
lerine rağmen a ıse 

1
.. bı·r isti-

h tür ı.ı ce 
ret sarfetmekte ve er d. 1 r malinden içtinab eyleme~te ır e · 

Almanlara gore . bilakis 
1 · çek1erın, 

Alman memba arı ıse . . bazı mın-
s .. d h.. ttiklerını ve 

u etlere ucum e kubulduğunu 
takalarda çarpışmalar vu 
iddia etmektedirler. 

1 
ara-

·ı=- Südet er 
Aussigde, Çek askerJerı ı;; esnasında 

sında vukubulan bir ç:ı~p~şm:ı dir. 
üç Südetin öldüğü bildırılme~te 

İn ·ı·zı Pragı terkettıler . 
gı ı er d ki 1nITT-

") Prag a 0 

Londra 23 (Hususı - . . ı·kinci 
A nelerının 

liz sefarethanesi erkanı a .
1 

emleket-
kısmı da, bugün tayYare 1 e ın 
lerine dönmüşlerdir. • Çek 

Bir Fransız generali 
tab.• etine girdi ak. 

uy k lovakyad 1 
Prag 23 (Hususi) -: ~e osefı general 

Fransız askeri heyetını~ ·rş etti~ini ve 
.v• den ıst• a 6 

Poşe, heyet reisiıgın v • Fransız hü-
Çekoslovakyada kalacagını 
ktlmetine bildirmiştir. 

1 
k tabiiyetini 

Gen P Çekos.ova 
eral oşe, ·f almıştır. 

k . d da vazı e abul etmış ve or u teş 
~=-.;;k binalarına 8 

Alman gunu ~ N B. bildiriyor: 
Liebau 23 (A.A.) - D. tr ınesafeden 

.Ağır mitralyözlerle 600 me e ıımıştır. 

.Alman nfovıriik binasına ateş aç k t 
6~ .. - b ayı ter e -

Alman gümrük memurları ın 
rn.emişlerdir. . 1 k A tedbır er 

Pragda as erı . b·ldiri-
p .Atman aJansı 1 

rag 23 (A.A.) - ~· telefon, 
Yor: Bütün mühim bınalar, g~.' lt _ 

.. · • skerı ışgal a 1 

podtahaneler, ila ah1rL ... a . li ·çin Jo-
K .. ..,erın ışga l 

na alınmı15tır. oprUL t karşı-
taat gönderilmiştir. Padamen ° 
sında siperler kazılmaktadır. 

Çarpl"""'D)&r • 
~~ · ansının ıs-

Katovice 23 (A.A.) - Pat aJ de p 0 • 

tihbanna göre. dün akşam Tcşen kanlı 
lonyalı halk ile Çek polisi arasında 
bir çarpışma olmuştur. • dildi 

Südet mmtakası tekrar ışgal ~u "a-
Asch 23 (A A ) - Çek kıtaatı, • · 

. . k 1 nı yenı-
hah erkenden Südet mınta a arı t 

B kıtaa ın 
den ış· gale başlamıs1ardır. u h 

il i are-
Çek - Alman hududuna doğru er 

. 800 metre 
keti, Franzenbaada takrıben d t gön er
ınesafede acilen takvi:r~ ıutaa l 

?nekte olan serbest Südet kıtaatı tarafın-
dan tevkif edilmiştir. 

Pragdan Roytere gelen son bır telgraf-
ta deniliyor ki filhakika bu hususta Prag
da öğleden sonra şayialar çıkmışsa da a~
şam üzeri hududdan gelen haberler, bır 

k h·d·seıer vukubulmakla beraber, ev-
ço a ı •• AV d W 

velki malumatın çok mu?alc.galı ol ugu-

nu göstermiştir. 
Pragda neşredilen tebliğ 

Prag 23 (A.A.) _Aşağıdaki resmi teb-

liğ neşredilmiştir: 
Çekoslovak hükumeti, Çem_berlayndP.11 

bir mesaj almıştır. Bu mesa]da mem~e: 
k tin her tarafında ve bilhassa ahalısı 
S~det olan yerlerde Mdise~er .. zuhuru~a 
sebebiyet verebilecek her turlu h.arekat
tan çekinilmesi talr-b edilmektedır. B~ 

. herkese ve b1lhassa Almanl:ıra hı-mesaJ, • . 1 t b etmektedir. Bu gibi hadısc er, ne 
; koslovak hududları dahilinde, ne de 
.. ;. tarafta vukua gelmemek icab eder. 
~i~r şübhesiz Çekos1ovak~a bu ka~il ha
diselerin ve şübheli mahıyette. mudaha-

l l 
.
0 

vukubulmaması için elınden ge
e erı h··k' t• 

l . yapacaktır. Çekoslovak u ume ı, 
enı . halle .. k. 

b münasebetle kcnd1sinın • ı su -un 
u ın· tizama davet etmış olduğunu hatır-

ve Al .. k 
1 t Hu .. kuA met İngiliz - man muza e-a ır. , . . . 

1 rinin haleldar olmaması ~çın elinden 
re e k hük. • t• 
geleni yapacaktır. Çekoslova ume ı, 

Ç ber layn'in kendilering hitab etmek-
em d . 

te olduğu diğer unsur~a:ı~ ~ aynı veç-
hile hareket edeceklerını urru.d eder. 

Beyanname 
Prag 23 (A.A.) - Reisicumhur ~· Be

ve eski harbiye nazırı Marchnık, or-
neş tm' 
d 

hitaben bir beyanname neşre ış-
uya d "-1 ·· l lerdir. Bu beyannanıe e ezcWJJ. e şoy e 

denilınektedir: _ .. 
Askerler, millet ve ~utün halk devlP

. agvır kaygularına vakıftırlar. Ecnebi 
tın . .. k t . 

agandası milletın muza era ıcrası-
prop ' , 

memur olan mes ul unsurlar hakkın-
~:ıci iti.Jnadını baltalama~ için bu kaygu-

1 d n istifade etmektedir. 
ar a d d. · · d b Bu ınüşkül devre e en lŞe ıçın e u-

1 halk orduya güvenmekte ve onu 
un an • 
ınilletin ve devletin nigehbam addet-

k tedir. Her ihtimal karşısında ordu, 
me · d k R · 

ill tin itimadını ~atmın e ece ve eı-
m e d imk. ku . burun yanı basın a az ar, v-
sıcum · · . . 

1
. disipline t:ımamlle sahıb olduğu vet ı ve 

h lde mevki alacaktır. 
a y ni Çek kabinesi ve Almanlar 

B:rlin 23 (A.A.) - Y~.ni .Çekoslo -
vak kabinesi bakkmdkia. cVolkisc1he5~ Be-

ht Yeni başve 1 genera ıro -
oba er•, • . d w bi , . bir ecnebi aletı ol ugunu ve -
vy nınl h başvekilliğe gelmesinin fev
nae;ıda eby;T" tehlike teşkil ettiğini yazı -
kala e .... 
yor. Nümayişler 

23 (A.A.) _ Bratislava'da Çe-
Prag k ittihadı lehinde büyük bir 

k?,slo~ tertib edilmiş ve Slovak te -
numay ş . . ...... ~; ...... essilleri Çekoslovak 

killlerının ".......... .. 
şek . v. • hiç bir uzlaşmaya muracaat 
birligının "damesi lazım geldiğine ka-
edilmeden 1 . 

ermişlerdır. 
rar v Lehistana notası 

BUSY~0(A.A.) _ Pat ajansı a-
Varşova . t• 

. bWi neşretmış ır. 
şağıdak:. teB ~otemkin Moskovadaki 

Bugun · t .. arına şu bev~natta 
Leh maslaha guz -

bulunmuştur: B. rğine J....ehistan - Çe

Südetler Almanyaya gidiyor~r du
Berlin 23 (A.A.) - Çek - Alman u len 

dundaki bir Alman membaındon ge . 
haberler Südet ara-zisi sakinlerinden bır 

' geçmekte 
çok kişinin Alman hududunu 

Sovyetle~ r ~~d~ Leh kıtaatının 
koslovak_!a h~k~nda malumat gelmiş : 
toplandı~ hükiımeti bu habcrlerı 
tir. ~ehısta:ıai... takdirde, Sovyetler 
tekzıb e~~; ~· kannnı.ıevvel 1922 
Birliği huk~e ı, vu .. z paktının 2 ·nci 

· . D.. zabıta 
olduklarını bildirmektedır. un . . 

kküllerının kuvvetlerinin Henl 1yn teşe . 
li . ınJeketJerıne 

e ne geçmesi üzerın~ ıne 
dönmüş olanlar, tekrar .Alınanyaya geç· 

rn.işlerdir. 

r denn teca 
tarih ı ~ cibince, böyle bir taarruz 
maddesı mu a· . de paktı ihbarda bu
bareketi tak fırı~e ~ecbur kalacağını 
ıunınaksızın es 

bildirir: masJahatgüzan aşağıdaki 
Lehlerin tahşidatı . 

Sayzin 23 (A.A.) - Beynelmilel vazı-
Yet dolayıslle Polonya manevraların~~ 
sonunda yapılması l"l'.lkarrer olan .geç.

1 

resminin icrasından sarfı nazar edi~ı~ 
tir. Zannolundugunv a göre kıtaat, hu u 

Lehıstan k i in talimat almıştır: 
cevabı verrnet' çmüdafaasına müteal -

1 Devle ın . h .. 

ı o nok-
iizertnde bir noktaya gelmek e ve t 
tada dündenberi kıtaat ve nıühinıJTla 
tahşid edilmektedir. Sayzin Silezyasının 
bütün şehirlerinde duvarlara asılmlŞ ~ 
!lan bir beyannamede .-Çekoslovakya S -

"----"l"""-'.... .ıı:ta aati çal-

- . ünhasıran Lehıstan u-
lik tedbırle~ 1:1 ve bu hükiımet hiç bir 
kf.ımetine. aıddtır ermek mecburiyetin -
kimseye ızaha . vı 
de değildir. h··kr,,..,eti kendisi tarafın-

2 Leh tı ....,.. ' .. t 
- . ktların mundereca ına 

dan aktedilen pa 
vakıftır. d tamamen .. yni zamanda bu e-

Maslahatguzar a t . han 'in de 
a re ız ı 

Son 
Vaziyet 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 

umumi seferberlik ilan 
edilmiştir. Yarın sabah 
saat 6 da, 800 bini mu
vazzaf ve bir milyon iki 
güz bini ihtiyat olmak 
üzere iki milyon Çek 
askeri silah altına alın
mış bulunacaktır. 

Radyo vcuıtasile halka ilan 
edilen ıelerberlik, büyük bir 
sevinç uyandırmı~tır. 

Cenevrede bulunan lngiliz 
diplomatları Almanyaya k.arıı 
müttehid bir cebhe karmak 
için diğer diplomatlarla temaa 
etmektedirler. 

.................................................................. 
emir almıştır. Zira Leh - Sovyet hu -
dudunda Lehistan tarafından hiç bir 
hususi tedbir ittihaz edilmiş değildir. 

Lebistanın yeni bir teşebbüsü 

- Vaziyet ü.midsiz değildir, demiş ve 
yeni Alınan teklifinin Prağa bildirildi -
ğini ilave etmiştir. 

* Son Posta: Daha evvel gelen telgraf-
lardan anlaşıldığına göre son Alman tek
lifinde, Almanyaya geçmesi istenilen Sü
det mmtakalarının derhal Almanyaya 
teslim edilmesi ileri sürülmüştü. Prag 
jse bu teklife tahriri cevab vermeden ön
ce filiyat sahasında seierberlik icrası ile 

en nazik dakikasına girdi, demektir. 
mukabele etmiştir. Binaenaleyh vaziy 
Fransada ihtiyat sımflan silah altına 

çağırıldı 
Faris 24 (Müstacel) - Harbiye ne 

reti bir çok ihtiyat sını!lannı bugünde 
itibaren silah altına çağırmıştıı·. 

Bununla beraber salahiyettar mah 
bu tedbirin kısmi veya umumi seferb 
lik. manasına gelmediğini kaydediyorla 
Maksad hududda ve Majino hattın 
h~zırlıklı bulunmaktan ibarettir. 

Bir Fransız gazetesinin 
mühim ifşaatı 

Varşova 23 (A.A.) - İyi bir kay • 
naktan öğrenildiğine göre, Lehistanm 
Pragdaki orta elçisi bu sabah yeni bir 
demarş yaparak Leh ekalliyetine de 
diğer milli grupmanlara verilecek hak
ların verilmesi hakkındaki 21 /9 tarihli 
Leh notasına acele cevab verilmesini 
istemiştir. 

Prag hükfuneti, bu cevabın derhal Güuün alaca karmııı~ında Almanyaya iltica eden Südetler 
verilmesine imkan olmadığını bildir - . Faris 23 (A.A.) - Hemen hemen bü- vücude getlrllmesl için Pragın işgalini ıstlhı 
miştir. tün Fransız gazet~lerlnin mütalealanna daf eden bir pl~nı vardır. 

Muhasara edilen Çekler tercüman olan Bourgues, Pöti Pariziyen Gamelin teminat verdi 
Zittau 23 (A.A.) - D. B. N. bildiri- gazetesinde şöyle yaztyor: Epoque gazetesinde Kerilll.s'in yaznnş ol• 

yor: cMaamafih Godcsberg'de bilinmesi lA- du~ asağıdakl satırlar okunmaktadır: 
Perşembe sabahile bugu .. n ög·ıe vak- zımdır ki Fransa imkan dahilinde uzlac:- .Maldmatı toplıyao, Alınan ve Fransız cm 

' -s dalarının unsurlarını tanıyan ba§kumand~ 
ti arasında Südet jimnastlerl tara - ma yolunda yürümüştür, fak.at şimdi ar- General Gamelin, hariciye nazırına bir ha~ 
fından muhasara edilen takriben 400 tık bu hududu aşmak istememektedir. zuhuru hal1nde harbin neticesine mut.la~ 
kadar Çek gümrükçü ve jandarma ile Fransız efkin umumjyesi,hiç şübhesiz bir bir itimadı olduğu hakkında teminat ver ~ 

4 zabit ve 40 kadar asker Vamdorf uzlaşma arzu etmektedir. Fakat evvelce mlştir. 
h d d h tt da Al t b·t edilin. l f. t1 biz ç 1 Muharrir, bu sözleri namusum üzerin~ 

Schluckenau u u a ın n man es 1 ış 0 an ıa a zat ekos 0 - yemin ederim ki bizzat Bonnet'ten işittim 
toprağına geç~tir. Bunların silahları vakya, da fedakirlık yolunda mümkün demektedir. ' 
alınarak Zittau ve Liebau yolile Baut- olan azami hududları aşmıştır. Ve kendi- Blumun makalesi 
zen'e nakle..:ı;ı'""';"lerdir. sinden :fazla birşey istemek tehlikeli ola-u.uu~ Populalre gazetesinde Leon Blum, sosya, 

Ben-'n yeni hükO.mete hitabesi caktır. llat fırkası parlamento grupunun çarşam~ 
--r- mtıer neler istemif gilnkü lçtimaından istihraç edilen müştere• 

Prag 23 (AA.) - Yeni hüktımet azası Oeuvre gazetesinde Tabouls, şöyle dlyor: düşünceleri hülasa ettikten sonra şöyle yaz. 
B . .Beneş tarafından kabul edilerek ye- •Son dakikada bize Oodesbergden tel _ maktadır: 
min etmişlerdir. grafia blldirlldltlne göre Fiibrer, bugünkü Fırkanın siyaseti, kollektlf emniyet 1t 

B. Benec:ı yeni hük\tmete hitaben de- cuma gününden itibaren Jotaatını 14 kilo _ beynelmilel ahlaklyet esasına 1stinad et ., 
v metre derinliğinde Südet arazlsine sokmak mekte berdevamdır. Fırka, bir milleti fa 

miştir ki: hakkını Jstemtştlr. etmek suretlle, yapılacak olan ve veril 
cVazifeye başladığınız dakikanın va- Diğer taraftan muerın yeni Çek devle _ sözü .. inki.r etmek mahiyetinde bulunan 

hametini hiç şübhesiz müdrik bulunu~ tinin hududlannı garanti etmekten imtina tilrlu barekAta iştirakten kat'iyen ım~ 
kk'°.11"" •· •· b eylemekte olduğu söylenmektedir. Ayni za - eder: 

yorsunuz. Milli teşe umuzun u va- manda, muınaUeyhJn Avrupada sulhu test - Bır Yugoslav gazetesinin mütaleası 
hiın buhrandan mfü:nkün olduğu kadar se hAdlın umumJ blr uzlQfDlanın ıeraitinl Belgrad 23 CA.A.) - Nov1sad'da ı:ıka'-
az zayrllamış, salim ve kuvvetli olarak tedkike Amade olduğunu söylemlş olduğu Dan gazetesi, «Çekoslovak h§.dlsesinden ali.: 
çıkmasını temin edecek şekilde hareket beyan ettllmettedir. nacak der.slerıı başlığı altında bilhassa şa~ 
ediyoruz. Bu karışık günlerde vazifeniz Ordre gazetesinde Rfvleres, Tabonls'in le yazmaktadır: 

Ç
etin olacak ve iradelerinizde birçok vermiş olduğu haberi teyid etmekte ve Hlt- •Geçen hafta Yugoslav efk~ı umumiye

$ lerl hatta Çekoslovatyanın tam ve katı 0 - si pek müteheyyiç olmuştur. Yugoslavya. 
müşküllerle karşılaşacaksınız. ize tam larak taksim edilmesini en kat'l ve en e _ mütte!lk sıfatile Çekoslovakyaya karşı dost. 
bir itimadla yardım edeceğim ve sizin de nerjik bir şekilde Jstemiş olduğunu lllive ey- ça ve kard~e hlsler beslemekte idi. Çekos-
bana yardım etmenizi jste:::-im.» lemektedir. lovakyada cereyan eden hfıdiselerden ~ 

Almanyaya iltica edenlerin yekUnu Prag'ı işgal için plan hazırlanını blzlm kadar müteessir değildir. Fakat Yu .. 
Fi ş goslav efkArı umumiyesi, diğer cihetten, te-1 

Berlin 23 (A.A.) - Evvelki günden- garo gazetesinde bir makale yazmış o- essürlerln KAfl gelmedl~lnl ve Yugoslavya • 
beri 113 binden 106 bin 200 e düşen Sü- lan Boutleau'ya göre Alman erkflnıhartiye- nm Çeklere yardım edecek vaziyette bulun• 
det mültecilerinin adedi dün akşam _ sinin Nazi rejimine ve Nazi felsefesine sem- madığını görmektedir. Çekoslovatyanın d• 

patik zevattan mürekkeb bir Çek hükdmeU yas! vaziyeti Jç1nden çıkılmaz bJr halde td\. 
danberi tekrar yükselerek 127 bi~ çık 

mıştır. 
Lehlerle müsademeler 

Katoviç 23 (A.A.) - Teşcnden blldi
rildiğine göre, Trzinietz'de Çek askerle
rile Lehli halk arasında kanlı çarpışma
lar olmuştur. Çek kıtaatı halkın dağılma
sını istemiş, halkın muhalefet etmesi ü
zerine ateş açmıştır. İki Lehli ölmüş, 10 
Lehli yaralanmıştır. 

Askeri hazırlıklar 

Münih 23 (A.A.) - Kıtaat faaliyet~ a
rasında otomobil, kamyon ve toplar d:ı 
vardır. Askerler otomobille nakledil
mektedir. Saat 18 de birkaç bombardı
man hava filosu doğu şimali istikametin
de Münih üzerinden uçmuşlardır. Bütün 
Bavyera dağlarında bir~ok motörlü kuv
vetler görülmektedir. 

Yeni Çek Başvekili kimdir? 
Çekoslovakya.da başvekalete geçen Ge -

neral sırovy 18 lklncikllnun 1888 tarlhlude 

cMoravya.• nın Tnebl şehrinde doğmuştur. Şehir Meclisi rey pusulaları 
~ asılmıya başladı 10 Eylül 1914 · tar!hinde Rusyıı.nın Kiyef 

havalislnde blr Çek alayı teşkil etmiş ve bu 
alaya nefer olarak girip Avusturyaya karşı Şehir Meclisine seçilecek zevat içhı 
mücadele<le yer almııtı. l9l5 yılında Lehla - Parti kaza şubelerinde yoklamalar yapıl· 
tandan rlc'at eden Ru.s ordu.suna girdi. son- kt d 
ra ZbOrov'da gene Çek alayı ııe Avusto.rya- ma a ır. Evvelki gün Sanyerde kaza. 
ıııara karp harb etti. Fakat bu müsademe - nahiye, ocak mensubl:m, dün Üsküdarlı• 
de dır bir yara aldı, bir gözünü kaybetti. lar toplanmışlardır. 
İyileşince. Ulaanyadan çekllmelı:te olan Rus 
orduuna geçti Generalliğe terfi etti. Rusya
dalrl Çek ordusunun kumandanı oldu, ıına 

Toplantılarda namzedlcr üzerinde san 

görüşmeler yapılmaktadır. Bugün Eyül).. 
de Volga üzerinde yapılan hareketleri idare de, yarın Bakırköy ve Beykozda toplam. 
etti. Sonra Sovyet ordusu mütareke akde -
dince Çek ordusunu Vladlv~t:·a götürdü. lacaktır. Toplantılar bittikten aonra Pal'-

12 Haziran 1920 de QekosJovat:yaya dön - ti kaza idare heyeti namzedleri tekru 
dü. O zaman bu de~ıet henüz kurulmuştu. vilayet Parti merkezine gönderecek. naıQır 
ordwıunda vazUe aldı, 18 mart 19~ da er -
klnıharbiye reisliğine tayin edildi. 193• ba- zedler oradan da Belediye reiııliğine bQ., 

şmda umum1 müfettiş oldu. Birkaç defa da dirı ecektir. 
harbiye nazırı sıfatlle kabinede bulundu. Rey pusulaları on beo.: renkte ol ı ıa _ 

Çekler General Slrovy'yi pek severler,\ T maıt .... 
milli kabramanlan Jean Zinta'ya •benze - zere dünden itibaı-en basılmaQa ba~an .. 
tirler. mıştır. 
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"Son Posta,, nm Hikayesi 

KAMP HAYATI 
1 1 ~ ' ' ' • 1 ' , ' .. ~ Çeviren: ismet Hulüsi 

Genç erkek işinden bir hafta izin al
mıştı. O akşam eve döndüğü zaman neı
eliydi. Karısının boynuna atıldı: 

- Yaşadık. 

..- Ne o, maaşına zam mı var! 
- Yok henüz o değil, fakat gene ona 

yakın bir şey .. bir hafta izin verdiler. 
- Başlan dinç olsun d~ye mi? 
- Seninle de hiç konuşulmaz ki .. Mü-

nasebetsizliği bırak da beni diJıle .. bir 
haftalık izin zamanında seninle şahane 
bir kamp hayatı geçi.receğiz. 

Bu sefer neş'elenmek sırası genç kadına 
gelmişti. O da kocasının boynuna atıldı: 

- Kamp hayatı ha ... Sırtlarımızda çan
ta)arımız yola çıkacağız.. gideceğiz, gi
deceğiz, tabiatin yarattığı bütün güzel
liklerin ortasında çadırımızı kuracağız .. 

- Ben sana söylemedim mi .. 
- Ne iyi, ne iyi .. 
O günün ertesi günü bütün eksikle -

rini tamamlamışlardı, bir gün sonra da 
karı koca, yükleri sırtlarında, sopaları 

ellerinde yola çıktılar. Az gittiler, uz eit·: 
tiler. dere tepe düz gittner, şehirden çık
tılar, köylerden geçtiler.. nihayet tabia
tin bütün güzelliklerini b.ir arada topla-
dığı bir yerde durdular: .· 

- İşte en münasib yer. 
- Evet, işte tabiat, işte hayat, işte her 

şey.. otlar ne kadar yumuşak, g'ökyüzü 
ne kadar temiz, ve hele az uzakta olduğu 
sesinden anlaşılan derenin şırıltısı ne ka
dar ahenkli .. 

- Çadırları buraya kurarız. 

- Öyle ise sırtlarımızdaki ağırlığı ye-
te bırakalım. 

- Bırakalım. 

Kadın çok yorulmuştu. Çantasile bir
likte kendini de yere bıraktı ve ayakla
rını uzattı. Erkek kızdı: 

- Sen de hep rahatını düşünürsün .• 
- Öyle ama hem yorgunum, hem de 

açım. 

Erkek bir an düşündü .. karısı haklı gi
bi idi. 

Yorgunum, demiyorum ama aç ol -
masına ben de oldukça açım .. bir yemek 
yesek .. hem daha evvel çantamızda bir 
§işe şarab vardı. Onu açıp birer yudum 
içelim. 

- Fena olmaz, aç .. ben de biraz içerim. 

Derken kapı açıldı, Takvor girdi. 
Torik boş bulunarak bağırdı: 

- Neredesin 
be?! Masal uy -
duracağım diye, 
deminden beri 
dir imanım gev -
reyor! 

- Şarap şişesi hazır ama tirbüşon ne
rede? 

- Beline taktığın çakının ürbüıonu 

var ya! 
- Evet ama belimde çakı yok. 
- Neye? 
- Bilmiyor musun, ilk mola verdiği-

miz yerde bir ağaca ismimtzi yazarken 
ağzı kırılmıştı. 

- Tirbüşon tarafı kırılmadı .. 
- Öyle ama, ben kaldırıp attım. Bir 

çakı, tirbUşon olmadan evvel çakıdır, ,a
kı olarak bir daha işe yaramıyacağı için 
ben kaldırıp atmıştım. 

- Müsrif .. 
- Artık ne dersen de. Şu arada da sı:-

nin çakını çıkar da, tirbüşoni1e şişeyi a -
çalım. 

- Benim çakım mı? .. A ... Ben onu t'V· 

de unutmuşum. 

- Buna hayret etmedim. Evde bir şey 
unutmak senin hiç değişmiyen adetlerjn
den biridir. 

- Bu sef~r de sen fazh konuştun. Ben 
sofra örtüsünü yere yayıyorum, yemek 
yiyelim. 

Bir an düşünür: 
- Hep ben if görürüm, hep ben .. Bay 

bir hafta izinli .. peki ama ben ne vakit 

izinli olacağım.. sabahleyin ev işine baş
larım.. akşam olur bitmez. Hatta bura
da bile ne pazarı vardır, ne de bayramı ... 

Erkek çantadan bir açılır kapanır is-
kemle çıkarır. Kadın bakar 

- Bu ne olacak? 
- Ü zerine öteberi koyacağız. 
- Pek sağlama benzemiyor, bir çö-

kerse .. 
- Sağlam olup olm1dı~ını denemek 

istiyorsan, üzerine kendin otur. Seksen 
kilo için garanti diye sattılar .. 

- Ben seksen kilo muyum da .... 
- Hayır daha azı için de garantidir de. 
Kadın oturur, iskemle çöker. 
- Sen bunu inadına yaptın. 
- Vallahi değil .. 
- Kemiklerim kırıldı. 
- Kemiklerin mi?. Göster göreyim. 
- Benimle bu halde alay etmiyc sıkıl-

mıyorsun ha. Vicdansız .. burada bir hiz
metci gibi çalışıp yemek hazırhyorum. 

- Her kadın kocasının hızmetcisidir. 
- Ne güzel laf. Evdi? öyle, burada öy· 

le.. sana bakmak, çocuklara bakmak. 
- Çocuklara mı, bizim çocuğumuz 

yok? 
- Günün birinde olacak ya .. 
- Evvelden pazarlık. Peki ama şehir-

deki evimizde hizmetci var. 
- Hiçbir işe yaramıyan hızmetci. Ba· 

na kal.sa bir gün tutmam . fakat sen be
nim gibi düşünmüyorsun. Yüzü gözü te
mizmiş. Gözlerinin içi gülüyormuş. Te
miz pakmış .. 

- Doğrusu ben bu kadar dikkatli ba
kıp hükSm verdiğimi hatıriıyamıyorum. 

- Tabii hatırlamazsın, sen bunların 

hepsini birden söylemedin ki ... birer birer 
söyledin. 

- Sen de yekun yaptın. Yekunu söy
lüyorsun. Fena değil.. yekunun doğru o
lup olmadığını anlamak için evimize dö
ner dönmez bir mizan yapaytm. 

- Alçak, vicdansız, bunları söylemiye 
utanmıyorsun .. hizmetcUerlC! düşüp kalk
maktatt hoşlandığım b"n!rn yanımda iti
raf ediyorsun .. 

....._ Ben böyle bir şey itiraf etmiş deği
lim. Hem karnımız aç, bıraz yiyelim. 

- Benim iştahım kapandı, yemem. 
- Bak karıcığım.. tabiatin güzelliği, 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

EylUI 24 

Devlet Demiryollır1 ve limanları işletmesi Umum ıdares .a , a ·ı 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 160 ton karpit 8/11/1938 Salı günü saat 

15,30 da kapalı zarf usulile A!lkarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalarJ, tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komısyon ReiSliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. c6745ıt 

~ 

Muhammen bedeli 2160 lira olan 120 ton çimento açık eksiltme usulile 7/10/ 
938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 i§letme binasında satın alınacaktır . 

İsteklilerin % 7.5 nisbetinde teminat ve kanuni vesikalarile komisyona müra. 
caatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedır. c6701. 

RADVOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
her 

Ağrıları 

Geçirir. 

suyun şırıltısı, mavi gök.. bütün bunlar 
iştah açmak için kafi dğil m.: kil 

- Hayır, hayır. 

- Peki öyle ise çadmmız! kuralım. 
- Sen kur, ben kurmam, hem ben ora-

da seninle kalacak değilim ki .. 
- Peki nereye gideceks'n? 
- Gidecek yer mi yok!. 
- Buralarda başka çadır görünm:i-

yor. 
Kadın çantasını yü!tlendı. Erkek peşi 

sıra yürüdü. Şehrin yolunu tuttular. 

* 

yoktur. Kocamın izin zamanında bir ça
dır ve lazım olan eşyaları almış gitmiftlk. 
Ne güzel vakit geçirdik. 
Kocasına döndü: 
- Öyle değil mi? 
Erkek şaşırmadı, suali yadırgamadı: 
- Ha.. evet.. tadı damağımızda kaldı. 

Gene birkaç gün kamp hayatı yaşamak 
için gelecek yazı iple çekiyoruz. 

T .t.RDm:l .M'OmLUaZDA: 

Asıl kabahat kimde? 
Bir kış gecesiy·di. Kom.şular misafir Yazan: O. Henry 

gelmişlerdi. Kadın anlatıyordu: Çeviren: H. Alaz 

- Kamp hayatı kadar güzel bir teY • \.. 

-57- - Haydi, öyle olsun! 
Birdenbire kabul edip de adamcağı -

zın zihnini bulandırmamak için biraza
cık mırın kırın ettikten sonra razı ol
dular. Torik herifin uzattığı çeki: 

- Hay, berekat!!. 
Diye cebine yerleştirdi. Nargile de 

sarıltnış, sarmalanmış olarak, Gurabi 
efendinin muskasile birlikte yeni sahi
bine teslim olundu. 

Takvor da bu 
çıkışma karşı -
sında ayni vech • 
ile kendini unut
tu. 

içindeki.. alatı ttb • 
biye.. bok.. hokna 
vesaireye el koyan .. 
gerisi güc okunoor .. 
imza: Filip. 

l~~:=:::::-.................... ~~!:!~1!!!11:!~~~~ ........ ~ BohOO"dandrr, 
zo! Eskiler rafine 

Amerikalı mağazadan çıkar çıkmaz, 

Torik, Takvora: 

- Zo, sen demedin sonra gel deyi? 
cevabını verdi. 

Bereket versin, Toriğin önceki sör 
!erini Amerikalıya izah ile meşgul ter
cüman devrilen çamların farkında ol
mamıştı. 

Herif, Todğin sözlerine muttali ol
duktan sonra: 

- Peki! dedirtti. Bunu ben satın alı· 
rım. Fakat izin versinler de bir de ben, 
kendi itimad ettiğim bir vukuf ehline 
göstereyim. 

Torik şiddetle reddetti: 
- İmkanı yok. Satmaktan vaz gcçe

rm, gene de başkasına göstertmem. 
- Niçin ama? 
- Niçini var mı, yahu? Ben bu malı 

babamdan miras yemedim; arakladım 
diyorum size.. duyulsun da hem onu 
elimden alsınlar, hem de kodesi boy • 
!ayıp, zindanlarda mı çürüyeyim?. 

Takvora seri bir göz işareti çaktı. 

O da, camın üzerinde duran muskayı 
Iakayid bir tavırla eline aldı Ye guya 
hecelemeğe, okumağa başladı: 

- Ben, dipte vaziytilimza Filip .. 
Makedonyalı.. kıral ve imperator .. iş
bu menşurumu .. okuyacak olanlara de
rim ki.. mezarıma .. 

- Hay, mezarına!. 
- Sus, Necmi beyim! Lafın ipini ka-

çırttırmal. Mezarıma dokunanlar .. evel, 
ahır, naletime müstahak olsunlar .. 

- Hay, Allah senin müstahakını 
versin! 

- Sus ol deorum!. Olsunlar. Hele .• 

Amerikalıya döµ
dü; Fransızca ola • 
rak: 

- Pek müke • 
melf Çok kıymetli1 
dedi. Salt bu vesi • 
ka bir hazne değer. 
- Peki. Fakat ka· 
ğıt üstüne yazıl -
mış .. Nasıl izah e -
dersiniz? 

Takvor güldü: 
- Aman! dedi.. 

Nasıl olur da siz 
bilmezsiniz? O ta· 
rihte kağıd yok değildi, fakat adına nın dibine değecek yeri de cam veya e-
Papirüs derlerdi:. 'bonit gibi tehlikeli maddelerden olma· 

- O başka şey değil mi? yıp kehlibardır. Kehlibarların ariyeten 
- Asla! Aynıdır .. bir fark ilen.. şifai hassaları olduğunu bızdık çocuk 
- O da?. bileın bilir. Antispazmodiktir, yaniya 
- O da şudur ki , papirüs ağacın ki ispazmos illetini önler. Zayıf, sınırlı, 

yaprağından yapılırdı. KAğıt ise odu- saralı çocukların boynuna kehlibar a • 
nundan mamuldur. İşte, bütün fark sarlar. Demek oloor ki, eski zamanda 
ondadır. Ve böğünkü sivilizasyon ha - keblibarın bu fefkelade hassaları tıpcaz 
~~n. daha, yaprakta~ nasıl kAğit edildi~ malum udu. Buraa koyarlardaki pek -
gını kefşede~emiştir. Her h~~da .cskı 'l~en ~!eri ge1en vecalı tekallüsata 
Firavunlar şımdikilerden üstunınilş - mani olsun. Ağnoorsun inceliği? 
ler. Bak, bin şu kıdar sene evelki bok· . .. . . .. .. 
naya: Safi kristaldır. Bizler kristalı ele . Amerıkalı buti111 bu ıza~atı . buyuk 
geçirdiğimizde surfamıza surahi deyi hır dikkat ve alili ile tak1p .~dıyordu. 
oturturuz. şu hortomu göroorsun? Burada Takvor soluk almak uzere du· 
Lastik değildir, meşind.ir. Fırdolayı da runca, sordu: 
ince tel ilen çevrilmiştir ki soliditesi - Bu, üzerindeki vubuk lüleai gibi 
artsın deyi!. Sözum bundan dışarı, insa- olan şey newrlı 

• yontulmuş, incel • 
miş - adamlardı. En 
hafif irayıhadan ta· 
ciz olurlardı. Onun 
için, bunu isti 
mal ederiken btr 
yandan da burasın
da darçın, günlük, 
asilbent, ıtırşah ne
vinden bohor ya -
karlardı. 

Torik gene daya
namadı; avucile çe: 
nesini kavrayıp, ba
ğırdı. 

- Vay silsilesi -
nin mezarında bu -
bur yaktığım.ın he

rifi! Nasıl da uyduruyor, be! 
Takvor payladı: 
- Sus ol! Bu kıdar ilmt lafları senin 

kafan almaz. 
Amerikalı kanmış gibi idi. Nargileyi 

eline alıp, bir daha uzun uzun muaye
ne etti. Ondan sonra: 

- Pekala! dedi. Ambalajını yaptt
nn .. hazırlayın. fakat, sizin istediğiniz 
para çoktur. Her ikisine birden bin 
dolar veririm. 

Torik Takvora döndü. 
- Bin dolara vereyim mi, ahpar? 
- Bana kalırsa hiç durma. 
- Ne tutar bin dolar bizim para ile? 
- Bin iki yüz elli. 
- Az, bel Söyle biraz daha çıksın. 
- Beni diğne. veri 

- Haydi, çabuk bankaya! dedi. Vakit 
kaybetmeğe gelmez. Mangizi bir defa 
elimize alalım. 

- Acelen nedir? 
- Onu ben bilirim. Yürü, gavur oğ-

lu! ~rş! 
Hila şaşkın şaşkın bakmmakta olan 

AblJ!S Kuliye döndü: 
- Zaptiyeye emanet ol. Hacı! Ben 

seni birazdan gelir, görürüm. 
Takvorun bileğinden tutup peşi sıra 

sürükliyerek, mağaz,adan, yaydan ok 
fırlar gibi fırladı. Dişarıda, köşe başm
da duran taksilerden birine atladılar. 

Şoför sordu: 
- Nereye? 
- Sahi, biz nereye gidecektik? 
- Bankay.a demedin? 
- Evet ama, hangisine? 
- Çekin enksesinde yazılıdır. 
- Al sen oku. Bana bu dil söylemez. 
- ... bankasına yazoor .. 
- Çek, şoför oraya! 
Yarım saat sonra, paralar cüzd<ına 

yerleştirilmiş olduğu halde mağazava 
dönmüşlerdi. Kapının önünde endişeli 
endişeli sokağa bakmakta olan tezgAh· 
tara sordular: 

- Hüseyin Abbas Kuli içeride mi? 
Herif, elile: «Gitti!• işareti verdi. 
-Nereye? 
- IPolitsay .. 
Takvor tercüme etti: 
- Polise gitmiş. 
Torik: 
- Vayyy! dedi. 
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Kırık 
Ya.zan: A. R. 

·Karşılıklı müjdeler 
M.. tt b b"lük teşkili hakkınd~ki ure e o d (Ka _ 

teşebbüsünden bahsederken e, d:.=ı 
b ' t ımız aras•n . ' Inilen alaylı olan za ı an · . ös-

takip ve tahkik işlerinde edb~ıy~çting j.:;-
•- . . b lunma ıgı ı "' ~recek bır kımse u ~ .. bası Zeki 
bu bölük kumandanııgına Y~~ edilmiş
efendinin tayini, alayca tenksı da tas-
ı· . h' tayı'ni fır aca ır. Mumaıley ın . ' h e kadar 
\tib buyurulduğu takd~rde, e~~e o<.>ne 
rnütecasir]er elde edılme~ 1

• ae' bir 
b t babı uzerırı 
azı şerir şakave er • kU\":et-

havli tesir icra edilmiş olacagı 
le muhtemeldir.) 

Demişti. . alay kn
Bu iki telgraf gide dursun, . u-

rnandaru bölük dairelerinde ~ırer :mfra-
' . mıye e 

hafız bırakarak, diğer nııa tm'Şti 
dını kamilen merkeze celbe . 

1 
· sck-

A d ·ı d birlcşınce. 
laydaki efra ı e e .. elmi~-

sen k' Tk b. müfreze vucude g 
. ışı ı ır k sevinenler, 

tı. Bu efrad içinde en ço d ' 
h__ . . d ...ı...ıen1er ı. 
;uurak nahlyesın en !F Mardine ge-

Ali çavuş ile onbaşılar, . sı:ırılm·ş-
lir gelmez Zeki beyin ellerıne 
lar· ıı· ' kabul e ı. 

- Beyim!.. Allah, duamızı 
Bizi tekrar sana kavuşturdube 1 dikleri 

Diye, genç zabite karşı ~ e izhar 
tnuhabbeti, bilyük bir saffet e 
etmişlerdi. 

---------
_Ver bakalım. 
Di ·e mırıldandı. . zek bey, heyeca~la devam et!~·. . -
- Efendim, şimdı o adamı ge.ıı dı 

!er. Yolda tesadüf ettim. 
- Kimi? . .. 

T Melek muhafızlanle mu-- avus 
d 1 ederken ele geçirilen adamı. 

ca e e d" mutasarrıf sövlüyordu. - Evet.. un ~ . 
d ki hapisaneye emniyet edıle~1e -

0.r.~ ~ in buraya gönderiyorlar; dıyor
dıgı ıi o adamı görmekten ne çıka.,.:. 
du .. · ' · kmaz? Hcrı-• _ Aman efendım, ne çı · · 

fi tanıdım. d gözlüğünii gö -
Alay kuman anı, 

U"nden çıkardı. z ., 
_ Tanıdın mı.· 

Diye bağırdı. 
_Evet. 
_Kim?. , 

f d 'm' Son defa o mel un Ta-E en ı .... b 
- • nın evine gittiğim zaman, a-

tar agas~ l müzakere halinde bulun
r.ı ada.~ ar ~ .. ddet başka odada bek-
d g• u ıçm bır mu . . ? 

u b 6ldum demıştım ya .. 
Iemiye mec ur ' . 

- Evet. k k h"'ZJ 
O d mlar odadan çı ar en ' -_ a a 

* ER BANKAl.AR, VA-
Artık her şey hazırdı. k"l- MEKT.EBL ' · İSTASYON-, k emre ,. UR iDARELERi, 
'Yalnız iş, fırkadan gelece P OTELLER, KAZİNOLAR 

lliıştı. den kalk - LAR, 1 umumi halaları olan 
Bir sabah Zeki bey erken kmıs· alay elhası yerlerde 

lliış, belediye hanından çı "' i VE FENA KOKULARI 
?nerkezine geliyordu. gelen bir P S ek ve her tarafa intişar 

Midyat kapısı tarafı~danM r"k ede- giderm h talıkların membaı olan 
k } f tmı..+4 e 0 eden ve as .. k · · a abalığa tesadü e -ı~·· MiKROBLARl öldurme ıçın 
:tek durup bekJeınişti. "frezesi ta - Amerikada hazırlanan 

K ı· bi zaptiye mu 
uvvet ı T 11 boynundan URO 1 d 

:rafından, elleri kele~ l d~m geti- ,, p " ar an 
lAle zincirleri sarkan b~r a me\'dan tesanelere asmalıdır. 
tiliyordu. Bu adamın fırarına so~ de- mutlaka ap hafif ve hoş bir 

'1erilınemek için, muha~~~~:.ın:nlaşılı - Aptesa;eğle;~ ve bu dağıtma 6 ay 
?eC€de ehemmiyet verı 1

b
1 koku adı ı PURO alaturka ve 

Yordu. "t" artmış- devam e er. 'çin avrı ayrı 
Z k bu"sbu un alafranga ı w 

eki beyin mera 1 k ·andar-t .. i 1ara J yapılmıştır. 
ı. Garib bir hisse tab o birini HER EVDE MUTLAKA 

llialara yaklaşmıştı. Onlardan BULUNDURUNUZ. 
Çağırarak isticvaba başlamıştı. 

- Arkadaş kim bu herif?. i - e·LVALARINIZI 
- Efendi~!. Hani şu, altın horoz M o 1 .. 

finde yakalanan adam. . ELERDEN muhafaza v.e çu-
- Ay, bu mu o?.. GÜV . . istiyorsanız aynı za-

E t rümemesını da muhafaza - ve . -r yanızı 
Nereye götürüyorsunuz.. manda eş gene bu fabrika-

. fyorsanız 
- Hüldimete. . d bire etmek ıs ı d blar için yaptırdığı 
Zeki beyin o garib h~i, bır e~. ·n- nın gar ro 1 

kuvvetlenmişti. İlk bakışta, ken ~~ı a- "PURO,, ıardan a ınız_ 
de nıübhem bir hatıra uyandıra~ . da- . afla hem mobilya 
da k l k çehresını masr ırıın yanına so u ara . etmişti. Cüz'i bır . indeki kıymetli eşya-
ha derin bir dikkatle tedkık. 1 tit- nızı, 0h;~1EıLç ERE karşı korumuş 
1Şte o zaman, büyük bir sevınç e u v 

nızı olursunuz. l'eniş; 

- Vay mel'un herif!. EK stvıdstNEK, TAHTuı: 
Diye, söylenmişti. ramış- SİN 'u ptRE HAMAM 
Derhal kılıcını ortasından kavkezine KlJRUS ' INCALARI, Amerika-

tt. Adeta koşar adımla alay mer CEGİ, ~ narla hazırlanmış ve 
· da birincı m.a . gibi fena kok-

libniye başlamıştı. .. elmişti. ~ roasıııerı 
Alay kumandanı, he~uz . g i ti. diğer nın:e tesiri muhakkak olan • 

l>aha, sabah kahvesini bıle ıçmemz!ki mıya yı 
G@ce gelen telgrafları açıyordu. ,, pUFIO ,, ma 
~Yi görür görmez: e . . · mal olmakla 

b gece n ız Bırıncı d 
- Gel bakalım, molla.. u ıAmı kullanın · f tı çok ucuz ur. 

liiyalar gördün. Hanımın çok se ~zi- beraber 
1~ M A Z O N ve 

'lar VAkı~ akıllı zeki bir şeye be umumi deposu.de osu, Yenipostane 
• i:i a ' klı er- ON Ecza p 

larının yüzünü gördüm. Onlardan biri, 
bu adamdı. 

- Aman ... 
- Evet efendim. 

- Sakın benzetmiş olmıyasın? .. 

- Mümkün değil, efendim. Elbisesi, 
kıyafeti bile değişmemiş ... 

- Hay, Allah ... 

- Acele buyurmayın, efendim. Da-
hası var. 

- Ay, dahası da mı var?. 
- Evet, efendim. 
- Söyle bakalım. 
- A \'ni adamlarla, bizim Emin ağa-

nın çiftliğinde de karşı karşıya gel -
dim ... 

Alay kumandanı. yerinden sıçradı. 
- Yapma, be evlad!. 
D iye bağırdı. 
- Göreceksiniz, kumandan bey. Bu 

adamın yüzüne karşı söyliycceğim ... 
Evet.. çiftlik kapısında, diğer arkadaş
larile beraber bu adamla karşı karşıya, 
hatta göz göze geldik. 

( A r~ası t'm') 

Kendine oeyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıztırab 

çekilir m i ? 
aa., dit •Arıları 
ve nşntmekten mOtevellid 
botnn atn, 11zı, sancılarla 
nezleye, romatizmayat karşı 

NEVROZiN 
kaoelerinl alınız 

icabında gtınde 5 kaıe alınabilir. 
iSMiNE DİKKAT. 

T aklidlerinden Sakınınız. 
n Nevrozin yerine başka bir 

marka verenletl tiddetle 
reddedlnlz. 

Ertuiru1 Sadi Tek Tiyatr01• 

Bu gece 
( A. Hisar) da 

NUR BABA 
Yor ama, ne de olsa, işlere pek ~ ka- BOTT arkası No. 47A d 
Xb.iyor. Senin bu takib meselesın.e tenzilat yar ır. 

tı ' 'tmı vor ... ~~~T;o~p;ta;n~a!la~n~la~r=a=~~~~:;q Şrnan, pek o kadar hoşuna gı a·=· ol-
:ı\rnrna böyle işlerde kadının de ıgı S ı 
ltıe o4 Ha ver . balar, tor ar 

z., .Alılahın dediği ur.... .. ldi. Mantarlı Mu'i'İar yünlii pa • 

Pazartesi (Suadiye) 
Şenyolda 

Bnynk mnsamere 

bakalım müjdemi. İşte; eınrın ~e ·n (OrlanJ) Ka_rlıyo ayata' lı örtüleri, 
l'.Qü~tteb bölüğe kumandan ayı ı e 
~dilınişsin. rnulılu f)e • plıatlileler, tül!er fJe 

l''- lıretonlar, · çeıidlerı ((Ho • 
~di. bi se - delerin ~enıınl ·1·· Fabrika-

IG I Ti YA T ROSU 
Nuri Genç ve arkadaşlan 

A'lf""""" Bu akşam 
Şehremini inşirah 

bahçesinde 

Sayfa 1 

1 Emniyet Sandığı llinları 1 
Taksitli Emlak Satışı 

Semti Cinsi 

Kuzguncuktaki eski Çiftemeyhane ve Üç kntlı dört odalı kagır 
Bakkal, yeni Dcrcfınnı Uryanizade so- bir evin tamamı . 

Muhammer 
kıymeti 

12or 

kak, eski 2 mü. 9 yeni 22/l knpı üze-
rinde No. taj (24). 
Kuzguncukta eski Çiftemeyhane ve 
Bakkal, yeni Derefmnı Uryanizade so
kak eski 2 Mü. 9 yeni 22 No. lı. 

üç katlı dört odalı kagir 
bir evin tamamı. 

Kuzguncukta eski Çiflemeyhane ve Üç katlı dört odalı kagir 
Bakkal, yeni Derefırmı Uryanizade so- bir evin tamamı. 
kak eski 2 Mü. 9 yeni 24 kapı üzerinde 
(26) No. taj. 
Üsküdarda İcadiye mahallesinde Yaz- 597 zira üzerine bir arsanın 
macı A vadis sokağında eski H, yeni 18 tamamı. 

No. lu. 
Topkapıda Be~zıdağa mahallesinde 75 metre üzerine bir arsanın 
eski Aksaray cadd~sinde eski ve yeni tamamı. 
82 ila 88 No. Jı. 

Çapada Odabaşında Macuncu mahal- 321 metre üzerine bir arsanın 
lesinde Korukmahmudçeşmesi sokağın- tamamı. 

da 1 numaralı. 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde Kü
çükhendek sokağınd1 Kuledibi - mey -
danı karşısında eski 2, 4, 4, 4, mü. 6 ye
ni 2, 4, 6, 8, 10 numaralı. 

Dört buçuk katta yirmi bir 
odalı, altında bir gazino ve 
bir mağazası olan Terkos ve 
elektrik tesisatını havi kdgir 
üç evin tamamı. 

1200 

1200 

100 

110 

75 

7500 

1 - Arttırma 4 teşrinievvel 1938 tarihine düşen salı günü saat 16 da yapıla • 
cak ve gayrimenkuller en çok bedeJ ver enlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbctınde pey ak
çesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede, sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % ~ faize tabidir. 

4 - Taksitler ödenincıye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipotek· 
li kalır. (6243) 

l, ______ !l'""-_ı_s_ta_n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_e_si __ l_ıa_n_ı_a_rı __________ _.I 
Şehir tiyatrosu iarafından neşrettirilmekte olan Türk Tıyatrosu mecmunsı 

kablnrına konulacak ilan VP. reklam işi atık artırmaya konulmuştur. Bu işe 331 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gôrüle

bilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 28 lira 58 kuruşluk ılk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 3/10/938 Pazartesi günü 14 buçukta 
Daimi Encümende oulunmalıdırlar. (B.) (6519) 

SATIŞ İLANI 
Üsküdar icra MemurluğUndan: 

Arif ve Fatma tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25122 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birincı derecede ipotek gösterilmi.ş olup borcun ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivuku! tara
fından 3500 lira kıymet takdir edilmiş ol an Kadıköyünde eski Osmanağa yeni 
Rasimpaşa mahallesinin eskı Halidağa yeni Mısırlıoğlu sokağında bır tarafı Ha· 

lilin menzili bir tarafı Lenni arsası,_bir tarafı yine Leoni arsııı;ı önü yol ile çev
rili eski 18 mükerrer yen. 31 kapı numaralı Yusuf Rıza efendi vakiından bir ah· 
şab hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: . 

Zemin katta: Birinci kat ıofasından ahpb merdivenle inilen bu katta zemmi 
kırmızı çini döşeli taşlık üzerinde sokağa nazır döşemesi taht.ı bır yemek odası 
(bu odadan sokağa çıkan bir kapı vardır) yanında kömürlük, merdiven altında 

odunluk, bahçe tarafında bir gusulhane ve mutfağa geçilen döşemesi tahta bir 
aralık oda (bu odadan b1hçeye çıkılmaktadır.) Binaya muttasıl zemini kırmızı 
çini döşeli müşterek bir kuyusu ve bir maltız ocağı bulunan mutfak. 

Birinci katta: Zemini karesiman döşeli küçük bir medhal soldıı medhale kapı
sı olan bir oda, karşıdı bir ıofa üzerinde bir oda, bir hela. 

ikinci katta: Ahşab merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde iki oda, bir hela (so
kak üzerindeki oda büyiık ve ıahnitlidir). 

Üçüncü kat: Ahpb merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde iki oda, bir heladan 
ibarettir. Sokak tarafındaki odanın &ntinde zemini çinko dö,eli n ahşab par· 
maklıklı bir balkon vardı?'. 

Bahçe: Binanın arkaiında olup içinde erik, ,eftali ağaçlan ve asma vardır. 
Umumi evsafı: Binanın zemin katı klrgir, diler katları ahıabdır. Sağ tarafın

da marsilya tujlasile örülmü!I yangın duvarı vardır. Çatısı alafranga marsilya 
kiremfdile örtülüdür. Birinci ve zemin kat pencerelerinde demir parmaklık 
vardır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcuddur. Önünden tramvay geçmek
tedir. 

Mesaha.n: 105,5 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve rnesahası ya zııı gayrtmenkultın tamamı açık arttır· 
maya korunuş olup 2/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Osküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-

tırma bedeH mulıammen kıymetin % 75 ini buldulu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranm üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on bet ciln müddetle temdid edilerek 17/lli988 tari
hine rastlıyan Perşembe g-.inü saat 14 dc.-n 16 ya kadar gene dairemızde ikinci açık 
arthrrrıası yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

üzerirıe ihale edilecektir. 

6atış peşindir. Talihlerin arttırmaya cirmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey •kçesi -.ermeleri veya milll bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lAzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye atd tenviriye, tanzifiye ve delliliye realmlerl 
\re Vakıf icaresi satıı bedelinden tenzil f"dilir, 20 senelik taviz bedeli müıteriye 
aiddir. 

z ka Yan r per M'tter» ngı ı .. 
eki bey, içinden ynı rolııe• f)e ı J yatalı çarıallarr, 

~inçle mukabele etti: n bey... larını~ herAeKnEeR mağazalar .. ın~a 
~ - Teşekkür ederim, kum~~-~ vere • Beyoğlu B i . .nt"tlaf' ıJe rnuıuııd 

Sunnet doğunu 
BQyQk program 

sabaha kadar 

2004 numaralı icra ve iflb kanununun 128 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile difer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını, bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bU
dirmelerJ icab eder. Aksi halde hakları tapu sicillle sabit olmadıkça satı§ bede
linin paylaşmasından hariç kalacaldan ve daha fazla maltlmat almak isteyenle· 
rln 2/10/1938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartname5ile 38/15M numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-

-.ıu halde ben de size bir muJ e h yerden yı :r-· 
Ylı:n ' er l balacalı.ınıs. 
Aİay kumandanı, ıözlüifuıilil üs • liatlar a 

tünden baktı. 

llur. (6806) 



• 

........ ~, ... 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol· 
larile l'eçen hastalıklardan korur, l"fİP 
ve boğaz rahatsızlıklarında, ıeı kısıklı
ğında pek faydalıdır. 

-
İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

İnhisarlar U. 
Muhammen B. 

Cinsi M.ikdan Beheri Tutan 
Muvakkat 
teminat 
L. Kr. 

Eksiltmenin 
şekli sattti 

660X700 mim tefrikli 
verje sigara l! Ağıdı 
24.5 mim velin bo
bin sigara kağıdı 

L. Kr. L. Kr. 
25.000 top 2. 08 52000.- 3850. - Kapalı zart 15.-

750bobin-- 841.78 24. 6' Acıt eksilt. 15.30 

1 - Şartnameleri muci.bi.nce satın alınacak yukarıda cins ve mikdarı yazılı 
25,000 top sigara kağıdı kapalı zarf usulil~ ve 750 bobin sigara kAğıdı açık eksilt
meye konmuştur. 

1I - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 8/XI/938 tarihine raatlıyan Salı günü hizalarında yazılı saat

lerde Kabataşta Levazım ve Mtibayaat Şubesindeki Alım Komtsyonunda yapı • 
lacaktır. 

IV -- Şartnameler 2,60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Müba
yaat şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdilrlültlerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'adda kağıd vermiyecek olan firmala
rın teklif edecekleri eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Tütün Fabrikalar Şubesine bildirmeleri, ve münakasaya iştirak vesikası alma-
ları lAzımdır. · 

VI - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için h.yin edilen g:'.ın 
ves atte % 7,5 güvenme paralarile birlıkte adı geçen komisyona gelmeleri, kapalı 
zarf eksiltmesine iştirak etmek isUyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanu
ni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar Alım 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri l!zımdır. c6720> 

. Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzumnda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Allştırınız 
Bunun eıa ıyı çareıi 

PERTEV BRiYANTiNI 
kullanmaktu. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletçe yabancı memleketlerden klerink yolu ile damızlık· olarak 250-300 

baş Breton aygır ve kısralı, 30 baş aaf kan İngiliz kısrağı, 100 baş Montafon 

buntner inek 'Ve boğası satın alınacaktır. Bu hususta fazla maldmat almak isti
yenlerin 25 eylfil 938 tarihine kadar Veterineıt umum müdürlüğüne müra-
caatları. c3846» c6678. 

Müflia Vaail Sui Ye Lefter Saainin Sıra Cedveli 
tiıra Alacaklının ismi istediği Kabul olu- Kabul olun- MUlAtlazat 
No. Ptıra nan Para d~u aıra 

L K L K - -ı Yorgi Lenços l'>l7 40 517 40 Mecurdılld eşyada mOmtazen 
2 Hasan Ergan 2780 00 2780 00 6 
3 Panayot 101 53 101 56 Mecurdaki eşyadn mUmtıtzen 
4 Teodor Nea Poldald '58 00 -i58 00 6 
6 Dimitri Rosoplu 150 00 150 00 6 
6 Vahram Yavru 1'54 83 145' 83 8 
7 Y orgi Haci Dimitrl 897 t IS 897 15 6 
8 Kirkor Beblryan 132 00 132 00 Mecurdatt f)fyada mOmtazen 
9 ~vket ZOhdO kardefler 220 71S 290 75 6 

10 Nea Polidaki . B 78 62 73 62 6 
11 ı. o. ·r. A. Şirketi 984 85 984 85 6 

19/9/938 
Mass İdare memuru avukat Bodt>s~ Kalın oğlu 

Istanbul !kinci İfl!s Memurluğundan: 
Müflis fırıncı Vasil Sasi ve oğlu Lefter Sasinin borçları hakkında yapılan ted

kikat üzerine tanzim olunan sıra cedvell daireye tevdi olunmuştur. Alacaklıların 
ikinci toplanması 14/10/938 Pazartesi günü saat 11 de yapılacağından alacaklıla-
rın dairede hazır bulunmaları idare kara.tile ilAn olunur. (10421) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Acilen yapılması gereken bir ameliye dolayısile Kadıköyünde Yoğurtçudan 

itibaren Bostancıya kadar olan semtlerde 24/9/938 Cumartesi akşamı saat 20 den 
ertesi sabah saat sekize kadar Elmalı sularını kesmek zarureü hasıl olduğu sayın 
halka bildirilir. c6814> 
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SOLDAN SAÖA: 

Kara Ali Amerikaya gidiyor 
Mülayim pehlivanın organizatörler tarafından hakkında 

ileri sürülen iddialara verdiği cevab 
Eski Türkiye serbest gilreş ıamplyonu Ka- hatırlamıyorum lc1 dalavere, denilen nesne 

ra Al1 organizatör Asım ve Cemal tarafından ortaya konmuş olmasın. ' 
Amerlkaya götürülecektir. 

* 19 Eylül tarlhll nüshamuıda cOüre§ de -
dlkoduları. başlılı altında, organizatör ce
malin Yugoslavya seyahati hakkında gön -

Onlar, dllA.n pehlivanla şu şekilde gllret 
tutacaksın• dediler. Kabul etmedim. d'alan 
pehlivanla berabere kalaeaksını dediler 
cHayır, olmaz, yapamam. dedim. 

Aramız bu yüzden açıldı. 

1 - Sağlam olmıyan - Gayret. derdiği bir mektubu neşretm1§tlk. Görüyorsunuz kl vaziyet onların söyle 
d1klertnln tamamen tersine. Şununla bu -
nunla uyuşarak danışıklı güreş yapan ben 
değil, teklif eden onlar, fakat 7a.pmıyan 
ben_. 

2 - Herkese blldlrmek. Cemal, bu mektu'blle, MfilAylm pehllvana 
3 - Ehll oıniak - Vllflyet. cevab veriyor ve ortaya bazı iddialar atıyor-
4 - San'at - Kaynamak masdarmdan du ... 

emrt hazır. Cemalln çıot sert blr lisanla yazdığı bu 
5 - Nefer - Mahkemede görülen. mektuba Mülflytm pehlivanın cevab vere -
6 - Sert - Taharri et. ceğlni tahmin etmiştim. Nitekim, diln MülA-
7 - Efendim mD.nasına - Fakirlere yemek ylm pehlivandan gelen bir mektub, tahmi -

dağıtılan yer. nlmde aldanmadığınıı meydana çıkardı. 

8 - Başı boş. Mül~yim pehlivan yazdığı mektubun lllt 
9 - Ağacın kolları - Gökyüzünde. satırlarında Türk tabiiyeti meselesine temas 

Bundan sonra yapacakları gilre§lere be
ni davet etmlyeceklermlf .. varsın etme3in -
ler. Ben hiç blr zaman onların paraların• 
muhtaç değlllm. Allah bana sağlık ve güo 
vermiş. Bu lşde daha çok seneler çalışablll
rlın ... 

10 - Adet - Süt veren hayvan. ederek diyor ki: Onların Yugoslavya seyahatini ne nlyet-
YUKARDAN AŞAÖI: - Ben aslen Türküm. Türk toprakların.. le olur.sa olsun htç bir zaman kıskanmı§ ve 

da dilnyaya geldim. Bu toprakların §imdi kıskançlık teslrlle de, <Bay Cemalin söyle -
1 - Bir yazıyı lastikle yok etme~ - Etrafı bize aid olmaması demek benim Türk ol - d!ğl gibi) Üzerlerine çamur atmış d~lıırn. 

su ile çevrilmiş kara parçası. mamam demek değildir. Bütün kabahatim, onlann pehlivanlığa ya -
2 - Yüksek - At ytirüyü§ü. Bundan üç sene evvel Türk tabiiyetine kışmıyan tekllnerlne boyun eğmeylşlmden 
3 - Taş - Ekin ekilen yer. geçmek için istida ile müracaat ettiğim ma- ileri geliyor. 
f - Hatırlardı. kam, çocuklarımın Yugoolavyada bulundu - Yat dedltlerl yerde yatar, k.alk dedikleri 
5 - Blr - Şart ıa.htkası. ğunu ileri sürerek dlleğlml kabul etmedi. yerde kalkarsan senden 1y1st olmu amma. 
6 - Ay gün bllglsi. Çocuklarımı Türklyeye getirmek tçtn çok ne yapayım ki ben bu t§i beceremt1orum.• 
7 - Mal - Bir nota. uğraştım. Fakat imkAn bulamadım. Onların MülAytm pehlivanın mektubu da burada 
8 - Kuzunun bağırma.aı - Ziyadeleşen. buraya gelmeslnl temin etmek için bir çok bitiyor. Hükmü tarafeynin lddlalannı ff 
9 - Yer mahsulü - Bir nota - Dahi. para Ilzırndı. Bu parayı bir anda bulmak mukabelelerini dinleyen okuyucular nrain• 

10 - Hartendazlı:t. kabil olmadı .. tJç senedenberl, bu lf için il- ler. 
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 zım olan parayı :tazanabllmet üzere çalışı -

ı••········ 2••KERIME•• 
a•c•LEM.l_•B• 
••ET•HA•Do• 
6•RAK•msAY• 
6•tvT••tFA• 
1•HA•DO•lt• - -

yorum .• 
MillAylm pehlivan bundan 90nra danı,ıklı 

güreşler yaptığı hakkındaki iddia münue -
betile de şuntan yazıyor: 

cBen korkak bir pehlivan değlllm. Bunu 
bütün Türkiye bWr. Şimdiye kadar İstan -
bula gelen bt1tfln ecnebi pehlivanlarla gil -
reştım. Bunların hangi.sinden korktum? 

Şununla gilrefeeetsln dedller. Kabul et -
tim. Bununla güreoecet.sın dediler, chayhaya 
dedlm. 

Ba;rreddln llqlr•t -----
Disk atmada hArikulAde 

bir muvaffakiyet 

s•A•PAYE•I• - -
9••KAMARA•• 

Norveçll dt&k atıcı Porlle bir antrenman 
da M m. 83 saTUrınap muvaffak olmuftuı 
Esti rökor 53 m. 10 ile Alman Schroedere a-
1ddt. Bu rökorun kabul edllmlyecelt u.nno • 
lunmaktadır. Çünkü elde edilen derece n• 
bir müsabakada ne de resmi üç hakemin 6-
nünde olmuştur. P'akat antrenmanda d• 

Velhuıl kar'1l!la çıkan htç btr pehlivanı böyle güzel derece yapmak fevltalldt bV 
«idmanım yok> glbl sudan bahanelerle red- ıeydlr. 
dettı~ımı hatırlayamıyorum. -- ----

10 •••••••••• 

Evvelki bulmacanın hallediLmif ıekH .............................................................. 
r ' Nöbetci eczaneler 

Ba rece nöbetçi olan eczaneler fUD • 
lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Blr pehlivanın, ra'ldblnt, danışıklı güre§ 
yapmata teşvtt etmesi demek, k'orktu~unu 

itiraf et.mest demektlr. 
Ben, Bay Cemalin 3Öylediiti gibi hiç bir 

güreşe! ne dalavereli güreş yapmadım. 

Gelelim organizatörlere: 
Şimdiye kadar yaptığım blltiin güreşler

de dalavere bahsini ortaya .koymaktan çe -
klnmedller. 

Bunların hazırlamı§ olduğu hlç bir gilret 

Gebzede sünnet ve pehlivan 
güreşleri 

Bir hafta evvel gazetemizde ilAn edileı 
Gebze Halk Partisinin tertib ettiği sün 
net düğünü ve pehlivan güreşleri muha 
lefeti hava dolayısile iş'arı ahire kada. 
tehir edilmiştir. 

Aksarayda: <Pertev>. Alemdarda: Kurbag"'alıderede bı·r 
(Eşref Neş'et), Beyazıdda: <Haydar>, 
Samatyada' <Rıdvan), Em1nönilnde: k b .., ld Devlet ziraat işletmesi 

müdürü şehrimize geldi (Bensason), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), çocu ogu u 
Fenerde: (EmilyadD, Şehremlnlnde: 

(Hamdi), Şehzadebaşında: Cİ. Halll), Dün "Kurbağalıderede balık tutmak ü
Karagümrükte: (Fuad), Küçütpazarda: zere dere kenarına giden 9 yaşında Ke
CHulftsl), Batırköyünde: ( İstepan>. 

Be:rotla clhetindekller: mal adında bir çocuk boğulmuştur. E-

Devlet ziraat işletmesi müdürü Bay Şe
fi.le dün Ankaradan §ehrimize geJ.mjıtit. 

Bay Şefik şehrimizde birkaç gün kala• 
rak bazı tedkiklerde bulunacaktır. İstikla.ı caddesinde: (Kanzuk), Daire- linde oltası olduğu halde derenin orta

de: (Güneş), Topçularda: CSporidln), sındaki bir kum yığınının üstüne oturan 
Taksimde: (Nizameddin), Tarlabaşın - Kemal, bir müddet sonra suların tesirile 
da: <Nihad), Ş!şllde: <Halk), Befiktaş - yığının dağıldığını görmüı ve kurtulmak 
ta: <Nail Halid>. 

Bofaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: üzere sahile atlamak istemiştir. Fakat 

····························································-
Uşak Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Uşağın Ürün köyünden Sanlı oğlu Mus

taf a kızı Ha midenin kocası Şapananııı 

Erzin nahiyesinden Hasan Tahsin oğlU 

Ali Rifat aleyhine asliye hukuk mahke
mesinde açtığı boşanma davasında icr• 
kılınan muhakemesi sonunda: Davacı u• 
rafından ileri sürülen boıaruna aebe'b
lerinin sübutuna binaen ve kanunu ıne
deninin 134 üncü maddesine tevfikan i1d 
tarafın boşanmalarına ve masarifi ınu• 
hakeme ile dört lira ilam harcının müd
deialeyhe yükletilmesine dair 6/9/988 
tarihinde kabil temyiz olmak üzere ve
rilen hüküm ilamın müddeialeyhin otur· 
duğu mahal meçhul bulunduğundan do-

Ü&küdarda: (İskelt:başı), Sanyerde: yağan yağmurlardan ıonra bir hayli art
(Nurll, Kadıköyünde: CBilyük, tiçlarl, mış olan dereuin suları çocuğu sürükle
Büyükadada: (Şinui Ru.a), Heybelide: miş ve Kemal çırpınarak feryad etmeğe 
<Tana§>. başlamııtır. 

\..._,, _____________ ~J O sırada dere kenarında kimse bulun-

-··········· .. ••••••••••••••••••••••••••••••• ... ··········- maması sebebile Kemalin f eryadlarına 

Son Posta 
Yevml, Siyul. Havad15 n Halk ıazeteal 

Yerebatan, Çatalçefme aokat, ~ 
ISTANBUL 

Gazetemizde çınu yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 1 

Sene Ay Ay Ay 
KF. Kr. KF. L. --

TORKtYıl uuo 750 '°° 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 '110 270 

yetişilemeıniı ve küçük çocuk sular ara
sında kaybolup gitmiştir. 

Dün geç vakte kadar derede yapılan 
araştırmalara rağmen çocuğun cesedini 
bulmak ta kabil olmamıştır. 

Çocuklan eroine alııtıran biri 
yakalandı 

layı illnen tebliğ olunur. (6810) 

FAkişehir İcra Memurluğundan: Dün Artın t.mılnde gent bir çocuk em -
niyet mUdürit1tüne gelerek., Ta.thanda Nlko 
adında blr kunduracı tarafından eroine a - 18/11/937 tarihinden itibaren Hulki1' 
Iıştırıldıtını, halbuki bu derdden kurtulmak. Temele ayda yirmi lira nefaka vermeY' 
istediğini ve tedan ett1r1lmestnl istemiştir. borçlu olup İzmir ve Ankara icra datrr 
Artın 'kendisine bir mlkda.r para verlldilf !erince yapılan araştırmalar sonunda ika• 
takdirde Nlko)'U cürmftmetbud halinde ya- metg"1ının meçhul bulunduğu sonun• 
kalatacatını söyl«rrlt n bir müddet sonra 
da bir paket eroin ıetirmtftlr. Memurlar varılan İzmir Osmanlı Bankasında Vf zt-
derhal Tafhana ıtderek Nlkoyu bulmu§lar raat Bankası silosunda çalışm11 bulunaJı 
ve üzerini aradıkları zaman 1.faretll para lle Hulftsi Oğlu Kemale icra emri teblil ti" 

ECNEBİ 
-=-==:ıa::=ı::ıı::~-====-=:1 beraber blr pa.ket daha eroin çıkarmıf}ar - dilemediğinden borcun ödenmesinin Ui' 

2700 1400 800 30J 

Abone bedeli peıindir. Adreı 
deji.§tirmek 25 kurllftu.r. 

Gelen evrak weri verilmez. 
ilanlardan me.'aliyet alınmcu. 

Cevab için mektublara 10 kuruıluk 
Pul ilavesi lAzıındır. 

,-·········································-···-\ 
1
. Posta. kutt.L8U : 741 lstanbw •

1 Telgra.f : Son Posta 
! Telefon : 20203 : .. . "'···················· .. ····················-···r-

dır. Nitro yakalanmış, Artın de tedaTi edll - nen tebliğine karar verllrni§tlr. 
mek bere butane1e MYkedllmtıttr. Bu ilanm neşri tarihinden itibard 

Bir kamyon tramvaya çarpb borçlu Kemalin beo gt1n zarfında mütr 
Belikt&fta Aflklar JOltufunda oturan to- rakim 200 lirayı ödemesi ve işlıyecekletl 

tör Fuad dün aaıbah 3921 numaralı kamyon- de aybeay dairemize yatırması veya bft 
la Yıldız yolundan tramva1 cadde.alne iner- 't' b ·· dd t i d bild tsl 

ı ırazı varsa u mu e çın c irIX1 
ken birdenbire OrtaköJ 1atltametlnden ıe - . b -dd . d k ııJJ 
len 1025 sayılı vatman Mellbln ldare&lndekl ve yıne u mu et içm e icra anunun 
tramvayla tarşılaflllıştır. vatman kazanın 74 üncil maddesi mucibince mal bey•
önüne g99m.ek ~in, tramnyın s11r'atlnl art- nında bulunması aksi halde milddetiJI 
tırın14, fakat fOför Fuad kamyonu durdura- mürurundan sonra gıyabında icra takibi• 
mıyarat tramvayın römortlle ~a.rplfmıttır. ne devam edileceği icra emri tebll~i yr 
Bu çarpışma. yalnu kamyonun on kwnının . .. . 
hasar& uğramasile savutturulmUftur. rıne geçmek uzere ılan olunur. 
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YA~;UN gürbUZ, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

-

ile saadeli lasartı kaimdit. 

TÜRK TiCARETBANKAJI A.Ş. 

Fazla yemek 
Buan insan kendisini 
ta.tamı7arak, Te ,.aha4 
bir bayram. dyafe& Te

J& davette mataddan 
fazla y.:r n içer. Fa -
kat çok ıeçmeden vü
cudda ağırlık l\IİDEDE 
EKŞİLİK veya kusma 

. lüzumu, elhasd bir 
keyif bozukluğa hisse -
dllir. O zaman deııh:ıl 

yarım bardak taze sa-
1'• bir kahve kaşıfı 
MAZON katarak içiniz. 
Keyifsizlik alametleri 

1 

1 

un olur. içilmesi ra • 
yet latiftir. Tesiri seri, 
kolay, tabii kat'idir. 

························································-
Dr. HAFIZ CEMAL 

(Lokman Heldm) 
Dablll1• ml&elıuaa: Pazar.dan nı-. 

berciln <I - t> Dlvall701• nu.-nara 104. n • 
lelonu l2S98 - l106' 

Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER tarafından 

r~ ~ fornıınu yapılan ve terki· V E N u·· S p U D R A S 1 
.,..,,_~~ ~ 1 binde altın kremi bulunan 

dr 1 k san'atının ve kimya fenninin en son ıaheseridir. Her tene ve her simaya yaratan ve cildi barikulide CHzibeli ve güzel gösteren 
Pu acı ı O Is 

moda renklerde VEN 9 pudraJarını sayın bayanlara tavsiye ederiz Deposu: Nureddin Evliya Zade müessesesi, tanbul 
ıon J 

-------- Telefon. 42517 ~------------~ Güzel Sanatlar Akademisi talebe 
kayıd ve kabulü 

d Tramvay ve Ş~kayık caddelerinde 

[ Nışa]~taşş•~:ı·ı Terakki Lisesi 1coNoozLo1 
_ YATILI _ l"i' . ORTA - LiSE KISIMLARI 

ANA • /LK eniş bahçeli iki b nada ayn YATI teşkil!b vardır. Fransızca, 
1 

·ıer için yanyana ve g başlayarak blltUn öğreniciler iştirak edöbllirJer. Okul hergnn 
Kız ve erkek öğren cı a dokuz yaş~ndaı zartesi çarşamba ve Cuma günleri bakılır. 

lngtlizcs, Almanca kurlar~~r. Kayıd işlerıne 8 
' 

saat ıo - lô arasında açı ESKi FEYZIATı 

Yatılı B O G A~.!.Ç~ ~~~ ~~=~~z~ek~ ~ .. ,~~t::::. 
ve oıodern tesısat 1 e ·ne Saraylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 

Ana sınıtt ne llk kısım en y<ııl "V&Y caddesin~~ Çıç·rte Saraylarda mektep idaresine mnraca11t eflilebilir. 
kO onde Traoı b uydı ıçın ı 36 1 

Lise sınıfları Arnı v.ıl Y d r Yenl Tale e öoderilir. Telefon: • 2 O 
gt\n saat 10 dan 17 ye ka ~t'y .. nlere tarifnaıne g 

mü ur ug 
Devlet Hava yolları umum 

Sıhhiye otomobili. d 1 rına mahsut 
Yangın otomobili tayyare mey ana 

Silindir ve traktör. Pstemelri 
Yolcu otobüsü alınacak. azılı vasıtaların en m~~..ı•...-in 931 
T · · yukarıda Y · · 20 uu-u-loep-ayyare meydanlarımız ıçın taki tekliflennı 

latın alınacağından alakada~ıarın bu husus unur. .(6616) 

Ziyaret edlnlz. SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlannın zen
gin çeeidleri her yerden iyi prtıar 
ve ucuz ftatlarla bulursunuz. 

·-_. Dr. IHSAN &Alll 41-lllıı. 

BAKTERiYOLOJi 
LlBO RATU ARI 

Uınaml ba tablilib, h.nrf nolrtaı 
aaı:arından v.-rmaıa ,.. K.ı.n t.amll
leri, kaa kiireywab 1apl-, tifo ,.. 

11tma lıuta]ıklan tqblli, idrar, bal•am, 
cerahat, bsurat ,.. 111 ta~illb, 6Jtra 
n:ıilaoıkopi, bunal qılar ı.tihun. Kanda 
iire, tehr, Kloriir, Kollelteriıı miktarlan~ 
lllD tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

·················--····-----·-···-····················· 
Son Posta Matb~ 

·····························-
NtfriYat Müdilril: 8eUtn Ragıp BfMI 

8. Raglp •• 
ıautrı.ala :.. ..._ VŞABIJOIL 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden : 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 Eylfıl 938 tarihinCI• 

başlanacak ve Eyllıl gayesinde nihayet verilecektir. 
2 - Akademinin bUtün tubelerinde tedrisata 15 İlkte§I'in 938 de başlanncaktd. 
3 - Akademi:.Mimarl, Resim, Heykel, Tezyint santalar ve Türk Tezyini 

ıan'atlar §Ubelerinden mürekkebdir: 

A - Mimari Şubesi: Tahsil müddeti beş yıldır. Bu fUbeye lise olgunluk me
zunları kabul olunur. Talib ıayısı alına~ak talebe mikdarını geçerse desen ve 
Türkçe kompozisyondan bir müsabaka imtihanı yapılır. Bu §Ubeye talebe oı.. 
rak girebilenler arasında imtihanla burslu talebe seçilir. 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe alınacaktır. Burslu talebelere tatilde de ae
yam etmek üzere maktuan c25> lira aylık verilir. Burs imtihanı Türkçe kompo • 
zisyonla cLise müfredatına göre. Riyaziye, Umumi tarih ve yabancı dilden ya
pılır. Burslu talebelere aid talimatname Akademiden alınabilir. 

B - Resim ve Heyksl Şubeleri: T::ıhsil müddeti muayyen değildir. İstidada 
bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 Y&Jma kadar talebelik hukukundan istif .. 
de edebilirler. Resim ve Heykel şubelerine girebilmek için en az orta mektell 
mezunu olmak llzı.mchr. Bu fUbelere girmek istiyenler bir istidad yoklrunac 
geçirirler. ' 

C - Tezyint San'atlaT' Şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi Tezyinal 
atiı ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat, mobilya kısımlarını havidir. Bu şubeye 
orta mekteb rnezunlariyle bütün mıntaka aan'at mektebleri mezunları alınır, 
Orta mekteb mezunları desen ve Türkçeden imtihana tibi tutulurlar. 

D - Türk Tezyint San'atlaT' Şubesi: Tahsil müddeti muayyen değil&. 
San'at istidadı gösterenler alınır. Tezhib, tezyini arap yazısı, Türk clltcilllf, 
Türk cilt kalıpları imali, ebru ve ahar, ;ı'ürk minyatürü, Türk Tezyinatı ve ~ 
ni nakışları, kıymetli taşlar nzerine hik, altın varak imali, hah nakışları, sedel 
kakmacılığı kısımlarını havidir. Bu ıubeye girmek için yaş haddi vazeditm. 
miftir. Talihlerin istidad ıahfbi bulunmaları ve Türkçe kompozisyona mu~tedlr 
olmaları lazımdır. Bu fUbeye girmek fstiyenler Direktörlüğe istida vermel 
mecburiyetinde değildirler. 

4 - Talihlerin Akademi Direktörlüğüne hitaben 'bir istida ile müracaatlan 
ve bu istidada girecekleri ıubeyi tasrih etmeleri lizımdır. İstidaya bağlanmw 
lcab eden vesikalar }unlardır: 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b - Sıhhat ve aşı raporu cResml doktorlardan alınmalıdır>. 
c - Resmt tahsil vesikası. (Askerlik ehliyetnamesfyle beraber). 
d - Hüsnühal kAğıdı cMekteblerden bu sene mezun olanlardan istenmez,. 
e - 6 tane kartonsuz vesikalık fotog.raf. cAlaminüt olmamalıdır., 
& - Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikaları mensub oldukları konsolosluklaDo 

dan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 
8 - Kabul yoklamalarının ve burs imtihanlarının yapılacağı tarihler 15 -

lfllde mekteb dahilinde illn edtlir. 

' - Akademi niharldir. Devam mecburidir. Yalnız Türk Tezyinat talebeslJl) l 
devamda kolaylıklar gösterilebilir. .. 

8 - Taıradan gelecekler lüzumlu vesikalarını taahhüdlü olarak posta ftıJ 
gönderebilirler. Bu gibilere Akademide hangi tarihte bulıınmaları 1izım pld19 il 
tahriren teblii olunur. c6027• 
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mevsimin 

ION POSTA 
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en dikkat 

Rlhakika RCA yeni ahizeler serisinde, öyle ıayanı hayret failiyet noktalan mevcutturld, behemehal bir mu
kayese yapılması lazım 9elir. 

Radyo sahasında her türlü malzemeyi imal eden dünyanın en büyük fabrfka11 olan RCA, 1939 ıeneıf J9n 
tamamile eısiz radyolar vücude getirmiıtir. 

Bu derece makul bir fiatta ahizenin mekanizmasında bu derece teklmUI getin1diji timdiye keder göriilme
miı bir hadisedir 

Artık badema herkes hakiki bir RCA radyo iktisap edebilecektir. 

Bir de bu derecede bir güzellik hiç görülmemiıtir. Krome çubuklar, lüks bir tal'%da boyanmıt ktymetli oym• 
lar, gayet cazibeli, zarif ve sok modern bir ıaheser teikil ediyor. 

Hepsi alternatif cereyan ile tağdiye edilmek üzere, takdim edilen 1 1 c;eıit ıaheser arasınd• evinizi .Utliy .. 
cek ahizeyi behemehal intihap edeceksiniz. 

Bu mucizeleri görmeğe geliniz ve bundan dolayı kendi kendinizi tebrik ediniz. 

,,NIAGAAA•• 
modalı 

URLA BiRADERLER ISTANBUL ANKARA 1ZM1 R 


