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HALKIN GÖZÜ 

HALK.iN KULA~I 
• 
HALKIN DiLi .. 

yan ı.ıerl telefonu: 20203 PAZAR - 25 EYLÜL 1938 > 
Sene 9 No. 2930 

İdare işleri telefonu: 10203 

· Bitler, Südet mıntakalarını teslimden cagan Çek------
t_ lıükiimetine 6 günlük mülılet verdi, karar Prag' a bildirildi J 
Viyana üzerinde uçan Çek tayyaresine 

Almanlar derhal top ateşi . açtılar 
Hududlarda tam harb 

demiryolları tahrib 
manzarası var: Birçok köprüler yıkıldı, 
edildi, her türlü münakalat durdu 

Asker ~özü ile 
vaziyeti tedkik 

--· .. --
Hitlerin 6 günlük 
mühlet vermesi 
iyilik alametidir 

Böyle zamanda harbden 
başka çare bulamıganlar 
son işlerini günlerle degil, 
saatlerle görmek isterler 
Şimdiye kadar Avrupada se
ferberlik her zaman harb de
mekti. Fakat görüyoruz ki 
ordular sef erbcr olmasına 

rağmen harb pat!amıyor 
YAZAN 

General H. Emir Erkilet 
(Yazm 11 inci &ayfada) 

. _ EDVARD BENEŞ 
------- --- -- -

ALMAN MUHTIRASI 
PRAGA GÖNDERILDi 

Bütün Avrupada as~er! 
hazırlıklara hız verıldı 

ÇekosıoVakY8 hudut~a~ı _kapandı Çemberlayn Londrada 
Leh _ Çek hudud~nda ha~ısele~ .oldu, "Çekler~ yardım edelim,, 

Çekler sUdet mmtakası~~ uzun M~ssolmı,. harb seslerıle karşılandı 
menzilli toplar yerle!tmyorlar . . Camyane .hır şey Almanya tekliflerinin kafi olduğunu bildiriyor 

_ .. kil vasıtaları ınüs~dere ~d!ldı, OIUr dlYO~ lngiliz kabinesi toplandı, Çemberlayn arkadaşlarına 
Çekoslovakyada butun na da hava seferlerı kestldı · h t d. l l 1 

d 
asın Londra 24 (Hususi) - Povada bugu· n ıza a ver 1, par amento top antıya çağırı ıyor 

Prag ile Lon ra ar bir nutuk söyliyen Mussolim, ezcümle Londra 24 (Hususi) - Dün gece Go-
'-"""~ demiştir ki: desbergde, Hitler ile yaptığı son müli 

cAvrupa vaziyeti bır sabah karanlıktı, kattan sonra Çemberlayn otele döndüğü 

Sii.d.et kadınları 
l yaya iltica eden . · ,ayfad.a) 

ekoslovakyaıları. A~maıı (Yazısı 11 uıcı 

(Devamı 3 ncü sayfada) zaman demiştir ki: . 
.,,. .......................... ~ ............................. ~ c:- Yorgunum. Vaziyetin ümidsiı ol-

/ B k ı · d k• ... duğunu söyliyecek değilim. Çekoslovak 
aş a yer er e 1 hüklımetine yeni_ teklifler yapılmııtır.t 

Al k il• ti . Müteakiben neşredilen tebliğden de man e a ıye erı anla~ıldığına göre Almanya, Südetler 
memleketinin vaziyeti karşısındaki kat't 
hattı hareketini tesbit eden bir muhtıraH1tlerlıi blr bayrak altında toplamak 

ı.stediğl Almanların mikdarı 27,823000 i 
bulmaktadır. Aşağıdaki rakamla r, resmt 
bir listeden alınmıştır : 

Çekoslovakya: 3,790;000, İsviçre: 2.900 

sını, Prag hükumetıne tevdi edilmek ü
zere Çemberlayne vermiştir. 

Çeklere verilen mühlet 
t 000, Fransa: 1.634.000, Lehistan: 1.245.000 

Rusya: 1.185.000 Romanya: 800.000, Yu- Çemberlayn bu muhtırayı, Berlindeki 
goslavya: 740.000, Macaristan: 385.000, İngiliz hava ataşesi vasıtasile Praga gön
Danzig: 348,000, Lüksemburg: 250.000, dermiştir. 
Baltık devletleri: 248.000, İtalya: 235.~00, Mufassal bir harita ile birlikte gönde
Danimarka.: 77.000, Belç~ka: 50.000, Lıh- r rilen bu muhtıraya cevabın. bildirmek 
tenştayn: 10.000, Amerıka : 12 milyon,: · · ç k 1 , h""k' b" · · 
Brezilya: 750 bin, Şlli: 720 bin, Arjan - ~ ıçın e os ova~. u um~tm~ . ır teşrım- tr~lllU~-----~~ 
tın: 200 bin, Avustralya: 100 bin, Afrika: : evvele kadar muhlet verılmiştır. ~-
78 bin, Kanada: 50 bin, küçük LA.tin A- 5 Londraya avdet 
mer1ka devletleri: 28 bin. ! Dün geceki bu hummalı siyas~ faaliyPt-

'•······· ........................... ........... ........... -' (Devamı 11 inci sayfada) 

God.esbergde Hitteı·te Çcmberlaynın 

görü§tükleri otel bu şekilde İngiliz ve 
A1man bayrakla1·He süslenmi§tı. 
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__. .. .-
Çekoslo'Vakga davasının 
Sonu neye 'Varacak? 

~-- Yazan: M.Wtila ...... 

SON POSTA 

Resim il Makale ı 

EylCtl 25 

Sözün Kısası 

Papaza bogkot 

\ il. T•lu 

"g ngiltere başvekilinin Bitlerle yaptılı v indsor dükasmın madauı 
ikinci mülikatın illt temasında konu- Simpsonla nikahlarını kıyan 

fUlan şeylere dair sızan haberler aös~e- papazı, İngilizler boykot ediyorlarmış. 
riyordu ki Cham~rlaın İngiltere ıle Sabık kral halinden memnun ise, İn• 
Fransanın bütün gayretleri, Çekoslovak- &iltere halkına ne oluyor, diyeceksıniz1 
ya etrafındaki davanın Südet mese~esine değil mi? Ben de tamamen sizin fikri· 
hasrı gayesine müteveccihtir .. t~gıltere nizdeyim. Hani, yeniçeri ağası, sokak • 
başvekili Führerden, iki ıey ıstıyor~u: ta bir kadınla kol kola giden Kayserili .. 
Askerl bir müdahaleden tevakki; Lehia- yi çevirmiş de, herif: 
tanı harekete getirecek herhangi diplo- - Ben razı, gadun razı.. ne p.. yer 
matik bir sürprize yardımdan ictinab. yeniçeri ağası? demiş. 
Ayni tavsiyenin Lehistana ve Macarista- Bu da tıpkı onun gibi: Adamcağız bu 
na aid olan kısmı birdenbire aldığı errur- madamın uğruna tacını, tahtını terket .. 
le, yaz tatilini bırakıp Romadaki vazife- ti. Artık onların nikahını kıyan papaz4 

si başına kO§JnUI olau İngiliz sefiri tara- da suç aramanın bir vechile manası 
fından İtalya hükumeti nezdinde de tek- Hased, herkeste u veya çok llisbette fakat mutlaka mev- Rahat etmek l!terseniz çevrenhıtf9 hued uyandırmaktan yoktur. 
rar edilmişti. Çekoslovakyay-.ı. bu büyük cuddur, görünüp görünmemesi, göze çarpıp çarpmaması az- çekininiz, bil.Dun için de göze batmamaya çal.ıfıruz, ne kadar Maama!ih, bizim, tuhaflardan bir 
fırtınadan bir derece sağlam kurtarabil- lığından, çokluğundan ziyade adamın akıllı ve tahsilJi olup hasedciniz varsa o kadar da rakibiniz vardır. Rakibin çok mahalle imamı var:dı. Bu adamcağızın1 
meği düşünen İngiliz ve Fransız bükU- -::ııol=m.:=am~u-ınaa•b=akar==·--===-=====-==========ıım:=-=ol=d=uğıiiıııu===tah=a=d=a =ise=r=ah=a=t=v=e=h=u=zur=~7=okt=u=r·-=---===:m---= kanunu medeninin neşrolunduğu gün4 

~{§~~21~~~~lt~g =~[o=::~~:::: 
* Eakl /ngillz lr-·· .. ···-··· .............................. ---,1 Ruşlar için - Neş'eli olmam olur mu? Vebalden 

Fakat, ayni günlerde, artık hldiseler, Ba ıJılll artılı 1 Hergun b·ır fıkra BI kurtuldum. IDüşilnsemz e bir kere., 
önüne geçilemez ~mri vakiler halinde flJB r UÇUŞ Yirmi yıldır imamım; bütün mahalle,. 
birbirini takib ederek ınlrişat halinde bu- Pipo içemiyor mu? 

1 
Yazık ki Mektebi açıldı aşatı yukarı ben ev1endirc11m; nikAJi.,. 

lunuyordu. Lehistan, nota veriyor, Ma- f ,,, larını kıydım.. şimdi, yüzde doksanı 
caristan İngiltere ve Fransa nezdinde te- Ya,lı bb' ,.ahib treM binmi§, iki bana düşmandır. İnkisar ederler .. ÖD.• 
,ebbüslerde bulunuyor, her iki memle- genç adamın bulundukları bir kom- !erinden geçtikçe, bana yan bakarlar, 
ket te bir sesle: cBiz de isteriz!> diye a- pcırtimanda oturmtıf ve otunıT' otur- Bundan sonra artık böyle ftlzull husu-
yaklanınıJ bulunuyorlardı. Harekete ge- ma.ı da cebinden biT' kitab çıkanp o- metlere maruz kalmıyacağım.. 
çen yalnız devletler, hükfunetler değil, kuma.ya ba§Zamıı. Gençlerden biri LAkin bu bizim hocaya ters bakan • 
belki dA? her iki taraftan da ayaklanınıı rahibe duyur:acalc bir aesle arkadCl§ı- lar bizzat alAkadar olanlardı. Papazı 

na: olan milletlerdi Çeklere karşı bilhassa boykot edenler ise başkalannın hesaı-
husumet besliyen Macarlar, Budapeşte- ,.... Benim bir abdal 0 Dlum olursa, bına, hem de yak yere kızıyorlar. 
nin sokaklarını ve meydanlarını doldu- onu muha.kka1c ,.ahib Jlaptınm. Bunlara Nasreddin Hoca merhumU211 
ran geniJ kütlelerle nümayişler yaptılar Demif, ihtiyaT' ,.ahib bqım kaldı:-- meşhur baklava fıkrasını anlatmalı .. 
ve bütün Macaristan heyecana düştü. mtf: Bir İngiliz tadım, kutlara mahlu bh Bir gün Nasreddinin yanma birlal 
Yanm milyondan fazla Macar kesafetini - Çok do~"' dü§iinüy01"sunuz, ele- : uçuş mektebi açmıftır. Burada her çepel.. gelmiş: 
ihtiva eden bir arazi parçasını Çeklerin ~' "e ti~~ ki" b~banu ~" düfiln- i vahp ve ehU kuflara uçma &lrt- - Hocam! demiş. Demin yolda, bil 
elinden kurtarmak fikri, Macarlstanı d~ntlz gıbı dıqu.nememıı. : tilmekte, yarah olanlar da tedavi edil- tepsi baklava gördüm .• 

birdenbire coşıurmuşb. Davada allkası '---·-················ .................... _ •• ,/ mekte, tamamlle iyile§tikten IODl'8, uç- - Bana ne? 1 
daha az olmasına raımen, Lehistan da Londrada saklanan mayı da iyice öğrendikten ıonra, bu kuş- - Lakin, sizin eve götürüyorlardı:.. 
harekete geçti, o da ayaklandı, o da heye- lar bir imtihandan aeÇmekte, muvaffak - Sana ne? 
can içinde çalkanmaya başladı. Eski bir oldukları takdirde, seıbest bırakılmakta- İşte bu boykot hikAyesi dt biraz Q 

Demek oluyor ki Çekoslovakyayı par- Alman başvekili dırlar. kabilden değil mi? ' 
çalanmaktan değilse bile derin bir yon- Kuşların geceleri tilnediklerı yerler, E. Talu 
~lmadan kurtarmayı ~daf eden ~- Damar ıertlilinden muztarıb olan eski Bitlerden evvel, Almanyanın başveki- kışlan ısıtılmakta ve tiluekten yuvarlan- ·-··· ....................................... - ..... -
rltere • !:'~~e:\~1~ ha:d~ .. ~ır İngiliz başvekili Baldwin tedavi edildiği li olan Dr. Brünina Londradadır. Bir kö- dıkları takdirde, kalın bir kum tabakuı- Etr&ak Menin seferlerine 

eyecan ş s ı sı e şı ~.ı. ıede saklanmıştır. Ancak yakın arkadaş- na düşmektedirler. bqlıyacak 
Şu halde gayret, semere veremiyecektir: Aix-les Bainaden Londraya dönmüştür. ld ğ b l 

. _ b. . . .. .. Eski başvekil Avrupa ve bilhassa Çekos- lanndan birkaçı, nerede 0 u unu ; - Kuşlar aynaya bakmaya bayıldıkların- Almanyada 1n§a edilerek gelen Denlzban-
Almany~ ile BOZ ve el. ırlığı1etmıı goru- h kk d rul mektedir. 1934 denberi menfa hayatı ya- dan, kümeslerinin her tarafı ayna ile tın Etrüst vapuru, llt seferini l'1 Byltu aaJI 
nen Lehıstanla Macarıstan, talyanın da lovakya meseleleri ~ ın a ıo an su- ııyan eski başvekil, daima canından kor- kaplıdır. gtlnll Menin hattına yapacaktır. tıt seferf 
bir ucundan yapıştığı bir siyaset taarru- allere cevab vermeIDlf, istasyonda fotog- karak yaşamıştır. Nadiren sokağa çıkar, Denlabank erklnı da 1.ftlrak edeceklerdlj, 
zu içinde, bir taraftan Çe'koslovakyaya, rafcılan görünce, hemen otomobiline bi- hiçbir umumi toplantıya i•tirak etmez. LJ "l S /ı • • le hmlrde, Rodosda ve Mersinde 1lf ıd7afet v .. 
b af da 

. ,.,._. s- n aı e e asıgenın en ga ın rnecettır. 
ö ür tar tan Fransa siyasetıne ~tA nerek uzaklaşmıJbr. Ekser zamanlarını kütübhanesinde, iktı-
kat'i bir vaziyet alınış bulunuyorlardı. Baldwinin ilk defa olarak ağzında pi- aadt ve edebi mevzulara dair yazı yaz- arkadaşı öldü Suı'un pervaneaine halat takıldı 
Bugünkü dünyanın tanıdığı haklar ara- posu ile görünmediği, nazarı dikkati cel- makla vakit geçirir. Den1zbank ve Deniz yollan lfletme.shılJI 

d uk dd bi kil bul Haile Selasiyeııin en yakın arkadaşı ve ,eni vapurlarından Sus, evvelki a1ln saat lf 
sın a en m a es r mev unan betmiştir. sabık hariciye nazırı Blattengeta Heruy da Mudanyaya hareket etmek bere 1keıl 
milliyet hakkının d<Srt ve hattA beş ta- 40 senede yazılan kitab - penaneelne bir halat takılması •beblle bek 
raftan yaptığı bo siyaset taarruzu, bütün lecek olan bu gayret ve bu hamle, acaba sabık hükümdarın evinde 60 yapnda ol- sulmllf ve eefere çıtam&m]ftır. Saat 21 t• 
ihtimallere ratmen, nihayet muvaffak müsbet neticeler verebilecek mi? Yedi sene evvel ölen İngiliz muharriri duğu halde ÖlmÜ§tilr. Sabık hükil.mdar, Bandırmadan gelen Trak, hemen yolcu 11 
olacaktır. Zannetmiyoruz. Fırtına büyük, f still Sir Hail Caine'nin ya.ımış olduğu (İsa- son dakikasına kadu hastanın yanında eıyalan alarak, 1t1 saat sonra Kudany&J'I * istikametleri muhtelif ve davacılar ara- nın hayatı) isimli 3 milyon kelimelik e- bulunınU§tur. hareket etmlftlr. , 

Bu vaziyet karşısında Çekoslovakyll- sında ~öz ve e~birliği var. Alman ve İtal- aeri yeni baştan tedkik edili~, kısaltıla- Blattengeta, nktile ıençlilind• hil- Yeni l.tanbul defterdan reJdi · 
nın ne derecede müşkiU bir mevkide bu- yan sıyasetlen, elele vererek, aylardan- rak, ba§lı başına bir kitab vucude geti- kümdarının hayatını kurtamuı ve o za. Yeni iatanbul Defterdan Şevket d11n .&aı. 
lunduğunu tasavvur etmek kabildir. O- beri Çekx>slo\'akyaya karşı hakikt bir rilmiştir. Muharririn ollu, gazetecilere mandanberi de cınun mahremi tman 1_ karadan telırim11e gelm1ftlr. Defterdar ya • 
Jruyucularıınızın pek iyi hatırlıyabile- komplo hazırlamışlar ve bunu şimdi saf- fÖyle demiştir: . muştu. 0 

nn nzlfubıe bqlayacattır. 
cekleri gibi, Anschluss'un ertesi günü ha safha inkişaf eden taarruzlarla tatbik - Bu kitabla, asrımızın en harıkulade , ••••• _ .............. _ .............. - ....... ) 
Orta Avrupa vaziyetini tedkik ederken ediyorlar. öte tarafta Çekoslovakyayı edebi eseri vücude gelınlftir. Babam bu 70 b k"' d d le r B Dk u b k 
gene bu sütunlarda Çekoslovakyanın e- müdafaa edebilecek olan ild devletin iti- eseri yazmak için tanı 40 yıl çalı§lrultır. sene e ar ur u tan ı Uy m sa a a 
rimeğe mahkUın bulunduğunu söylem;1- si de harbe taraftar değildirler; fU halde Bunun son §aheseri olmasını istiyordu. sonra ! .. 
tik. Hadiselerin bugünkü tezahürleri Prag nasyonalistlerl ve Çek demokratla- 38 yaşında hazırlamaya baıladığı (İsa- . . \.... .. [ Yılmz çocuklar IÇIR ] .... 
gösteriyor ki Çekoslovakyanın hakikaten n etrafında görül.mel• bqlıyan çevirme nın hayatı) nı 78 inda de tamamile biti- Amerikalı bir belli genç~ğinde ula 25 l" 15 lira 10 l" a 
erimek tehlikesi karşısında bulunman ağı yavq yavaş daralacaktır. Çekoslo- rememişti. Eser, edebiyat Aleminde müd- evlenmemeğe ahd ve bu yemininde de '10 ıra,. . t ır ~e 
için altı aylık bir müddet kafi aelmiştir. vakyanm mahkQm olduğu zaten muhak.- hiJ bir ıaşkmhk uyandıracaktır. Babam yaşına kadar aebat etmi§.. fakat, milte- 100 kışıge de mu/ıte/if 
Çekoslovakya eriyor. kaktı. Şimdii görilyoruz kl Çek siyaseti bu eserinde tsanın yeni bir tahlilini yap- madiyen kendi yemelfnl kendisi piflr- hedi eler fJerece"iz 

Bu tehlike karıısmda Çek milleti, son de, canlı bir siyaset olarak yaşıyabilmek 1111f, ne katolik, ne protestan, ne de Ya- mek o kadar canına tak demif ki, niha- Y 'IS • 
Jruvvetile vaziyet almaya çalışıyor. Cum- bakımından ayni mukadderatın satın al- hudi temayül ve düşüncelerini nazarı ttl- yet dayanamaJDlf, 67 yqlarında bir dul 
hurreisi Bay Beneş, cBe'l pllnsız deği.- tındadır! Muhittin BiT'gen bara almamıştır. ile evlenmiftir. 
llın!• cümlesile başlayıp ayni cümle ile 
biten nutlcuııda Çek milletinin bütün 
millt kuvvetlerini bir araya toplamalı: ~ 
bir siyaset plAnı içinde, bütün gayretle
rini sarfetmek için harekete geçti. tık 1f 
olmak üzere, Prag hükfunetine daha 
milli, daha cÇek• bir renk vermek üzere 
onun tadilini temin etti. Bundan evvelki 
hüldlınetin başında. Çekoslovakyayı dah& 
yumuşak bir siyasetle idare etmek isti
yen ve milliyet itibarile Slovak olan 
Hodza bulunuyorken yeni hükfunetin b3-
pna ayni zamanda Çek ordusunun mü
him bir siması olan bir Çek milliyetcisi 
geçti. Dünkü hükılmet cdaha Çekoslo
V.ak> olduğu halde buglinkü hükfunet 
cdaha Çek> tir. Çekistanm bütün millf 
kuvvetlerini bir araya toplayıp onu fır
tınadan sağlam kurtarmaya çalıpcaktır. 

t mll1 ti hesabına ütiharla ka 

IS TER 1 NAN, 
Bir ırkadaşımız anlattı: 
c- Dün ince bir yağmurluk almak istemiştım, Eminö

nünde gözüme ilk ilişen dükklna girdim, bir tane beğen
dun, fiatını sordum, 14 lira dediler, çok buldum, fakat ne 
vermek Uzun geleceğini de tayin edemedim, düşünürkrn 
dükkin sahlb?erlnden biri yanıma yanaştı? 

- Beni tanımadınız mı? diye sordu, baktım, hatırıma gel
medi, fakat o, Galatada bir mağazadan, Beyoğlunda bir dük
kandan bahsetti, benim bir türlü hatırlıyamama rağmen ta
nıdık, hattı dost g6rünilyordu, derken tezgibtara döndü, 
yağmurluğun etikeüne baktı ve: 

- Bay b~nim tanıdığımdır, 11 liraya veriniz, dedi, almak 
üzere idim fakat son saniyede caydım, biraz sonra geçeceği
mi ı:öyliyerek ayrıldım, üç adım sonra bir başka mağazada 

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M Al 
belendijim yağmurluğun eşini ıörd1lm, orada CÜ H lira t.
tediler, fakat ben fiatı biliyorum ya, daha apfıaı olmak tı
zere 9 lira teklif ettim, adam biraz dayandıktan aoııra mu
vafakat etti, amma içime korku girmifti, gene almadan çak
tım. Bir üçüncü dükkana uğradım ft bu defa ilk dilkklnda 
14 liraya satmak istedikleri ince mupınbanıu tamamen ay. 
nirıi oradan 7 lir&ya aldım, bununla beraber aldanmadJlıma 
gene itani değilim .• 

Arkadaşımız bize bu hikiyeyi anlattıktan sonra aldılı mu
şambayı aösteroi, o sırada içimizden biri kalktl, duvarda 
asılı duran kendi muşambasını aldı ve: 

- Ben bunu Yugoslavyadan 2,D liraya aldım, dedi ve bu 
muşamba arkadaşımızın aldığının tam•men ayni idL 

iSTER INANMAI 

jfj' 

Bu sütunda her lfin munt.sanuut 
Çlkacak birden on seJdse kadar n~" 
nb reaimleri keaip saklayum. MW• 
baka fayclab, eilenceU, ve blaydd. 
Bal tM;llnl wı resim çıktJiı IÜD 11111 
edecejls. 
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Hatayda umumi af 
ve tecil ilin edildi 

·vozlerce mahkOm tahliye edildi, şenlikler yapıld~, 
yüksek mahkeme kat't surette teşekkül ettı 

Devlet Reisi de bir tedlllk gezisi gaptı 

Antakya 24 (A.A.) - Hükfun~~ : 
tecil muvakkat kanununu ne~=n iıtifa
tatbike başlamı§br· Bu kan~ dır Bu 
de edenler serbest bıra~Ş .ar · 

.. b tle tahliye merasımı yapılınlf, 
rnunase e . d Antakya 

. V k"l" Ceınil Yur man 
Adlıye e ı ı d b" u u izah e en ır n -
hapisanesinde kanun "ld n yüzlerce 
tuk söylemiştir. Af ve tecı. e mı • 
mahkum istifade etmiş, şenlıkler yap § 

lardır. 
Kanunun metni şudur: kkül 
1 - Hatay Millet Meclisınin teşe 

·hine kadar umu· 
tarihi olan 2/9/9'38 tarı nn"lelerde 

• si k un ve kararn-·· 
mı ve husu an nun ve 
yazılı kabahat efalinden ~az 
mahkum olanlar affedilıniştır. m öldür-

2 - Zimmet ve ihtil.A.s ve ada 
" b t nehbu garet 

mek cürmile ahzugaa v . cil-
\"e adabı umumiY• aleyhine ışl~~ehn 

lın 'it üzere cun a ve 
rümler müstesna 0 a ınüttehem 
cinayet ef'alinden maznu~~~i§tir. 
veva mahkfun olanlar aff d 

3~ İkin . maddede zikredilen a am 
- Cl nehb~ 

6ld .. k cu·· rmile ahzügasb ve 
urme . e hine 1jledi-

8arct ve adAbı umunuye al y .. ttehem o
li cürümlerden maznun ve ınu .. rüJnler-

lanlar hakkındaki takiba:ı;:d~ bilk
den mahkfun olanlar h 
mün infazı tecil edllıniştit. 

' _ t.t~dl madde ahkimından istı
fade edenler tecil milddeti içinde ayni 
neviden veya daha alır bir cürüm ifle
dlkleri takdire haklarındaki tecil kararı 
aldırılır ve ePi ve yeni dirilmlerden do
layı haklarında umumt hükümler daire
sinde takibat yapılır ve mahkOm oiıinln
rın eski mahkfuniyeti müddetlerinin ba-

kiyeli infaz edilfr. 
5 - Cürmünden mütevellid hukuku 

tabii.ye ve tazminata milteallik davalar 
ijbu kanunun şümulü dairesine girmez. 

6 - İfbu kanunun icrasına Adlıye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Ytiluıek mahkeme teşelddil etti. 
Antakya H (A.A.) - Yüksek mahke

menin teşkili hakkındaki kanun yüksek 
taldikten çıkmı§ ve mahkeme şu şek.ilde 
kurulmuştur: Reil avukat Agasyan; baş
müddeiumuın1 Cemil Babadırlı, azalık
lara Hikmet Çinçln ve Ali Rıza. aza mu
avinliklerine Rasim Amik. Ahmed Sırrı, 
Suni Attar, Mehmed Cereb tayin edil-

miflerdir. 
Devlet Reisinin tedlrlkleri 

Antakya 24 (A.A.) - Devlet reisi ek
aellna Sökmen, fevkallde murahhas Ce
vad Açıkalınla birlikte Ordu ve Kesepte 
bir ted.kik gezili yapmıılardır. 

SON POSTA 

Mussolini, harb 
caniyane bir şey 

olur, diyor 
(Bqtarafı J iftci ra.yfada) 

Dava vekili 
ruhsatnamesi 

Adliye alakadarlara yeni 
bir tebliğde bulundu 

• Büyük tehlike 
karşısında 

Yuan: Selim Raıqt ErM~ 

fakat güneı görünebll\r. Prag tarafından 
Fransız - İnliliz "plinmın kabulü üzeri
ne, meselenin neticeye dolru yürüdüğil 
kanaatinde bulunulabilirdl.Fakat nihayet 
demokratik rejimlerde ekseriya vaki 0• 1914-1918 harbini yapan ve bu harbin 

Ankara, 2( (Hususi) _ Avukatlık ka- lan şey vulrubuldu. Bu pllnı kabul etnria elim safha ve neticelerine tahammül et
nununun muvakkat üçüncü maddesi .0~an hük~et bunu normal olarak tat- mek mecburiyetinde kalan milletler i~in 
hükmünün tatbikine itina edilmesı hak- bık mecburıyetinde iken istifa etti. Ye- bugün tekrar karşılıklı iki muhasım grup 
kında alakadarlara yapılan bir tebliğde rine herkesin pek çok hattl lüzumundan halinde mevki almak kadar hazin bir şey 
şöyle denilmektedir: fazla Moskova dostu dediği yeni hükQ- yoktur. Vaziyetin bu şekli almasında, 

Yeni avukatlık kanununun neşri tari- met geçti. milletlerinin gılya yüksek menfaatlerini 
hinden itibaren dava vekilliği ruhsatna- Çeklerin Sovyet topraklarında kur- korwnak iddiasında bulunan bazı politi
mesi verilmiyecelf tasrih kılınmış oldu- dukları tedhif rejimine lnzlmam eden bu ka adamlarının büyük mes'uliyet hissesi 
ğu halde bazı mahaller adliye encümen ~akıa karşısında, Almanya yüksek bir b~lund.uğu da şübheden varestedir. Hl
veya heyetlerince 14/7/1938 tarihinden ıtidal gösterdi. Praga muhtıra gönderdi dıselerın bugünden yarına bizi karşılıtı
sonra dahi dava vekilliği ruhsatnamesi Ye cevab için de 1 tefrlnievvele kadar bir ~ırabileceği vukuata gelince; dilnya a
istiyenlerle avukatlık ruhsatnamesi tale- mühlet verdi. Buna göre Prag dirijanları- Ja~larının şimşek sür'atile ve saniyesi 
binde bulunanlar hakkında kayıd ve ka- nın kiyaset yolunu bulmaları için tam 6 s~ıyeslne bütün beşeriyete tebliğ etti.k
bul kararı verıldiği gör~lmektedir. Dava gün vakit vardıt. Zira sadece B. Beneşin lerı ~Aalfunat gösteriyor ki bütün Avru· 
vekilliği ruhsatnamesi ile vaziyetleri 708 malikanesini idame maksadile milyonlar- pa sılahlı bir ordugah haline gelm.işt:r. 
sayılı kanunun 5 nci maddesine uydu- ca Avrupalının birbiri üzerine saldırma- Bu ordugAhın bütün tarafları chak, na
ğundan bahisle avukatlık ruhsatnamesi sı manasız ve hatta caniyane bir ıey olur. mına hareket etmek ve ancak ondan il
talcbinde bulunanlar hakkında yukarıda Fakat Almanyanın bu aabırlı hattı ha- ham ~ak daiyesinde bulundukları i~in 
yazılı heyetlerce yapılacak tedkikat ve rekctinin yanl11 bir surette tefsir edHır.e- ha~ı ıle haksızı dahi esaslı bir surette 
verilecek kararlardıı zikrı geçen kanu- si hatalı, hem de çok hatalı olacaktır. De- tı::rık etmek mümkün olamıyor. Yalniz 
nun muvakkat 31 inci maddes! hükmü- mokrasi rejimlerinde mes'uliyetsizlik 1ıA- goze ~.arpan müessif ıey, b:.itün insanla
nün gözönünde bulundurulması tamimen kimdir. Zira herkes mes'uliyetı mukabil rın muşterek bir dnnet buhranına tutul-
tebliğ olunur. veya en yakın tarafa atmağı düşünür. muş olmalarıdır. 1918 mütarekesinin ild-

Zabıtanın adlt vazifeleri 
hakkında VekAletin 

bir tamimi 
Ankara, 24 (Hususi) - Zabıtanın bazı 

adli vazifeleri hakkında Adliye Vekalı~ti 
alakadarlara gönderdiğt bir tamimde ce
za ve tevkif evlerinin haricen muhafa
zası ile muvazzaf bulunan zabıta memur
larının bu vazifelerinden münbaıs vcva 
gene bu vazifelerini ifa sırasında işle:iiwk· 
leri suçlarla mevkuf V'.? mahkumların 

nakilleri sırasmda vukun getirdikleri 
suçlardan dolayı kanunen deruhte cWk
leri diğer adli vazifelerd t? olduğu tJibı 

haklarında doğruda~ doğruy::. ıdari de
ğil, adli takibat yaptlması lazım gelece
ğini bildirmektedir. 

ş. · . . . nı sırasında yarı mecnun bir hale gelen 
ımdı mılletlerın vıcdanı önünde orta- kimseleri gözönüne · · · 

ya çıkan mesele tam ve kat'" b" kild . . getırebılenler o · . . ı ır şe e perhız ıle bu turşunun nasıl telif edil • 
halledılmelıdır. Bu tarzı hal için önü • bileceğini k d" k d"l . e 
müzde müddet vardır. Fakat ihtilaf mut- haklıdırlar. en ı en ı erıne sormakta 

laka. z~hu; edecekse bunun mevzileştirll- İnsanı bilhassa hayıflandıran nokta or
mesı ımkanları mevcuddur. Ancak batı taya atılınış olan davanın esasında mu
memleketlerin~e hakim olan temayüller tabakat hAsıl olmasına ralmen bu dava
zamanın totaliter devletlerle hesab gör- nın halline atd metodlann lnUh b d 
mek . . " "d l a ın an ~ç~n musaı o cıuğu kanaatındc bu- dolayı vaziyetin altüst olmakta bulunma-
lunabılırler. sıdır. Yoksa ihtilAf baştan sona kadar 

Bu takdirde bu temayüller karşılarında halledilemez bir hal ve manzara arut
iki ayrı memleket değil, bir tek blok teş- mi§ olsaydı, nihayet bir "dereceye kadar 
kil eden iki memleket karşısında buluna- muarızları mazur gOrmek mümkün olur
caklardır. Eğer İtalyada, hased peşinde du. Bundan anlaşılan şudur k, dünyada 
bulunan baylardan, manen burjuva adını h.~rb çıkmasını herçebadabad istiyen biı 
verdiğim kimaelerde:ı mevcuci ise, bun- zu.mre vardır. Bazı milletler bunların 
ların derhal mücade)e edemiyecek hal~ elınde oyuncaktırlar. Fakat harb kaza. 
konulacağını beyan ederim. nılsın veya kaybedilsin, bunun insanca 

. ~uç.?, !talyan milletini esasen göster
dığı sukuneti muhafazaya davet suretiy-

Çeklerin seferberliği 
büyük ~kisler u~a.ndırdı 
Londra ve Pariste galeyan gıttıkçe artıyor 

b Prag hükumetinin . seferberlik ilin 
Alman matbua d kuma mahiyetinde telakki ediyor 

Türk vatandaşhğından 
iskat edilenler 

le tahkir etmek istemediğmı bildırmış 

doğrudan doğruya halka hitaben ilave 
etmiştir: 

Her türlü hadiseyi karşılamaya hazır 
bulunduğunuzu biliyorum. Halk b 

.. h" una 

ve maka mucib olabileceği dehşetli za
yiat gözönüne getirilirse, hiçbir menfaa
ti~ ~ö!.le .. tehllkeli btr oyuna girişme
yı ozurlu gösteremiyecett anla~ılıl\ 

Harb bir felakettir. Çünkü önüne gelen 
mamureyi yıkacak ve karşısına çıkar. 

h~r canlı mahlüku devirecektir. BöyJı 
bır Akıbetten korunmak için dünya poli
tikacılarından bir parça clnıııaf. istersek, 
çok bir talebde mi bulunmU§ oluruz? 

mutte ıd bir ceveh le cevab vermi ve etmesini bir IDeY =:•:.:n_0 
___ -:--:---:-

- ınuh• l İngiliz pzetelerinin ıon tabılarından Ankara, 24 (Husu . .,\) - Memleketimiz-
Londra M - Havai ajansının (J)evaml 10 neu sayfada) de diğer bir devlet nall\l hesabına ve 

b~k!i~b~il~~~·~ı!y:~~==~~-~-~~~~~~~~~=~-;-~=====&~b~~v~·~~p~a~daw 
e k k ihtilal teşkilatı kurmak ve diğer bfr dcv-

Mussolini Okyanos gibı muazzam ~l 
bu sesin bütün dünya tarafından .. t~l~ 
d.ğ .. k ışı J 

ı mı aydetmiftir. 
Selim Ragın Emeç 

BBJöIDüildi_ıiiiO .. ğ'BCBkl 
ç k ı Va Yaya arşı let lehine istihbarat yapmak suretiyle 

e OS O memleketimizi yatak yapmak istedıkieri • t• anlaşılan Ömer oğlu Alihan Kımd~mir 

Sovyetıerl•n vazı• ye •) Mehmed oğlu Halil Gürgören, şimendi~ 

* Bclluno 24 - B. Mussolıni mühim bir 
kalabalık önünde saat 17 de söylediği mı
tukta ezcümle demiştır ki: 

garib hadise 
Dün a.kfam Beyotıunda tı.ukıAJ oadde _ 

cCenevrede 52 devle~ Çekoslovakya- alnde bir hldile olmUf, on daklta ltadu 
nın şimdiki Cumhur başkanının reisli- cadde polla dftdtlklerlle oınıam11. halk ne ol-

fer işlerinde şef Miralı Abbas oğlu Sefer 
Kuli, Miralı Talib oğlu Mehrr.ed Tuıpy, 

. - . fnde Sovyetlerın hangı şartlar Türkistan sabık reisicumhuru Osman ho-
~. d 

1 
dulunu bilmeden blrblrlne ıtımlftlr. 

gın e talyaya karp zecri tedbirler ka - Bu garlb lıldiaenln mahiyeti ıudur: 

Litvinof Mılletler Ceınıye 1 ardun edeceğini izah etti ca oğlu Kazını. oğl•J Abbas ve Osmnn 

d ı• d ç k I vakJAJB J Kupanın Türk vatandaşlığından çıkarıl·· 
rarlaştırmak üııere toplandıjı vakit, ltal- Ktlçllkpuarlı İbaaD ı.amtn(h blr #ellD.n· 
yan milletinin muzafferiyet ve ct?~are- lı ile dört arkadaşı aon derece sarhot blr 
~i~de~ .~ir şübhe etmedim. O zaman şu balde bir bara cırmı.ıer n bir masa lflal et ahi ın e e os o - t Qek'OllOV&kY• yeni Alman metali - ması Heyeti Vekilece kararlaştırılmıştır. 

llaric1Yt toınJBeri ıunara 
0 

intıillz mtızüerelerlnin aka -
Moskova 24 (A.A.> - aıtınoı todlis,O· batı. Alma ~ova~anın slllhla kendi hu

titvinof, Mffietler CemiJetl de söZ aıarak. Dlett, ve "ı:udafaaya lca.rar vermesi taltdi -
ııunun 23 Eyl\U tarihli ceıaeaiD 

01 
ınacfd• - dudlarını h tt bare~nln ne olacağı -

ırnıetıer Cemiyeti paktlllm 16 ~t r olanla- rinde sovyet a ı htlkillnetı bunu sormak 
ılnin tatbikatta. ta.hdidlne tarak~ ettikten nı, sorınuştur.Çü~ra:ü sovyet - Çekoslova; 
rın beyanatını çok tlddetle ten ta ııatıı ldl. Dd 'ıhttva eden mezkiır ül
ıonra demlştlr ki: R .• .- çe - pattının feshini le ""aca kabulilnden son 

ıkı gulunç şık ortada dönllyordu: nıltlerdlr. Delikanlılar burada yeniden tç _ 

Y 1 d 
• ~ mlşler, lçlerlnden blrl 1çklntn paruını ~r-

I
. lttl df ] ti" 90vyet w>J- tomun ÇekOıS OVhJ « ş m, yor ar . ı Franaanın tima tıkQmeti de mezkQr paktı cer -

toslovakyaya yapacağı yardı.Dl 
1

•
1 

çekoslo· ra SOVY9 t h ...... mallktl Fakat tnah-
_ .. il d b Aıı tutmaıua feshetmek ha .. ~na . .. ,umas yar ımına a&& ktını ten- hal k için bahaneler ara -
vak - Sovyet karşılılclı yardım pa btldlertnden pç~ı!" ti Çekoslovakyanır. 
dlsl d bl 1 ibl 

.. , tmi• oluyor. aovyet hukume . e r nev ... e ., et - çe mıyan tar altında Fransız yardımı 
Halbuki, Sovyet - Fransız ve SovYlonya • zııcrettfti şart akdlrde aovyet • çekos!ovak 

koslovak paktları Aimanyanın ve Po takavi vaki olduğu ~ bal mer'lyete glrmlş olaca -
rıın da iştirakini t.ııtihdaf eden nım 11 pa]ttınlD da er 
karşılıklı bir yardım pattı ıçln girtşllen m • tını bUdlrmtştfr. syonal taahhlldlerlnde 

. B ad• enterna zakerelerın netlcMidlr. tt ur ·-~--•"' bulun&D bir hüktlmetln mü 
Almanya ve Polonyanın bÖyle bir pa V: Ttcdanı wr7 ~z söyJtıyorum. Her şeyden 

girmekten imtlnalan tızertne, nan.sa çe ınelSlli oıu: blitftırnetinden cehalete veya 
Çekoslovakya tek bir sovyet - Fransız t;ra~ evvel sovye dayanan hak4ız tahtlelerl 
toslovak paktı yerine ayrı ayrı iki sov- tftlralar& et uterim·• 
lki pakt yapılmaaını tercih et.mif1erdlr. Fr n bertaraf etın ---------
Jet - çekomovak kar~ıııtıı yar=~: ısr;· p -alıg" ın Hariciye Nazırı 
ıız yardımına mütevakkıf tutu l ap • d. 
la istemiş olan bizzat çettoslovakyadır. B ; kaza j!eçır ı 
naennleyh Çekoslovatyaya karşı ya~~:a 24 (A.A.l _ Hariciye Nazın Kardl-
blr taarruza karfl Fransa )[aytd-'lZ ber vatıka':u'Yi caateı-Oandolfo'dan getiren o
Sovyet hükömetl Çekosiovakyaya tart~aen- nal paçe ten yolunda dlfer bir otomo -
türlü taahhüdden tzade bulunuyor. iB~kos- tıoınobU, :ıotır. Kaşından yaralanan Kar-
9Lleyh bu takdirde sovyet btl~~et rızaalle bllle çarpttkana nakledllmlt ve Papanın dok 
lovakyaya ancak kendWnin gonül C mıye _ dinal. va f dan tedavi altına alınmıştır. 
vereceği bir kararla veya Mllletıer e Ve hlç t.oru tara ın___ -
tının btr kararııe yardım edebmr. p:paen o· rbakır ve Elazığ 
kimse ondan bu yardımı ısteyemez. ı ya . 
Çekoslovakya hUkfunetl de yalnız bundan Ankara 24 (Hususi) - Evvelce şehır 
dolayı deRll fakat amell mtlllhazaıarla bl - iml · değiştirilen Dtyarbekir ve EIA
llm yardımımızı Franaııı yardımından ayrı Is ;~ etlerinin isimlerinin Diyarbakır 
olarnk istememiştir. İ g!ll"- _ zlz Aay.,,. 1 nk çevril.JTtesı için bir ka· 

Çekoslovak hükftmetl, Alman - 0 ~ ve Elazı5 o ar 
Pransız ültimatomunu ta.bul ettikten sonra, nun projesi hazırlanmıştır 
Bovyet htlti\metıne Udncl blr mııracaatta bu 

U Q OS avya a sıyasJ :ereyagı veyahu:i top. Biz topu intibah mek l.stememlş, bu ybden b&r ldareal poıut 

1 1 
. • ettı~, fakat, iyi yapılmış topları. İ i su vaziyetten haberdar etmlft.lr. Gelen polla • top antı ar yasak edıldı ~·erılm.iş çelik, arkasında ayni mad:ndE>n ~:i del~aıllılan kaldırmak ı.temlşler, fa • ınsanlar olmasa hirbir i.. sar oı gençler memurlara saldınnıf • 

• :ıı ~e yaramaz. Bu lar, bundan sonra kaçmak ıatem'•' d1r t 
Belgrad 24 CA.A.) - Dahlllye Nazırı, en- ınsanlar mevcuddu Al 1 te b .,.er · ,. 

ternasyonal gerginlik anlarında nizamın .. . t'. P erden adalara, u gtlrtlltl1 esnasında düdtıkler ça.1.mala. 
muhafazası içln her tllrlu politik toplantı çollere kadar ou ınsanlar daima muhare- '"halk barın 5ntlne toplanmata b&flaDUf, sar-
ve tezahürü yasak etml.ttır. Eko mlk beye hazırdırlar., hoş gençler de kaçarlarken yatalallDUflar -
kültürel mahlyettekl toplantıl b no ,, ve .................................................... dır. ar u yasak _ ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••····---·····------

tan harlctlr. 

Samsunda rr.anevradan 
dönen askerlerimiz 

alkışlarla karşılandılar 
Samsun 24 (AA.> - Başlarında Gene al 

Lütfü Karapı~ar oldutu halde manevrar _ 
dan bugiin donen kahraman L'lkerlerimlz 
binlerce halkın heyecanlı tezahürlerile kar
şılandı. 

Çorluya yeniden 
göçmen 

1597 
geldi 

Çorlu (Hususi) - Vatan vapuru ile 
Marmara Ereğlisinde toprağa basan 
1597 kişilik ikinci göçmen kafilesi de 
müretteb yerlerine gidinceye kadar bir 
müddet astirahat etmek üzere kamplara 
yerleştirilmişlerdir. Bu vatandaşların 
yeme, içme ve isti.rahat ihtiyaçlarına 
Kızılay teşkilatı ve göçmen sevk amir
liğinde büyük bir alAka gösterilmekte-

dir. 

Seyahat notlan : 19 

Otokar 
t P~rise Marsilya yolundan giderken fırsattan istifade ederek Nise ve Mon
e . a.rloya kadar uzanmak zahmetli olmıyacaktı. Heı. Fransaııın cenubdakl 
turıstık yollarında işliyen otokarları Marsilyada hazır bulunca bu fikrimi 
de~hal tatbik ettim. Vapurdan ilk çıkanlar arasında oluşum saat sek.izde 
(Nıce) e kalkan otokarda yer bulmamı temin etti. Rahat koltukları ve arka· 
sında bagajları alan kocaman dolabı ile yepyeni ve kuvveW motörlO bir otokar 
Grand otelin önünden kalktığımız zaman her yolcuya birer brofilr dağıttılar. 
Se~y~lara gez~cekleri yer, duracakları istasyonlar hakkında malQmat vere~ 
~esımli ~ir kitab. Satılsa bi: lira eder. Şunu da hemen haber vereyim ki oto
farla Nıse kadar bütün bir gün devam eden seyahat doksan franktır Para 
tarkı her !erde bir olmuyor amma dört buçuk lira kadar bir şey. Dönüşte 
renle gelırken daha fazla verdim. Anlaşılıyor ki otokarla seyahat hem d _ 

ha karlı, hem daha ıstifadeli .. istifadesi de şu taraftan ki otokar asfalt ~
lard.an ge~rek her tarafı gösteriyor. Güzel yerlerde duruyor. Seyahati ~ole 
tertıb etmi.§ler ki yemek vaktı en güzel bir yere tesad1lf ediyor y 

Bu otokarlar İtalya ve Fransada o kadar rağbet görmU§ k" h · ı 
tikametlere otokar servisi yapılıyor fakat bu istifadeli ıt er yı yeni is-

y
old Gezil k , vası anın ilk şartı 

ur. ece yeri Avrupadan daha çok olan memleketimJ d bu 
seyahat vaaıtasını ve onunla bınle-rce se ah . z e yE>ni 
şeyden evvel yol yapalım. yy getırme}t istersek her 

Bür1uın Cahid 
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~~~9B!t!~~, 1aıım aıı•ıea 
Yağmurlar Adana pamuk 

Pazarlıksız satış için dün 
bir toplantı yapıldı 

Kanuna aykırı hareketlerin önüne geçmek için halkın 
müzahereti istenecek, dükkanlara " Burada pazarlıksız 

satış 7apılır • levhaları aıılacak 

Belediyede dünkü toplantıdan bir intıba 
Dün sabah kaymakamlar Belediyede dırılınasında halkın müzaheretini iste

Şehir Meclisi salonunda toplanmışlar, mişler, bu hususta halkın ikaz edilmesi
vali namına Belediye İktısad Müdürü ni arzu ettiklerini l:>ildirmişlerdir. 
Asım Süreyyanın pazarlıksız satış hak~ Birçok dükkanlarda: cFiat maktudur:. 
kında verdiği izahatı dinlemişlerdir. Ev- şeklinde yazılı olarak bulundurulan !ev
vela pazarlıksız satış kanunu okunmuş, baların derhal kaldırılması onun yerin~: 
bilahare bu husustaki kararname gözden cBurada pazarlıksız satış yapılır> şek
aeçirilerek konuşmalarda bulunulmuş- linde yazılı levhalar asılmasının temini 
tur. Bilhassa kanuna aykırı hareket eden kararlaşmıştır. 
esnafa tatbik edilecek ceza ıekli üzerinde 
durulmuştur. Bu kanunun ceza ahka
mı, aykırı hareket edenler hak.kında şid
detli cezalar tahmil ettiğinden, tatbikat
ta zorluk çekilıniyeceği tahmin edil
miştir. 

Kanunun onuncu maddesinde: Bu ka
nun hükümlerine göre alınacak para c~ 
zaları mahalli belediyelere aid olduğu 

musarrahtır. Kaymakamlar bu maddenin 
izahını. para cezasının Daimi Encümen 
tarafından mı, yoksa beledly& ıubeleri 
tarabndan mı alınacağının tasrihini iste
mişlerdir. 

fstanbuldan başka vilayetlerdeki bele
diyelerin şubeleri yo!dur. Onuncu mad
denin f stanbulun hususi ıek1ine ıöre J
aah edilmesi Belediye hukuk müşavirli
line havale edilıniıtir. 

Kaymakamlar, kanunun tatbikine ge
r:ildikten sonra puarlıksız 1atışa aykırı 
hareket edenlerin tesbitinde ve cezalan-

Pazarlıksız satıf kanunu, memleketi
mizde asırlardanberi kökleşmiş sakım 

bir itiyadın tasfiyesmi ve perakende sa
tışlarda yeni bir alışveriş ahlakının tees-

süsünü istihdaf etmektedir. Bu itibarla 
tatbikatta ilk zamanlarda ciddi müşkül
lerle karşılaşılması mümkündür. Bu 
müşkülah karşılamak ve ayni zamanda 

tatbikatın arızasız cereyanını temin et
nıek için bütün alakadarların gerek ka· 

nunun ruhunu, gerek kararnamenin 
muhteviyatını tam bir vuzuhla kavrama
ları, tatbikata ciddiyet ve kat'iyetle ge
çilmesi zarureti vardll'. 

İktısad Vekfileti i9 ticaret umum mü
dürü Mümtaz, bir teşrinievvelden itiba· 
ren tatbikine geçilecek pazarlıksız ııatıı 

etrafıw tedldkat yapmak üzere İstan
bula ielecektir. Devlet çiftlikleri müdü
rü Hüsnü gene bu tşlerje meşgul olmak 
üzere Lıtanbula gelmiştir. 

Altıncı hayvan sergisi 
dün Velief endi de açıldı 

Sergide miUe4fat kııza u n iki hayının 
938 senesi için İıtanbul vil! yeti dahi- , dumuzu bu kadar kısa bh· zatnanda bu 

Jinde tertib edilen on ehli hayvan sergi- feyyaz devreye ulCl§tıran V'1 ona aklımı
.ıtıden altıncısı dün vali adına ve Bele- mı eretniyeceği veçheler veren Yüce A
diye reis muavini Rauf tarafı.ıidan açıl- tatürkümüze tazim ve ,Ukranlarımızı ar
mışbr. Törene kalabalık bir hallc kütlesi zederim> diyerek nihayet vermiştir. 

i§tirak etmiştir. Bundan sonra kordel! kesilerek hay-
Üç ay gibi kısa bir zaman zarfında ye- ı van ar görülmüı ve derece kazanan hay

tiştirilen Halkevi bandosunun çaldığı İs-
tiklal marşından sonra Bay Rauf Demir- van sahiblerine mükAfat verilmiştir. 
taş, hayvan sergisinin hedef ve gayesini Veliefendi ehli hayvan sergisine 17 si 

vazıh ve veciz sözlerle tebarüz ettfrerek at ve 175 sığır olmak üzere 192 hayvan 
dünkü ve bugünkü köy ve köycülük te~ iştirak etmiştir. Bunlardan 45 sığır, 15 
llkkileri arasında mevcud büyük fark- atın sahiblerine para ve muhtelif mükA
ları müşahhas misallerle ve mukayese· fatlar verilmiştir. 
lerle anlatmıştır. Davetlilere ve törende hazır bulunan-

"Türkiyeye 
hayran oldum ,, 

Beynelmilel ticaret odası 
reisi dün memleketine 
dönerken böyle dedi 

Bir müddettenberi Türk1yede bu -
lunan Beynelmilel Ticaret Odası Re
.isi Mr. J. Thoma.s Watson'un riya.se
tindeki hey'et Ankara ve İstanbul -
da blr çok temaslar yaptıktan sonra 
dün Romanyanın yeni vapuru Tran -
silvanya ile ve Köstence yollle mem
leketine avdet etmiştir. Hey'etl Tica -
ret Oda.sı erkanı, bir çok tüccarlar u
ğurlamışlardır. 

Dtin kendi.sile görüşen bir muhar -
ririmize Mr. Watson şu beyanatı ver
miştir: 

- «Eskidenber1 Ç-Ok merak ettiğim 
Türkiyeyi nihayet gördüm. Modern 
bir şehir olan Ankaraya, fevkalade 
güzel manzaralara ve mtihlm coğrafi 
mevkie sahih olan İstanbula hayran 
oldum. Türklerin bana ve arkadaşla
rıma gösterdikleri hüsnü kabule çolt 
teşekkür ederim. 

Türkiye tarihi blr memleket olduğu 
kadar iktısadi inklşaflarile de dünya
nın sayılı bir piyasası olmak üzere -
dir. Türkiye Başvekili bizi kabul bu
yurdular. Kend1lerlle uzun müddet 
görüştük. Büyük bir iktısadcı olan 
Başvekil, yakın zamanda Türk.iyeyi 
bir sanayi memleketi haline getiı·e -
cektir. İktısad VekllJ Şakir Kesebirle 
de konuşmamız iyi bir şekllde geçti. 

Ankarada, reisi bulunduğum (En -

ternasyonal Business Machines Cor -
poration) şirketinin bir şubesini res -
men açtım. 

Nevyork sergisinin açılması s1ra -
lannda, her sene yaptığımız toplan -
tılara Türkiye şubemiz de iştirak ede
cektir. 

Ttirkiyen!n ve Reisicumhur Ata -
türk'ün büyük bir hayranıyım. Dalaş
tığım memleketlerde ve Amerikada 
Türklyede gördüğüm güzel 4eyleri an
latacağım. 

Nevyorlt sergisinde komite llzası 

olmaklığım dolayıslle Türklyeye ve 
mümessillerine mümkün olan her 
yardımı yapacağım. 

Çok beğenctlğim Türkiyeyi · tekrar 
görmek için, gene gelmek emelile ay
rılıyorum .• ..... ~ ............................................................... 
Kartalda feci bir 

kamyon kazası oldu 
E ir kiıi öldü, iki kişi yara

landı, şof Ör yakalandı 

Dün saat on üçte Kartalda bir kamyon 
kazası olmuş, bir kişi ölmüş, iki kişi ya
ralanmıştır. 

Kartaldan çimento plakaları yüklü o
larak Kadıköyüne gitmekte olan ıoför 
Anastasm idaresindeki kamyon, Cevizli 
istasyonu köprüsünün virajını geçtikten 
sonra tütün enstitüsü istikametine gel
miştir. 

Kamyon burada dökülen toprakları 

geçerken hendeğe doğru kaymış ve şo
för direksiyona hAkim olcımıyarak kam
yon altüst olmuştur. 

Devrilme esnuında kamyonda bulUı

nan amelelerden Dramalı 25 yaşında A
ziz, arabanın enkazı altında kalarak öl· 
müştür. Bundan başka amele Receb ağır 
ve Rifat ta hafif surette yaralanmışlar
dır. Şoför, kazayı müteakip firar etmiş 
ise de biraz sonra yakalanmıştır. 

HAdiseye Kartal müddeiumumisi AlA-

mahsulüne zarar verdi 
Havaların müsaid gitmemesi mahsulün 

balya noksan olmasını intaç etti 
57.000 

Adanada bir pa.muk tarlası 

Adana (Busust) - Bütün Çukurova çitt- ı kikler yapmak üzere İzmire giden Polony~ 
çisi büyük :bir yeis lçinde bulunmaktadır. hükfunetinln Ankara Ticaret Ataşesi B. Vlk-1 

Buna sebeb bir ha!tadanberi hemen de- tor Zeloski ile, Polonya klering memuru B. 
vamıı bir surette yağan yağmurlar ne- Renn Aldbiyvnskl İznıirden şehrimize dön -
ticesi pamuk mabsulOnün büyük zarar gör- mil§lerdir. Mümesslller İzmir mıntakasında 
roesl ve ayni zamanda pamuk piyasasının Polonya - Türkiye ticaret işleri hakkında 
da pek düşkün bir şekil almasıdır. tedkiklerde bulunmuşlar ve bazı ihracatcı .' 

Şehrimiz Ticaret Odasına merbut pamuk larla temaslar yapmışlardır. 
ıahmın büro.su, ıkıncı pamuk ta~n rapo - Bu yı'm toprak mahsula" tı 
runu n~retmişiir. Bu rapora göre, muham- 1 

men rekolte 145,000 balyadır. (Bir balya 2.00 rekoltesi tesbit edildi 
kilo) bu mikdarın 120,420 balyası Seyhan, 
24,500 balyası da İçel vilayeti tstihsallne a -
tddir. 

Şu hale göre, birinci tahmin raporunda
ki mikdar 57,000 balya azalmıştır. 

Çukurova, İçel, yanı cenup pamuk istih -
salatı bu yıl 145.000 balya olarak tahmin e
diliyor. Bu rekoltenin 77,260 balyası klev • 
land cinsi, 67,740 balyası da yerli pamuk -
tur. 

Bölgede klevland pamuğu toplanmağa 

başlamış ve çırçır fabrikaları faaliyete geç
miştir. Borsada pamuk alım satımı ba~l& -
ını.ştır. 

Pamuk mahsulünün yetişme sırasında 

havalar yaRJş.Iı gittiğinden pamuğun rengi 
ekseriyet ltlbarUe parlaklığını biraz kaybet
mJttır. 

Bu yılk.1 pamuk ekim sahası geçen seneye 
ni&betle az cırnakla beraber ilkbaharda sel -
lerln gelmesi dolayıslle ova mınta'kasmda 

bir tısını arazi geç ek:llditfnden penbe Jm.rd 
haşeresine maruz kalmıttır. 

Rekolte noksanlıtınm sebeblerine genn -
ce: Klevland fidanlarına Atız olan zent hu 
talıtı lle pamuklarda görülen yeşil kurd ve 
geç kalan pamuklarda ztlhur eden penbe n 
dikenli :turd haşereleri ve llkbahar sonla -
nnm yaıtışsız gitmeei ve sıcakların birden -
bire gelmesl dolayı.sile pamuklar meyvalan
m ıyı bir şekilde büyütememişler n bu se -
beble kilo mlkdarı düşmüştür. Ve mahBul 
Dk tahmine nazaran 57,000 balya nobanlle 
145.000 balya olarak tesbtt edllmJ~r. 

Bu tahmin de, haşerelerin bugunktı tah
ribat derecesine Ye havaların yalı.şsı• il -
deceı.tıne göre he.saplanmııtır. 

Polonya ticaret mUmessilleri 
lzmirde tedkikat yaptılar" 

Bir müddet evvel Ege mıntatuında ted-

Muhtelit mmtakalarda 938 - 939 yılına a· 
id umumi mahsulatın rekolteleri tahmin e -
dllmlştir. 

Bu tahminlere göre 938 - 939 yılı umum! 
rekoltesi geçen yıla nazaran daha iyi bir va
ziyettedir. Bu yıl tütün ve fındık rekolLe.sl 
geçen yıla nazaran düşüktür. Geçen yılki 

tütün rekoltesi 73 milyon kilo idi. Bunun 6!ı 

mllyon kilosu muhtelif memleketlere olma~ 
üzere tamamen satılmıştır. Halen geçen yıl 

rekoltesinden 5 milyon kilo kadar stok tü .: 
tün bulunmaktadır. 

Marmara mıntakasının bu yılki tütün re
koltesi 12 mllyon, Ege mıntakasının ise 28 
milyon olaı·ak tahmin edilmektedir. 

Ege mıntakasında tütiin piyasası geçen 
Yll olduğu gibi Cumhuriyet bayramında!l son 
ra açılacaktır. 

Devlet ziraat işletmesi muduru 
tedkiklere başladı 

Evvelki gün Ankaradan ~hrimize gelen 
Devlet Ziraat işletmesi Kurumu Müdüril Şe· 
flk, tedkiklerine başlamıştır. Kurum Mtidürtl 
şehrimizde Devlet Ziraat işletmesi tarafın • 
dan istihsal edilen maddelerin satış vazı • 
yetleri, bayllerln temenni ve dlleklerl etra r 

tında meşgul olmaktadır. ......................................... -................... .. 
Teşekkür 

Ailemizin kıymetli büyüğü İzmir say· 
lavı General Kazım İnançın vefatı do· 
layısile ebedi ayrılık günümüzde lfıtf en 
gerek cenaze töreninde bulunan ve ge
rek taziyetlerile lcederlerimizi paylaşan 
aziz dostlarımızın hepsine ayrı ayrı te
şekkürler ederiz. 

Merhumun ailesi ef":'adı 

Bugün 

MELEK 
Mevsimin ikinci büyük komedisi 
herkesin beğeneceği güzel ve 

sinemasında müstesna bir film 

BADiN OYUNLABI 
Baş 

rollerde 

(Fransızca sözlU bfiıyttk film) 

LORETTA YOUNG 
Warner Baxter - June Lan€) 

lllv•t•n ı Paremount dUnr• gazetesi 
BugllB saat 11 - ve 1 de 

UCUZ HALK ve TALEBE matineleri 
Hususi 30 • Balkon ve birinci 20 .. ikinci 17,5 kuruş 

eddin Kirman el koymuş ve §Oförün eh- , .ııııııı••••••••••••••••••••••••••••-.\ıllılııı 
:::~ olduğu anlaşılarak tevkif edil- 3 Haftadanberi "SON POSTA,, da zevkle takip ettiğiniz 

Yaralılar Haydarpaıa Nümune hasta. KONTES VALEVSKA romam 
nesine nakledilmişler, ölünün defnine • 
ruhsat verilmiştir. G R E T A G A R 8 O 

Bir binanın duvarlan yıkıldı 
Şişlide Havuzlubabçe sokaAında yeni ya

pılmakta olan bir binanın yan duvarları ya
tan yağtnurlann tesirlle yıkılmışsa da nü -
tu.sca zayiat olmamıştır. 

ve 
CHARLBS BOY ER 

gibi iki büyük alnema yıldızı tarafından ilahi bir surette yarahl
mıfbr. Bu muazzam film pek yakında şehrimizde gösterilecektir. 

BUGÜN: MiLLİ SİNEMADA 
Hint Mezarı ve Mihracenin Gözdesi 

Yapılan ijlerin büyüklüğünü ve ıUmu- lara büfede limonata ve pastalar ikram Türkçe akli ve Şark müzikli bilytık film 2 devre 24 
----------~~·~----ı:.~---------~~.......:-------'-~-----~·~---~~~---~~~-~~-1.'..._~---------------------~--b~__,._.._., .. _.ııA_ ...... 11...a. •• ı1. •• 

birden 



VanMa (Hususi) - Burada emruı 
aldiJ• bastaneslilde bir yaralama 1rl -
6-l obnufbır. Baltalardan Ali ollu 
Jiiıtmed hwıne salonuılda :ratmüta 
~ yanımla .. bl bir halde bulunan 
AVllJlkerhD oflu 6Det ~ 
afarmut w zavaJhnm gözflntl l»•t " 
ıatiıiştir~ · lleıımec'l m ...t ICm'l'a aı ., 
mtft«t. 

Blraalla dairılerlı mesai suti 
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HARB BAŞLADD ~~j 
İki arkadqtılar .. yolda yanyana yü- Bir başka muliarrlr de yazdı: 

Robert Taylor 
Kovboy filmi 

çevirecek 

Tokalll lokantasmdaki rüşvet cürmü 
meşhudu davasına dün devam edildi 

rilyor lardı. "" 
Biri: 
- Hak1IJ 
öteki: 

- Haksul 
Biri: 

- Bence Çekoslova}{ya fazladır. 
Dedi. 
Öteki: 

- Bence lüzumludur! 
Dedi .• 
Biri: 

- Sen ne anlarsın! 
Dedi.. 
öteki: 

- Sanki sen anlarsın değil mi'! 

- Btitün tahm1nlere rağmen harb 
olınıyacaktır. 

Harb olacaktır, diyen muharrir ce
vab verdi: 

- cBntüıı tahminlere nğm.en harb 
olmıyacaktır.• tarımda bir iddiada bu
lunmak kısa bir görüşün ifadesinden 
başka bir şey değildir. 

Omm bu cevabı da, cevabsız kalma
<iı: 

- Harb olacaktır, tarzında yaygara
lar koparanlar mahalle kahvesi poli -
tlkaoılığından daha ileri gitmemiş o -
!anlardır .. 

Vesaire ... Vesaire ... 

Muhakeme döviz kaçakçılığı tahkikatının sorulmasına 
karar vererek başka bir güne bırakıldı 

Tokatlı lokantasındaki rüşvet cür - bu işleri yaptın mı? .. Bay hAkim, .ben 
mümeşhudunun muhakeme5ine &liye n.amuslu adamım. Yalan söyliyemem. 
3 üncü ceza mahkemesinde, dün de Ömrümde de söylemedim Salın nğ:ı • 
devam edilmiştir. beye de yaptım, dedim. Bana: c- Öyle 

Dedi. Biri bir tokat vurdu. Öteki t>lr 
tokadı çiftleştirip iade etti. 

Çocuklar sokakta toplandılar: 
- Babam gazetede okumuş, harb o

lacakmış. 

Dünkü celsede Lüsyen Jüber yazı- ise, yarın 2 mci şubeye geb dedi. Dün 
hanesinde istihdam edilen memurların kalktım, Emniyete gittim. Bugün de, 
Galata belediyesinden celbedilen be - huzurunuza, geliyorum. Şimdi ne ka • 
yanname suretleri mahkemede okun - darsa, cezamı hesab ediverin de, çeke
muştur. yirn. Vaktiyle, sabıka1ıydık, sonra a .. 

Kadın: 

- Harb olacak? 
DedL 
Kocası: 

- Olımyacak! 
Dedi.. 
Kadın: 

* 

- Olacak da olacak! 
Dedi .. 
Kocası: 

- Olmıyacak da olınıyacak! 
Dedi .. 
Kadın: 

- Alçald 
Dedi.. 
Kocası: 

- Mılfuızf 
Dedi.. 
Kadın bayıldı.. Kocasi homurdandı. 

* Muharrir yazdı: 
- Harb olacaktır. Bunun önüne ge

çilemez. 

- Benim annem de okumuş o da öy-
le s8yled1. 

- Harb neymiş? 
- Bir.birlerini öldürlirlermiş. 
- Haydi biz de bunun oyununu oy-

nayaltm. 
- Birbirimizi mi ~düreceği?• 
- Yalandan lSld'tirürüz. 
- Olur. 

Harb oyununa başladılar. 
Pat .. pat .. 
Ç t Mae West ve Robert Taylar ile büyük biT at.. ça .. 
G.. güm film revirecek olan Wa!lace Beery um.. .. ıı 

- Ahmed sen öldün. Hollywoodda kovbay filmleri yeniden 
- Vallahi ölmedlm. rağbet bulmak üzeredir. 
- Öldün diyorum. Meşhur san'atkar Robert Taylor pek 
- Ölmedi o, sen <Sldtln.. yakında büyük bir kovbay filmi çevire-

. Hepsi birden tokat tokata, yumruk cektir. 
yumruğa eeldiler.. Artık genç ve yalnşıklı erkek filmleri * çevirmekten bıktığını açıktan açığa ıöy-

Bütfin bunlar olurken müvezzi ba - liyen Robert Taylor bu rolü pek büyük 
ğınyordu: bir şevk ile kabul eylemiştir. Şimdi Cali-

- Harb olacağını yazıyoooor.... forniada yaban atlan ahştırmakla meş-
t4mı.et Hulusi guldür. 

Bundan sonra h§diseyle alakalı ka- kıllandık. Fakat işte gene şeytana uy .. 
çakçılık işinin tahkikat safhaSl hak - dum. Fakat, yalan yoluna sapamam. 
kında Asliye 5 inci cezadan gelen ce - Namuslu adamım, ben. 
vah, mahkemede okunmuştur. Bu ce - Hakim, bu tuhaf suçlunun tevkifi .. 
vabda tahkikatın başlaması için mali - ne karar vermiştir. 

ye, kambiyo ve emniyet memurların - icra mUtahessısınm raporu 
dan mürekkeb bir hey'et teşkil edildi- . . • 
ğint, hAdiseyi tertib eden gümrük mu- tedkık edıldt 
hafaza teş'killtıı memurlarından Süley- Memleketimizde tedkikat yapan iC4 

manın bu sebebden bttaraf olamıyaca- ra mütehassısı Hans Leymanın mu • 
ğı cihet1e, tedkikatta gümrük namına fassal raporunu vekalete tevdi ettiğini 
bir başkasının tayin olunduğu, bildi - yazmıştık. Rapor üzerinde tedk"klere 
rilmiştir. Tahkik ve tedkik safiıasının başlanılmıştır. Ancak, rapor icra işleri• 
15 gün içinde neticelenerek, aynca bil mizi geniş mikyasda incelediğinden, ü· 
dirileceği de, illve olunmuştur. zerindeki tedkikat da henüz netice • 

Süleyman hakkında, suçlulardan lenmemiştir. İcra islahatına, ancak bu 
Saidin vekilinin talebiyle muhafaza tedkikin vereceği neticeye glSre. başla-
teşkilat\ndan gelen cevab da, mahke - nacaktır. 
nıede o'ku..narak, Süle'YRlanm e'VV'elce .......................................................... .... 

sıhhati dolayısile, vazifesinden istifa et- Bir ampul hırsızı 
tiği anlaşılmıştır. 

Fakat, Said.in vekili bu aynlış es - yakalandı 
babının daha iyi anlaşılması için, şu ta-
lebde bulunmuştur: Dün Karaköyde garlb bir hıraızlık vat•aai 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:J 
Robert Taylorun çevireceği kovboy 

filminde kendisine Mae West ile Wallace 
Beery'nin partönerlik edecekleri kuvvet.
le tahmin edilmektedir. Bu sayede filmin 
büyQk bir muvaffak\yet kazanacağı u
mulmaktadır. 

- Süle'YRlan bu vazifeden aynlm - oıın;;~r~ &ün öğle üzeri Hezaran caddesin" 
ca, İnhisarlar idaresinde çalı~ağa baş de elektrik malzemesi satan Burla mağaza• 
lamıştır. Bir kere de, inhisarlar umum sına bir mllşteri gelmiş ve elektrik ampulfl 
müdürlüğünden bu hususun sorulma - alacağını blldlrmiştır. İsmi Nesim BarfaU o
sını istivoruz. lan btı mft.şteri uzun bir pazarlıktan .sonr: 

Baston va tarihçesi 
Baston ilk in

sanlarda bir mü
dataa ve tecavüz 
ıilAhı idi. SonraJa
rı Amirlik ve hlki
miyet işareti ol
muştur. Hazreti 
Musanm asasının 

mahiyeti bundan 
başka bir §ey de
lildir. Zamanımız
da asanın bir kıy
meti kalmamıştır. Yalnız ecnebi ordular
da en yüksek rütbeyi ihraz eden mare
ıaIIer ufak bir asa taşırlar ve o, onların 
emir ve kumanda salahiyetlerini ifade 
eder. 

1 
Afrika kA.hinlerinin 
Afrikada, Nijer 

vadisinde yaşıyan 

iptidai insanlar fal 
ile hareket eder
ler. Her kabilenin 
bir klhinı vardır. 

Bu kahin akşam ü
!Cri bir horoz ke
ser ve lefinı a~k 
bir yere bırakır. 

Gece çakallar gelir 
ve bu leşi yerler. 

tefeoıu 

Kahin de ertesi sabah gelip çakalların bı-

raktıklan izlere bakarak tAbir etmek is

tediği rüya ve tefeülde bulunmak istedi
ği hAdise hakkında mütaleasını bildirir. -··········---····· .... ················· .. ········ ............................................................ - ... . 

Ev lladını, 
Sosyete kadını 
Bir okuyucum merak etmiş: 
- Arasıra kulağıma çarpan iki tAbir 

vardır ki dalına meraktmı mucib olur, 
biri cev kadını. dır, diğeri de «Sosyete 
kanıdı .. , Dü~nürüm, tam manalarını 
bulamam, sormaktan da çekinirim, lut
fen söyler misiniz ne demektir bun· 
lar?. diyor. 

* Ben bu ild tAblrin ayrı ayrı mana
lara delalet ettikleri fikrinde değilim. 
Söyliyenlerin hayalinde cev kadını. 
t!blrile kasdedilen manayı bulmak 
güç değil: Gözü evinin içinde, eli evi
nin işinde, düşüncesi evinin muhafa. 
zasında olan derli to;>lu, tertemiz ha
nımlarımız vardır, onların kasdedil
mekte olduklarına hükmedebiliriz, 
sosyete kadınından ise cemiyet haya
tına sık sık girip çıkan anlansa gerek .• 
fakat bir kadının ev hanımı olma5J 
ayni zamanda sosyete kadını olması· 

na neden mani teş'kU etsin. 
Yok, eğer sosyete kadını denildiği 

zaman öyle hiç meşgul olmayıp bütün 
hayatını cresepsion> larda geçirenler 
anlaşılıyorsa bu takdirde tabiri değiş
tirip, eğer mutlaka frenkçe kullanıla
caksa ona «mondent, şübhelisine de 

yan monden demek lAzım ... Bu son ti
birlerin türkçesine gelince, pek kaba 
ve kötü düşecek, onJan ya7-tllaktan 
vazgeçiyorum. 

* Bayan H. D. ye: 
Bu sual nereden de hatırını~ geldi? 

Tarihte ve isimde yanılmamak için ki
tab karıftırmak mecburiyetinde kal
dım, bana soracak yerde Halid Fahri
ye sorsaydınız daha iyi ederdiniz, her 
ne ise söyliyeyim: 

Freud 1856 da eski Avusturyanın 
Freiberg şehrinde doğmuştur, henilı. 

hayattadır, eğer yanılmıyorsam A
vusturya Alınan idaresine geçtikten 
sonra İngiltereye gitmiştir, zira Ya
hudidir. 

Kendi ismini ta§ıyan nazarlyeye ge
lince: Menşei Nervos olan hastalıkla
rın psychanalyse fle tedavi edilebile .. 
ceği hakkında tıbbi bir etüdle başla
mış, sonra psycho-sexuelle bir kaide 
halini almıştır, hareketlerimizde ço
cukluktanberi gayri şuuri bir şehvet 
hissinin tesiri altında kaldığımız id
diası düşüncesinin esasını teşkil eder. 
Uzun bir izahı yapıldığı zaman naza
riyeyi makul bulursunuz, fakat isti
nad ettiği esas şübhelidir. 

TEYZE 

Mahkeme, döviz kaçakçılığı tahki - ~~~;~ ~=~~r~1::; b~; :e~:!nı~np:~et * katile Sü1eymana aid hususun •orul - bulunduğunu gören müstahdemJ.nden birt!l 
Armand Bernard Pariste bir masına ve duruşmanın, vekiııertn hu - ıüpheıenmi, ve mağau sablblnin nazari 

Sİft8m8 8ÇIJ0r... zurile devamına karar vererek, 'davayı dikkatini celbetmlştlr. Bunun Ozerine Ne • 
t rk etmfŞ'tir alnı geri çevrilerek elindeki dilter paket a -

Meşhur Fransız san'atkArlarmdan Ar- a ı · 9ıldı~ zaman 1çer1sfnde ayni matuaya a.td 
mand Bernard Pariste Passyde bir ııine- Şirket YlpUrlarmd& memur 37 aded ampul bulunduğu görülmüş ve der .. 

h hal poll.se haber verllml~tir. Yapılan tahk1"" 
ma açmak üzeredir. Bu san'atkinn bir kamaralarlRI S0J8R trSIZ kat neticesinde ay•l dilkklinda caiıean Ya " 
kaç ay sonra sinema hayatından çekile - t k"f d"ld" aef lsmlnde blrlslnln Neslmln suo ortağı ol .. 
ceği söylenmektedir. ev 1 e 1 1 duta anıaeıım~. her lklsl de yakalanaral * Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ceza müddelumumlllfe te3llm edllmlflerdlr. 

Kolombiya yeni 7 film çeviriror hakimi Reşid, garifb bir hırsızlık ıuç - Pollate: 
En büyük film kumpanyalarından biri lusunun sorgusunu yapmıştır. 

olan (Kolombiya) bu senı için yedi bü - Raif oğlu Nuri Benol ismindeki bu • • 
yük film hazırlamaktadır. Bu filmler içfo sabıkalı h~ Şirketi Hayriye vapur- Bır araba bq yaıında hır kua çarptı 
yedi milyon dolarlık sermaye tahsis et- lannda memur kamaralarını 10yınak - Silrücü Abdullahln ldare.slndekl yük ara.· 

· • ve-m .... ; ... ir bası, İçerenkl>yde K.ı.şlaönü aok&Rmdan g,. 
miştir. ta~ ma.munen . adliyey .1.u.uu..r• ~ çerken o civarda oturan Balllln tw 5 ya " 

Filmlerden biri ikmal edilmiştir. İsmi Muddeıumumllik suçluyu, lsticvab e §ında Necmiyeye çarparak vüotıdtbıün mub• 
(Holiday) dır. Baş rollerı Katrin Hep - dilmesi için birinci sulh ceza hlklmi - telif yerlerinden yaralaml§tır. Yaralı Nilmll" 
burn ile Gary Grant yapmışlaTdır. nin huzuruna çıkarmış; Nurl Benol lA- ne hastanesine kaldırılmış. arabacı yaka .. 

İklnci filmin ismi: kayd tavırlarla, mahkemede tunlan an lanmııtır. 
cYou can't take it with You> dur. Bu, latmıştır: Parbyan benzinden iki irişi 

meşhur bir Amerikan komed;sidir. Ese- - Karlı bir iş tuttuk, bay hlltim. yaralandı 
rin filme çekilmesi için kumpanya eser Her sabah 32,5 kuruş vererek, btr Şir- Nuruosmaniyede Çuhacı hanında karyo-
sahibine 200,000 dolarlık bir ücret ver - ket vapuruna biniyordum. Sonra alt lacılık yapan Yorglnln yanında oırak Kl .. 
miştir ki bu mikdar bir rökor te~kil et - kata inerek, oradaki memur ve kaptan gork'un ellndekl benzin teneke& hava gazl" 

ektedir k ı dan birini açıyordum. Bir mn alevinden birdenbire pnrlıyarak yanma"" 
m · amara arın ta başlamışsa da dükkfmdakl d1Rer lşclle .. 
Baş rolleri Jean Arthur ile Ltonel demirle, yahud böyle bir şeyle. Eh! ar- rln yardımlle ateş söndurülmfişttır. Bu sıra-

Barrymore taraflarından yapılacaktır. tık, kısmet neyse, bir gömlek mi, ayak- da Klgork ne Mıgırdıç l.smlnde blr1s1nln &'" 

Üçüncü filin (İrene Dunne) tarafın - kabı mı, bir kasket mi... Ne bulursam, yakları yanmış ve tedavi edilmek üzere Şii'" 
dan çevrilecektir. İsmi: (This Thing Cal- bir küçük paket yapıp, yanıma alıyor- 11 çocuk hastanesine ~aldırılmışwdır. 
led Love) dir. dum. Köprüye çrkınca Şükrü ve Hüse- Bir bisiklet kazaaı 

Dördüncü film Carole Lombard. Be - yin isimlerinde, tanıdığım lld koltuk .,. Davudpaşada oturan Muzaffer 1smlnd8 
şinci film de Jean Arthur tarafından çev- çuya ibunlan satıyordum. Artık kaça bir genç blsikletle tramvay caddefilndeıı ıe• 
rilecekt!r. t 1 tutarsa ... Bu hal 9 EylOJ. - çerken o civarda bakkallık eden Fehmlnıtı 

. . sa ı ırsa, ne . . . 1tl!l 8 yaşında Emele çarparak yüzllnden ,. .. 
Altıncı ve yedinci fılmlen (Mamol - den, 16 Eylfile kadar sürdü. Bır gün tır surette yaralamıştır. Yaralı Hueki ba!" 

yan) isimli meşhur Ermeni rejısör idare 2 rnci şube polislerinden Saim ağabey tanesinde tedavi altına alınmış, suçlu ~aka." 
edecektir. beni çağırdı. Bana bak, Nuri dedi. Sen lanmıştır. 

Bacaksızın maskaraltklan · Annenin hoşuna gitmek için 



BOM POSTA 

il BJl61 

om zabıta hikayeleri :=J C " Son Posta ,, 

Avukatın katili 
Eski muharibler arasında bir anket 

Harb, cebhede çarpışaÖ 
insanlara da geridekiler 

gibi korku verir mi? 
Çanakkale kahramanları, bürük harbe aid ıayanı 

dikkat hatıralarını anlatıyorlar 

hasında haklın olmadığına, iki Uç tüfek 
patladıktan sonra harbedenlere baır.
~aşka bir his geldiğine en iyi bir işaret
tır. 

Bu muharebe on üç gün sürdü. On 
üç gün sonra çıktığımız zaman bölük
ten heme11 hemen kimse kalmamıştı. 
Yalnız biz jandarma efradı seksen kü
sur kişi harbe girmiştik. Dokuz kişi 

döndük. Fakat sizi temin ederim ki on
dan sonraki harblere girişimde artık 
hiçbir korku duymadım. 

Meseli daha sonraları hiç unutmam, 
Kanlısırtın gerisinde Mehmed çavuş 
siperlerinde Kırkkiliseli İsmail ismin
de bir arkadaşımla oturmuş bir gün 
ekmek peynir yiyor ve kim bilir nere
den bulup buluşturduğumuz bir şerbe
ti içiyorduk. O gün de düşman topçu 

endahtı yapıyordu. Merminin topun 
ağzından çıkhğı zaman işitilen sesi du
yunca kendimizi düşünmüyorduk, eli
mizle şerbetin üstünü örtüyorduk, mer 
m;nin sadamesile kalkan toz, toprak 
şerbetin içine düşmesin diye telA.ş edi
yorduk. Canımız aklımıza bile gelmi
yordu. ... 

E•lıi mulıariblerden Hü•eyin ça. 
Ollf cevab veriyor: 



Sabah 
Tuvaleti Spor bir· ceket Hoşa gitmek için 

ne yapmalısmız ? 

Daha yataktan kalkar kalkmaz güzel 
görünmeye çalışmalısınız. Çünkü bu flk 
görünüş muhitinizdekilerin üstünde g'..i
zelliğiniz bakımından en kuvvetli tesiri 
bırakır. Hele kocanız ak9ama kadar sizi 
göremiyecektir. Neden bütün gün haya
linde ihmal edilmiş haliniz kalsın. Yapa
cağınız şey o kadar iÜ9 mü? 

' Alelacele boyananıazsınız tabii. Sonra 
,Yeniden silip makyaj yapmanı:ı: icab eder. 
Cild için bundan kötü şey olmaz. 

Yüzünüze hemen şöyle bir parça gü1-
suyu sürersiniz. Bir parçacık da pudra 
serpiştirirsiniz. Eğer rengıniz pek soluk
sa yanaklarınıza biraz, ama pek az, a}Jık 
dokundurursunuz. Ne krem, ne de başka 
§ey... Bu kadarı taze görünmeniz için 
kafidir. 

Şimdiki bukleli kuvafürler bir de bi
gudi derdi çıkardı. Dünyanın en güzel lra
dını bile bu demirlerin cenderesi içinde 
hoşa gidemez. Sabah sabah takmasanız 

ya saçlarınız dümdüz kalacak, yahuci da
ha geç takmıya mecbur olacaksınız. O za
man daha müşküJ olaca~. Zarar yok, bi
gudilerinizi istediğiniz gibi takınız. Yal
mz onların üstüne mesela geceliğiniz, ya
hud sabahlığınızla bir renkte ipekli blr 
şey sarınız. Renginizi açar. Vı ıizi peri
şan görünmekten kurtarır • 

Uyku-dan kalkınca iÖZ kapakları ıişer. 

Gözlerin içi ekseriyetle biraz bulanık o
lur. Bu da hoş b!r görünüş değildir. Hf'
men biraz çay suyile gözleriniza banyo 
yaparsınız. 

Bu modeli, giyinlşlerinde hususiyet 
yapmak isteyen ve spor kıyafetleri seven 
genç kızlarla genç kadınlar için koyuyo
ruz. Bütün spor tarzı giyecekler gibi ra
hat, sade fakat görülen, bıkılan hiçbir 
eşine benzemiyen bir ceket ... Belde sen
tür yerin.e üç santimlik bir Ustik. Yaka 
dik. Omuzlara kumaştan bır roba konul
muş. Şıklığı ıurasında: Bu robanın iki 
yanında birer minimini ceb var. Düğme-

Güzel bir •• •• orgu 
Orgüsünün şıklığı 

bu suveter'in bütün 
şıklığını teşkil edi· 
yor. Fazla süse ihti
yacı yok. Ufak, dev
rik yakası sade oldu
ğu kadar da yeni. 

Yün örgü ekseri
yetle vücudü biraz 
Jişman gösterir. Jur
lu örgüler bundan 
müstesnadır. Hele 

böyle baştanbaşa ay

ni örgü yapılırsa". 

Şişman görünmemP.k 

için kabarık örg!lden 

.sakmmalı. Birkaç ör

güyii karıştırmaya da 

pek heves etmemeli. 

Yenı modelimizde 
bu mahzur yoktur. 

Belki en büyük şık
lığı ve iyiliği de bu

radaaır. 

Ör(.isü gayet ko

lay. Kol kenarı, yaka, 

etek bir ters - bir yiiz 
lastik. Öte taraflar 

şöyl~ örülecek: 
a) Örgüye çift ilmikle baştıyacaksmız. 

Tek olmaz. 

b) İlk ilmiği örmeden geçiniz (*) bir 

artırma. (2) ilmik bir arada - yüzüne doğ-

çilir (*) 2 ilmik arkadan öne doğru batı-

larak bir arada örüfür. Bir artırma, son-

ra (*) işaretinden itibaren tekrar ..• 

e) Beşinci sıra: İki ilmik bir arada. 
ru, arkadan batar:ık - örülür. (*) işare- (*) bir artırma, iki Umi.k bir arada, (•) 

tinden itibaren tekrarlanarak sıra bitiri- işaretinden itibaren tektar. Sonuncu iki 

lir. Son ilmik tek örülür. Fakat kendin- ilmikten evvel bir artırma, son iki ilmik 

den evvel gene bir artırılır. yüzüne ve teker teker örülür. 

c) Bütün çift sıralar tersine örülür. Bir ters sıradan sonrsı birjnci sıradan 
Atmalar :ve esaslı tane1er hepsi dahil. itibaren tekrar edilir. 

d) Uçüncü sıra: tık ilmik örmeden ge-. Modelin ren i IU e§ilidil' 

• 

ler robanın parçasından. Başka da süsü 
yok. Spor ceket için bu kadarı yetmez mi? 

Rengini kendiniz seçersiniz. Her halde 
-mQdel gibi- cekeli açık, düğmeler le ro
bayı koyu renk yapmak aksine nazaran 
çok daha güzel durur. Açık rengin çabu
cak kirleneceğini düşünüyorsanız o baş
ka... O zaman koyu yünden örünüz. 
Örgüsü: Bildiğiniz çorap vey!I jersey ör

i\isüdür, yani bir ura ters, bir ınra yüz. 

Soldaki beli 11kı1 ıa4• tayyörün kUrK· 
~n dik bJr yakası var. Bu kürk enli bir 
band &ibi eteğe kadar uzanıyor. Tayyör 

iki yandan ltu bandın itterine ilikJeniyor. 
· Eteğin arkası dümdüz, önünde kısa b~ 
plikaşesi var. 

Bu suallere müsbet cevab verjyorsanı:s 

hoşa gidebileceğinizden emin olabilirsi• 
niz. 

Nerede olursa ..... oısun giyini~ze itina 

eder misiniz? 'Ostünüzdeki &eylerin ren}(• 

leri arasında Ahenk arar mısınız? 

Sağdaki: Bu da kruaze ceketle, dar e- Soğan sarımsalt gibi ağzınızı kokutaca'kı 
tekten ibaret bir takım. Reverlerl :türi- ıeyler yemekten vazgeçebili:: mi " 
ten, göğsüne şekil veren, belini incelten siniz? 

penı ceb dlkişile birlefi.yor. Vı c.ekate 
bir baıkalık veriyor. 

Ceketin arkası: Yw ;rerine band, or
tadan dikişli eteğe yakın yeri yırtma~lı, 

bu dikişin bel yeri iki yanından düğmtoli. 

Eteğin önü düz, arkasının ortasında 

derin bir plisi var. (Bu modeli ıajda &ö
rüyorsunuz.) 

Güzellik ve sağlamlık 
Yürümek hem sağlığınız, hem güzelliğiniz ve hem de 

tenasübünüz için elzemdir, nasıl yÜJ'ÜmeJi? 
Günde, ister çalı§sın, ister çalışmasın, 

her kadının bir saat yol yürümesi ıarttır. 
Adaleleri işlet • 
mek, yağlanma • 
mak, tamn vü • 
cudde iyi dolaş • 
masına yardım et· 
mek için, bu zaru
ridir. Bilirsiniz ki 
teniniz, ıaçınız, 

adaleleriniz, hasılı 
bütün güzelliği • 
nfz kanın bu iy:C 
deveranına bağlı
dır. Tekmil güzel
lef?lle faaliyetleri 
de buna dayanır. 

Niçin saçlarıırnıı 

fırçalamayı, yüzü .. 

r
nttıe hafit hafif 
wrmayı vesaireyi 

' tavsiye ediyoruz. 
H~si kanın vücu .. 
dünün o kısımla • 
nnda iyi işliyerek 
oraları beslemesi 
için değil mi? 

Yürümek de bu 
maksadı temin e • 
der. 
Sade bu kadarla kalmaz. Derın nefes al
manıza, ciğerlerinizi bol hava ile temiz
lemeye de yarar. 

Binaenaleyh ne yapıp yapıp günde bir 
saat yürümelisiniz. Ama nasıl? 

Her §eyden evvel yapayalnız olarak ... 
Çünkü yanınız.da birlsi bulundu mu kc
nuşursunuz. Teneffüsünüzün Ahengi de -
ğişir. Dikkatiniz, ayaklarınızın ahengini 
tanzimden ayrılır. Başka şeylere gider. 
Birlikte "rüdii 

fline uymak mecburiyetinde kalırsınız. 
Halbuki hakkile yilrllmek istiyorsanıa 

yürüyüşünüzün hızı h.i~ dejişınemelidiı. 
Bacaklarınız, ciğa-lariniz hep aynı Ahenk
le tıbkı bir makine fibi muntazam if]e
melidir. 

Ne çok çabuk, ne d• ağır alır yürilme
lfsiniz. Daima ayaklarmızın önce ucunu. 
IOnra topuklarını yere basmalısınız, I3u 
türlü adım atarsanı% kolay kolay yorul
mazsınız. Bunun aksine, ağırlığınızı to
puklarınıza vere vere, ve ayaklarınızı rö
rükleye sürükleye yürürseniz hem çabuk 
yorulursunuz .. hem de sisteminiz sarsılır • 

Yürümeye azdan bqlamalıı hergün bir 
parça artırarak bir saate çıkarmalısımz. 
Birdenbire yorulmak dofru değildir. 
Birçoklarının yürüınakten yılınasma ıe
beb olan şey bu yorgunluktur. Her §eyin 
fazlası zarar verebilir. 

Rahat ve iyi yürümekte ayakkabının 
rolü de mühimdir. Bu uzun yürüyüşte to
puksuz, geniş ayakkabı giyinmelisiniz. E
ve döner dönmez çıkarır, istediğinizi gi
yersiniz. 

Yürümeye çıkarken su ve sulu bir f<ey 
içmemelisiniz. Yolda da içmekten sakın
malısınız. Hazmı bozar. Çarpıntıya sebE'b 
olur. 

Tercihen l!labahları yürümelisiniz. Ha
va o zaman daha teınizd:r. HattA müm

künse açıklık bir yerde yürümek daha i
yi olur. 

Herg{in yürümeye vaktiniz yoksa hiç 

olmazsa gün ~ırı, üç günde, hatta hafta
da bir yürüyünüz. HJç yilrümemekten 

daha iyidir. Sonbahar senenin yürümeye 

en müsaid mevsimidir. Fırsatı kaçırmayı-

. Karıınızdakine uyar, ne3'eli ile şen. 

kederli ile mahzun, dinamik bir insanla 
canlı, cevval, bayalperestle romantik ola, 

bilir misiniz? 

Etrafınızdaiilerln nelerden Jioılandığı• 

nı, nelere meraklı olduklarını bilir v• 
yapar mısınız? 

il 

Maddi ve manevi taraflarınızm iyilik

lerini tebarüz ettirmeyi, mesela: Gözle'" 
rinizin güzelliğini, mizacınızın hoş taraf
larını meydana çıkarmayı bilir ıni • .J 
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Mari Valevska 
. 

Na olgonun aşk romanı 

Tercüme etlen: Mebrure Sami 

"Ben daima Mari V alevska kalacağım!,, 
- Nefret ettiğim bir düşmanın ye

rinde, hükümdarlık mevkiinde, her 
vechile saygıya layik ve dostum olan 
bir:ni görmek hazzından başka bir 
menfaatim yok. -ki bu da bence pek 
mühımdir.-

Ah madam ah! Böyle bir hadisenin 
açacağı. ufku düşünsenize... Yuvasın
da rahatlık, saadet bulan, kanının üre
ticilerim yetiştirmek huzuruna kavu -
şan Napolyonun, benim gibi yirmi se
nedir Fransanın i~leri içinde pişmiş, 

kavru1.rnuş ve mem]eketin kudretini, 
haşmetini arttırmak için neler yapmak 
icab ettiğini de bütün manasile kavra
m• .. j birinin tecrlübelerinı:len, görgü -
sünden istifade ederek neler yapmağa, 
neler başarmağa muvaffak olacağını 
bir d;.işünün. 

Te\·azuunuzu incitmiş olrnıyayım 

ama. sizin tahta çıkmanızla, Avrupa 
haritası ve mukadderatı büsbütün de
ğişebilir kanaatindeyim! 

cMarl V&lenka filmbı4en• 
Bu sözden sonra, aralarına ezici bir 

sessizlik çöktü. Fuşe, elile, beyazlan -
mağa başlıyan seyrek favorilerini . sı
vazlad:ı-. İçin için sabırsızılıktan titri .. 
yerek, aralarında kıymeti ölçülmez bir 
birliği mühürliyccek, veya onu yeniden 
yanlızlığa atncak cevabı bekliyordu. 

Napolyon l\farrok §atosunda 

pı.la.mıyacak bir şeyi o, karısı, oğulları- bekliyeceğim. 
nın anası iç.in - hele yanında yeri ve - İmparator, hazan yapabileceğin
fırsatı düştükçe bu hususta teşvik eden den fazlasını vadeder kontes, ( ve ki
biri de olursa - elbette ki yapacaktır. nayeli, manidar bir hal takınarak ilave 

Mari bir an bile, yapılan teklifleri 
kabul etmeği aklına getirmedi. Fakat 
ne de olsa, genç, utangaç bir kadındı. 
Karşısında ~ırf onlara karşı beslediği 
fazla alfıka uğruna günaha girmi~ ve 
bu işde biraz ileri gitmekle beraber, 
hiç bir surette hürmette kusur etme
miş olan bu kudretli adama birdenbire 
çok sert bir karşılık vermekten çekin
di. 

- İmparator bana söz verdi ve ben- etti:) 
de onu sıkmadan, bu sözünü tutmasını (Arkası ııar) 

Çeklerin seferberliğ i büyük akisler uyandırdı 
(BQ.§tarafı • inci sayfada) 

anlaşıldığına göre, Lord Grey tarafından 
yapılan fedak~rlıklaT kadar ümidsiz olnn 
Chamberlainin sulh lehindeki fedakar-
lıkları Almanya zimamdarlarının mese

Nihayet, kelimeleri düşüne düşüne leyi silahla halletmek ve Alman mılleti-
söyliyen o tatlı sesi ile: ni bir fütuhat harbine sürüklemek husu-

- Bunlar boş hülyalar, mösyö lö sundaki ar.zulannı bariz bir şekilde isbat 
Kont, dedi. Böyle emellerinizi yerine etmekten başka bir işe yaramadığı tak
getirmek için benden hiç yardım bek- dirde İngiliz milleti ne için harbettiğini 
Iemeyiniz. Bana bu derece şeref veren bilecek ve kendisine yapılacak olan da
iltifa tlarınıza teşekkür etmekle bera - vete yekvücud olarak icabet edecektir. 
ber, şunu da hatırlamanızı rica ede- Almanyanın tarzı hareketi bütün par
ceğim: Bütün tasavvurlarınızı hiçe in- tilerin organlan tarafından iğbirarla tef
dirmeğe kfıfi gelecek bir bağın altın- sir edilmektedir. 
dayım. Lchistanda, bana ismini ver - Times gazetesi diyor ki: 
miş ve benim de en yakıcı bir mah- cSüdet mmtakasının istiUsı için Al-
cubiyete uğrattığım dürüst, namuslu man radyoları ve matbuatı tarafından 
bir insan yaşıyor. O beni boşarsa, hak- yapılan davetin resmi Almanyanın her 
kıdır, bunu yapabilir. Fakat yarasını türlü medeni kaygulardan mahrum oldu
büsbütün deşmek ve milletimizin ta- ğunu gösteren bir lisanh ifade edilml~ 
rihinde adı hürmetle anılmış bir aileyi olduğu söylenebilir.. (A. A.) 
daha fazla rezalete bulaştırmak paha-
sına. talakı isteyemem ben. Üstelik Çeklere yapdan teklif 
böyle bir boşanma din noktai na7.a _ Paris 24 (A.A.) - Son saatte Bn. Ta-
rından, kilise gözüle sayılmaz bile ve bouis, Oeuvre gıızetesinde şöyle yazıyor: 
işlediğim bütün günahlardan sonra bir .Hitler ile yaptığı son mülakat esna
de bunu yüklenemem. Dinimin emretti- sında İngiliz bGvekili.:ıin Alman devlet 
• · k "d 1 e kada bag·l ld v reisi ile Praga son bir tekli.ite bulunma-
gı aı e ere n r ı o ugumu . . . . . 

· b"l · ıı..·ı· ·n· F k t b··ı·· b ğa karar verdığı Londradan bıldırılmek-
sız ı mıyeuı ırsı ız. a a u un u .. A • •• 

sebcblerdir ki. ismini taşıdığım insan tedir. Çek hukumetıne Sudetlerle ~es-
yaRadıkca, kanun ve kilise nazarında kfm arazinin tahkimat s.ahasına d~hıl o~
be~ Mari Valevskayım ve böylece de mı.yan b~r kısmmı t.ıhlıye etmesı teklıf 
kalmnk emelindeyim. edılecektır. 

B b mtg'de kuvveti a:-tan Bu kısım, bu suretle memlekette va-
u ceva ın .._. ı lıkl , ·· ·· 

k t.. kl'l F kaybettı'gv ·ını' him kargaşa ar çJ.Ama.Sınm onune ge-a ı şe ı e, • uşe oyunu . 
1 d B ı be b gene de k:ırşı çılmek için, AJrnan ordusu tarafmdan 

an a ı. unun a ra er, b . . . d • al dil k · 
k 

v b 
1 

d sem olık bır ~kil e ışg e ece tır .• 
oymaga ça a a ı: D'ğ . 'I' b · h h · 

E
w b' t N l .. k d" ı ec cıhetten Bn. a ouıs, şu a erı 

- ger ızza apo yon, sızı • en ı- kt d" 
. d verme e ır: 

ne resmen eş etmek ısterse, bunu a P mbe bahı H'tl ç k h d 
reddemezsiniz ya. Değil mi? Zaten c eDş.e . sa 1 ~r.. ~ u U·· 

b h tt
. • · · ·· k"ll .. .. 1 dundaki arazıde bulunan ıstıhkamlar Al-a se ıgınız mus ·u er onu a ınmıya - man ordusunun elin"? geçmeden hiçbir 

cak şeyler mi? Kont Valevski memle-
ketinin menfaati uğruna nasıl bir vazi- muahede imza etmiyeceğine dafr büyük 

erkanıharbiyeye teminat vermiştir. Hit
yet takınması Iazımgeldiğini idrak et-
miş bir haldedir. Napolyonun, ~ehi;; _ ler, Von Ribcntropa şöyfo demiştir: 
tan hakkında beslediği iyi fikirlerin clstihkamlar elime geçmeden Cham
bir rehinesi imiş gibi, Lehli bir kadını bcrlain benim imzamı alanllyacaktır. ts
tahtn çıkarmak isteğine de elbette bo- tediğim oldukh.n sonra imza edeceğim 
yun eğecektir. Kiliseye gelince, onun metin hakkında bir karar vereceğim. • 
da ne yolda hareket edeceğini size ~im- Fakat diğer cihetten büyük askeri şef
diden söyliyebilirim. Napolyonun ar- lerin imzasını taşıyan bır nota şark or
zusu önünde, Papa nikahınızın fec;hini dusu erwanıharbiyesine gönderilmiştir. 
kabul etmekten başka bir şey yapamaz. Notada harbiye nezaretinin ayni zaman-
Bırdcn aklına yeni bir fikir geldi. da üç cebhede yapılacak müdafaanın 
_ Kontes, siz .ki vatanınıza bu kadar mes'uliyetini alamıyacağı bildirilmekte-

baehsınız, görmüyor musunuz ki onun dir.• 
hürriyet ve şanını yeniden kurabil - Çemberlayn'in red cevabı 

Epoque gazetesi şöyle yazıyor: 
cNihayct Hitlerin ölçüsüz ihtirasları 

karşısında İngiltere başvekili bir rcd ce-

rnek çaresini, sırf lüzumsuz bir tevazu 
uğruna reddediyorsunuz. Korkarım ki 
sevgilisi, metresi için kolay kolay ya-, 

vabı vermiştir. Hitler, iyi malUınat alı· 

yorsa, birkaç gündenberi Fransız ruhu
nun büyük dalgalarla kabardığını da bi
liyor demektir . ., 
Çeklerin seferberliğine karşı Almanlar 

ne diyorlar? 
Berlin 24 (A.A.) - cDeutscher Densb 

gazetesi, Chamberlaın - Hitler mülakatı 
hakkındaki tebliği ve Çekoslovakyadaki 
umum1 seferberliği mevzuu bahsederek 
diyor ki: 

Godesbergde daha müzakereler cere
yan ederken Çekoslovakya ReisicumllU
ru Ben eş, Prag radyosu ile umumi sefer
ber lik ilAn etti. Beneı, Moskova ile mu
tabık olarak Südet meselesinin musliha
ne bir tarzda hallini baltalamak ve dün
yayı ateşe vermek için yeni bir teşebbüs
te daha bulundu. 

Godesbergde Avrupanın en büyük iki 
milletinin şefleri :rulhü kurtarmak ve 
milletlerini harb!n iecayiinden korumak 
için elele verdiler. 

Halbuki elindeki son kozu oynamak 
istiyen Prag hükumeti harbi çıkarmak 
için bütün manevralara tevessü] Ptti. 

Sovyetler Birliği Polonyayı korkut
mağı istihdaf e:i'en bir teşebbüste bu
lunmak suretilc Praga müzaherete yel
tendi. Herhalde Polonyalıların enerjik 
cevabını hiç beklenuyordu. Binaenaleyh 
cuma akşamı bu manevra ak.im kalmış
tı. Fakat.Beneş, yedi milyon Çekin sekiz 
milyonluk muhtelif ırklar kütlesine ta
hakkümünün artık bitmesi lazım gPldi
ğini bir türlü anlamak istemiyor. 

cBerliner Boersen Zeitung> gazetesi 
de Prag hükO.metinm umumi seferberli
ği ilA.n için Godesberg mülakatının ne
ticesini beklemeğe lüzum görmediğini ve 
bu umumt seferberliğin sulbü kurtarma
ğa çalışan devlet adamlarına kar§! bır 

meydan okuma mahiyetind~ olduğunu 

yazıyor ve Chamberlainin Prag hükı.i

metine müzakereleri bozmaması için son 
bir ihtarda bulunmuş olduğunu ilnve e
diyor. 
Bir Alman gazetesi Çek Başvekiline 

cıckatil» diyor 
Berlin 24 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabWi bildiriyor: Voelkischer Beoı

bachter gazetesi, ilk sayfasında Çekoslo
vakya başvekilinin büyük bir karikatü
rünü neşretmekte ve altına cMoskova
nın adamı katil Sirovh ibaresini yaz
maktadır. 

Potemkiain Polonya maslahatgü.zarı 

nezdinde yaptığı teşebbüs Alman matbu
atını büyük bir endişeye düşürmüştür. 

Matbuat, Sovyetler Birliğinin bu hare
ketinden infialle bahsetmektedir. 

Eylul 25 

------
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI -----

İSTANBUL 
U Eyt.61 1938 Pazartesi 

18: Konferans: Altıncı Türk Dil Bayramı: 
Türk Dil Kurumu adına. lQ: Türk musikisi 
(Plfık). 19.25: Konferans: Prof Salih Murad 
<Fen müsahnbeled). 19.55: Borsa haberleri. 
20: Saat Ayarı. Hamiyet Yüceses ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halt 
şarkıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: 
Saat Ayan. Orwtra. 21.30: Darilttallm mu
siki heyeti: Fahri Kopuz ve arknd~arı ta
rafından. 22.20: Hava raporu. 22.23: Keman 
konseri: Liko Amar, piyanoda Sabo. 22.55: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Saat Ayan, İstiklA.l mar§ı. 

* Z7 Eylill 1938 Salı 

18.30: Dans musikisi CP111.k). 19: Konfe
rans: Emlnönll Halkevi namına, EUf Nnci 
(Hnlk ve resim). 19.30: Karadeniz gecesi: 
Hüseyin Dllflver. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Saa.t rtyan. Süzan ve nrkadaşlan tarafından 
Türk muslklst ve halle şarkılan. 20.40: Ajans 
haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21: Saat il.yarı. Orkes
tra 21.30: Cemal Kil.mil ve arkadaşları tara
fından Türk mu.slkisi ve halk şnrkılnrı. 22.ıo: 
Hava raporu. 22.13: Fasıl saz heyeti: Oku
yanlar: İbrahim Uygun. Ali Bülbül, Belma. 
22.55: Son haberler ve ertesi ıüniln progra
mı. 23: Saat Ayan, İstlklA.l marşı. 

* Z8 Eylıil 1938 Çarşamba 
18.30: Dans musikisi CPIA.t). 19: Konfe

rans: Fatih Halkevi namına, Reşad Ekt'em 
Koçu, CEvllya Çelebi Ue Bursa seyahati). 19. 
30: Karışık musiki (Pl~k), 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat Ayarı. Necmeddin Rıza ve 
arkad~ları tarafından Türk musikisi ve 
hnlk şarkıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: 

ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: s:ıat ~yan. Orkestra. 21.30: Nezihe Uyar 
ve arkadaşları tarafından· Türk musikisi ve 
halk şarkılan. 22.10: Hava rnporu. 22.13: Da
rüttallm musiki heyeti: Fahri Kopuz ve ar
kadaşları tarafından. 22.66: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23: Saat Ayarı, İs
tlkIAl marşı. 

* 29 Eylül 1938 Perşembe 
18.30: Dans musikisi (PlAk). 19: Spor mu

sahabeleri: Eşref Şefik tarafından. ıo.30: 

Kanşık mUSlklsl (PlAk), 19.55: Borsa haber
leri. 20: Snat Ayarı. Nihal Asım ve arkndnf
lcm tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Saat 
Aynn. Orkestra. 21.30: Rıfat ve arkadaş1an 
tarafından Türk musikisi ve halk p.rkılan. 
22.10: Hava raporu. 22.13: MuhltUn Sadak: 
Viyolonsel konseri, piyano refakaUle. a2.50: 
Son haberler ve ertesl gi.1niln programı. 28: 
Saat Ayarı, İstikl~l marşı. 

* 30 E1'iil 1931 Cuma 
18.30: Dans muslkJsl CPlft.k). 19: Konfe

rans: Belim Sırn Tarcan, <KöyHl kardeşlerı
mlz>.19.30: Sıva.cı gecesi ve havalan, Tanbu
rt Ömer ve Aşık OSman. 19.55: Borsa haber
leri. 20: Saat Ayan. Vedia Rıza ve a·lr:ıda~
lan tarafından Türk mu.slkLcıl ve "ı..ılt tar
ktlan. 20.40: Ajans haberi · 2Q ,~: ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söyleY. !1: 
Saat Ayan. Ortestra. 21.30: Suad Olln vo 
saz e.serlerl: Refik Şemseddin ve artad841n
rı. 22.10: Hava raporu. 22.13: Darilttallm mu
siki heyeti: Fahri Kopuz ve artada§lan ta
rafından. 22.55: Son haberler ve ertesi gll
nün programı. 23: Saat Ayan, İstıklll marşı. 

Günahkarlar içine düşen misyoner: 
Milletler Cemiyeti 

(Ba§ tarafı 9 uncu sayfada) kumeti bir peynir meselesinden dolayı 
has o kadar ısrar etti ki, reis, sırası gel- Sovyet Rusya ile münasebatını katet
meden sözü ona verdi. O zaman kemali miş bulunuyordu. Hakem vazifesini 
ciddiyet ve ehemmiyetle yerinden üstlerine alan Eden ve Titülesko bu iş
kalktı ve şu sözleri söyledi: de kararlarını pek çabuk vermiş bulu-

- Baylar, Milletler Cemiyeti ne is- nuyorlardı. Asıl işin güç tarafı bu ka
tiyor? Milletler Cemiyeti, bir sulh, de- ran Uruguvay murahhasına kabul etti
vamlı ve çok gürültülü bir sulh istiyor. rebilrnekti. O gece iki hakem Bergues 

Herkes bu fevkalade nut'kun nas1l otelinin bir odasında karşı karşıya o
devam edeceğini, nasıl biteceğini, ne turdular. Ellerinde sigaralar, önlerinde 
gibi mühim ~eyler söyleneceğini me- şişeler vardı. Bir ara Uruguvay murah
rakla beklerken o gene ayni ciddiyet hası, M. Guani'yi uyandırdılar. O, üze
ve ehemmiyetle yerine oturdu. Bütün rinde pijaması ve başında ge~lik tak
ümidler kırılmıştı. Çünkü bu talakat kesile aşağı ind'i. Her halde biraz da 
şaheseri nutuk bitmişti. mahmurluğun tesirile aksi aksi slSy-

Enteresan hAd.iselerden biri daha: lendikten sonra verilen karan 1-abul 
Dantzig ayan reisi Greiser şiddetE ve et'miyerek tekrar yukan çıktı. Bir da

tarizkar bir nutuk söyledikten sonra ha çağıdılar. Nihayet sabaha karşı M. 
çıkarken Bay Eden'in önüne geldi ve Guani hakem karannı kabul etti. Bu 
sağ kolunu havaya kaldırarak onu Hit- çok mühim enternasyonal hadise so
ler usulile selamladı. Bu hareketi nunda Sovyet Rusya ile Unıguvay hü· 
matbuat locasından gelen gülüşmeler kOmetleri arasında münasebat iade e
takib etti. Buna fena halde jçerliyen dilmiş bulunuyordu. 
muhterem Ayan reisi gazetecilere doğ- (Avrupa gazetelerinden) 
ru döndü ve elini burnuna götürerek, R. Derviş 
mahalle çocukları gibi cNanik!> yaptı ............................................................ . 
Milletler cemiyetinin kuruluşundan- Casusluk tarihinden birkaç 
beri böyle bir hareket ilk defa olarak yaprak 
görülüyordu. . (Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

Asamble ve konsey içtimalarından birinci günü sabahıydı. Rmı telsizi gene 
başka bir de komite içtimaları vardır. hiç bir şifreye lüzum görmeden b.r kı -
İtalyan - Habeş, Çin - Japon ve Dant- sım kuvvetlerin hemen o gün Brusnoya 
zig ihtilaftan 22 ler, 9 lar, 3 ler ve ulaşmalarını bildiriyordu. 
28 ler tarafından halledilmiştir. Auffenberg bundan, kendi kuvvetleri -

Bazan bir meselenin halli veya bir ni fazla öne doğru sürmüş olduğunu an
an Ia.şamamazlığın ortadan kaldırılma - ladı. Derhal cenubu şarkiye doğru çekil
sı işi konsey azasından iki kişiye hava- di. Ve Rus ordusunun bundan sonra da 
le edilir. Böyle meselelerden biri, bu- vermekte devam ettiği emirlere uyarak 
günkü Çekoslovakya işi kadar ehemmi- vaziyet aldı. Bu bu sayede yorgun, bitkin 
yelli bir meselenin halli de bir zaman- ordusunu, çelik Rus çemberinden kur -
lar Titülesko ile Eden'e havale edilmiş- tardı. 
ti. Hadise çok vahim idi. Uruguvay hü- Çeviren: Neyyir 

Bayanların SlhhT 
Hlfzıasıhhası 

Kadının uarı 
tc11ullllycıl ıoodo
rccı tcmlıolmalıdır. 
Aksi takdirde fena 
kolı:ulan11 loti,ırına 
"° mlkropların üre
m esine ıebıblytt 
vcrilmlı olur. 

Kadı o doktor· 
larl;ksdıoın ııbhltu· 
valotl için •LYSOL•, 
l n ı J 1 ar • tınlJ'. 
ederler. Çllnlı:I 
cLYSOLt b11 bıbda 
en mll11ılr ve 1 11 

t un etll bir mÜzadı 
uafhıadur. 

Tıkliılerlne dlkkst ve lı:uıulınaın 
un· kırmııı Orijinal ambalajında l1rar 

~·~·ıy~9_/" 

Kimyager aranıyor 
Zeytinburnu demir eşya fabrikasında me

vaddı inflllklye lşlerlle me§gul olmak Ü'T.ere 
bir kimyagere veyahud asistana ihtiyaç vır
dır. T9.llblerin Zeyt.lnburnundaki fabrikaya 
müracaatları. Tel: 16-9. 

Denizli İcrasından: 
Denizli zirai kredi kooperatifine 179 

liraya borçlu İstanbulda mukim iken ha
len ikametgahı meçhul kalan Demir oğlu 
Ahmed CelAdetln 3/4/938 tarihinde Acı
payamdaki gayri menkulleri haczedilınit 
olduğundan icra ve iflas kanununun 103 
Qncil maddesi mucibince Ahmed Celi -
detin on gün zarfında zabıt varakasını 

dairemizde gl>rebileceği tebliğ yerine ka
im olmak üzere ilAn olunur. 

Z&Yİ: Balat iskelesinde çalı§ma.tta olan 
3596 No. lu arabamın numarasını zayi et -
tlm. Yeni.sini alacatundan eskisi hüküm -
aüzdllr. Mustafa 



25 Eylih 

Alman muhtırası Praga gönderildi 

l • •aMfs edilen v• içinde ne~r konu fUld.uğu el'an anlGfümı,JlaJı odalar (Soldtı 
l Çember tı vn· • 

Godesbergdeki oteı, Hit er ve · Hitlerin odalı) 

halledilmesi meselesinin iki d.vlet ada- ta aşağıdaki beyanatta bulunmllflur: 
1 · · ıcıyfamızda) 1 lm kt (Baş tarafı ıncı k'l mı arasında görüflllmediği an &f1 a a- cBu sabah alınan lüzumlu emniyet ted-

t g 40 da, ba~e ı Büyük bi :1 b 
ten sonra bu sabah san. · kam Godes- dır. İngiliz başvekllinden c ve ce- r!eri ütün Fraruada hükUmetin belt-
Çembcrlayn ve maıyet~d erek buradan urane kararlar> beklenmif olmasına lediği ıoğukkanlılıkla kerşılanmış ve ey
bergden Kolonyaya ~~ tng{ıtereye ha- :ağmen, Alman mahtelleri dünkü mUll- le bir azimle tatbik edllmlftir. Memleke-
tayyare ile saat ıı.2o katın neticesinden memnun ı15rünmek- timiz bu ruretle mühim dıplomatik mü-
reket etmişlerdir. t yyare meyda- tedirler. Geleceic on gün zarfında Südet zakereye süknneı ve vekarla devam ede-

Saat 13.20 de H~stço:m:erlayn, harici- meselesinin ihtillta meydan vermeden bilecektir. 
oma varan başvekıl. k Fransız sefiri halledilip edllmiyeceli anlqılacaktır. Barışın muhafazllll. bu müzakeren::n 
ye nazırı Lofod Hal~fı:u~et erkanı tara- Bugün cihana hikim olan bulanık hava neticesine bağlı bulunmaktadır.> 
Korben ve dığer hu T arc meyda- bu suretle izah edilmektedir. 

fından karşılanmıka~~~~lıka~r halk kütle- Teklifler kat'idir j Son vaziyet 
nında toplanan ıamıamış ve Berlin 24 (A.A.) - Havas a ansının 
ai, bac:vekili tezahüratla se muhabı'n' bildiriyor: Ecnebi memleketle- M h 

~ · u bra Çek hOkftmetine .-erildi alkışlamıştır. I ,. beyanatı rine tahsis edilen btr Alınan haberi aşa-
Çember ayn ın tta ~ıdaki yan resmt tefsirde bulunrnakta-

B kil burada kısa bir beyana ıs 

bul:~:ak 'aemiştir kı: . . İn iliz ve dt~ haber alan Alman mabfelleri Çem-
M-la"katımtn neticesını g b 1 yn _ Hitler müllkatından ıonra va-

c- u . eğim er a . 
Fransız kabinelerine bıldırec . Süd<>t ziyetin tamamile aydınlandıtı kanaatın--r· alAkadarlar, 

Eminim ki bu ~n btr surette halli dedirler. • 
meselesinin muslihane d ltlerdir. Ayni mahfel!er, Almanyanın bftyük bJr 
irin bütün gayretlerini sarfe ~clıedır ahat ve açıklıkla noktai narannı bil-
.. - b na baıs .> sar halli · k Çünkü Avrupa sulhu u • dirdiğini ve meselenin ıUllıen nı ')-

" Çeklere yardım edelim " k5- Iaylaştırmak için elinden ~.leni yaptığı-
danından doğru b&JVe kaydetmektedirler. fngıli:ı bafVekill-

Ta~ar~ mey'de:ı çemberlayn, buraJ.a n~ Prag hükümetine tevdi ettiği muhtJ-
let daıresıne gı etle karşılan- nın . edil Alınan taleblerine aid 
da halk tarafından harar lanmış ranm tervıç en . . . . 
ınıştır. W'!1itehall ~eydan~dş~ t:şvekili tı:~iflerdeedin .~~~e::. ~!~~fi~~:~ 
olan takrıben sekız bin kım- dığı ima 

d ık 1 mıştır. Bu ara".ia bazı t'hsal edilen bir hakkın sulhen tahakku-
can an a ış a Çeklere ı t klifle · · ka~'t 

cParlamento toplansın. ku için yapılan Alman e rının .. 
ıelcr de, . diye bağırmışlardır. h'yette olduiu ve bunların Almanya 
yardım edelım• - d ma 1 lan b" ll . i toplan ı fından Praga yapı son ır ~u l 

Kabıne. ~onı:~ra, Lord Halif:l.k~, ~a~lifi teltkki edilmesi lA.zım geleceği 
Öğle yemeğın en s l Hor'un iştı- e d ısrar edilmektedir. s· c s ymon ve Samue JJ noktasın a 
ır on ~ k s~yi toplanmıştır. u N york 24 (A.A.) - Herald Tribüne 

rakile kabıne on Hitlcr ev uh b' · h b 
b ekil ÇenıberJayn, tesinin Vaşingtmı m a ın, ar 

toplantıda ayı•kat hakkında arkada~1a- ,gazekt ~ takdirde Amerikanın ittihaz ede-
lle yaptlğı mu a çı 1s 1 • • tm-"1. b · 

. ah t vermiştir. ~ hattı harek~tı telblt e aa. ve aro-

Londra 24 (A.A.) - Alman muhtırası 
!aat 15 de Lord Halifa!ts tarafından Çek 
orta elçisi B. Mazarike tevdi edilmtıtir. 

Buna göre Çek cevabının Londraya gel
miş ·bulunduğu hakkındaki ıayialar asıl
sızdır. 

Pragda akialer 
P.rag 24 (AA.) - Çekoslovak matbuat 

bürosunun yan ıresmt tebliğinde, l!alk 

Hitler - Çoemberlayn müllkatı münase-

betile ortaya çıkabilecek her türlü fara
ziye ve sergüzeştcu kombinezonlara kar-

11 ihtiyatlı davranmaya davet edilmek
teôlr. 

Tebliğde deniltyor ki· 

Alman muhtırası bu akşam Çek hükft
metine verilecektır. A vrur>a barışının 

mevzuu bahso1duğunu müdrik olan b'l 
hükfunet muhtırayı itina ile tedkik ede-
cektir. Bu ted.k:Udn .Ukfuıet içinde yapı
lacağını üınid edlyoruz. Esasen alınan 
kat'i tedbirler herhangi SÜJ'prize brfı 
teminat teşkil etmektedir. 

İnPlb padameaten ı.p1&myer nna etraflı ız a ce •• d-5 acak neticeleri kar§llamak üzere 
Müzakereler den "l'i d b-ı-

d kabinenin umu- k tedbirlerin beyaz saray a u ım Londra 24 <A.A.> - Parlamento mahtel-
Müteakiben saat 

17 e, vaziyet hak- a~nacma üzakere edlldiiini bildirmektedir. ıerı. meclls1n salı yeya çarıamba ıüntl lç-
mf heyeti içtima ederek son Bu .!llÜ- gun k=•· . .azl · timaa da~t edlleceftni blldirtyorlar. B. 
kında müzakereye başlamıştı\. Kabi- franıız B.Jye L\ının en Cemberlayn o zaman enterDUJOnal ftZlyet 
zakereler iki saat devam etll'JŞ J.l', Paris 24 (A.A.) -_B.:_D~l~~ ~a~~--1!~n!8' _~~b!a!4~ _!>U:.,.un~~ 

D• yann ı;:::~pl:::~:~,ıy• n•"'' __.A ... s .... k ..... e ..... r-gÖzÜiiÔV3ZiyÖ_ f ifeilkik 
Paris 24 (Hususf ı - A ika ve 

Bone bugün öğlede~ e~~~l nıer arkaya 
İngiltere büyük elçılerını arka 

kabul etmiştir. • • örtlJtÜ 
Bone büyük elçımıde g t büyük 

Bone, öğleden ıonra da .. S~vyel isi su
elçisi Suriç ve Türkiye buyuk_ e ~ 

.. - muştür. 
ıd Davaz ile ayrı ayrı goruş "rüş-

Bone ile Suriç arasında yapılan ao 

me bir saat sürmüştür. • 
•t yer 

Daladye Londraya g~ ~ ıadye-
Paris 24 (A.A.) - Başvekıl a -

.. ·· k üzere bu 
nin Çemberlayn ile gor.uşıne da Lon-
gün Londraya gideceğı hakkın F sız 
dradan gelen haber salahiyettar ~an 
mahfellerinde teyid edilınemekt~dll'. 

Almanyanrn ıı:el 1 Jrı 
Godesberg 24 (A.A.) - Havas ajanS'•-

nın muhabiri blkliriyor: losi 
Alınan mahfellerinde, Sücict mese -.d 

k Ya a! hariç olmak üzere Çekoslova ya d 
diğer meselelerin taleb şeklinde değil de 

ınuhtırasın 1\ tavsiye §eklinde Alman a· 
. b edilmekte ır · derpiş edilmiş olduğu ışra 

Südeltere gelınce, bu mıntakhall'arı~ 
f d n ta ıyesı Çekoslovak k.ıt'aları tara ın rl . !i 

ve Alman kıt'alarının buralarını ışga 
.. lük bır mühlet ve-için muhtırada on gun t 

rilmiş ve tahliye ,tesbit edi~en tarihte a-
mamlanmadı~ı takdirde Almany~nbı_n 

6 d bıç ·r 
ıneselenin sulhen hallı hususun 3 :h 
taahhilde giremiyeceği de ayrıca tasr .. 

edilmiştir. ~ kbel 
Yeni Çekoslovak devletinin musta ah 

h . bir ta -hududları için Almanyanın ıç 

hüde girişmiyeceğı de anlaşılınıştır. 
Sö ı d.ğ. .. Alman muhtırası, y en ı ıne gore, Alın n 

Çekoslovakyanıo ahalisı kısmen a~· 
ve kısmen Çek olan arazisi hakkı~. . ı 
İngiliz - Fransız planının bazı muhım 
noktalarını tekrar etmektedir. 

Avrupa meselesi 
· b" ıan~a Avrupa meseleJcrjnin genış ır P · 

h berlerden Çekoslovakyanın S® a . 
bir seferberlik yaptığını, Lehıs-

tam d sunu kısmen seferber ve 
tanın Ço;k~lovak hududlarına yüz bi
hattA ın bir ıruvveti fimdiden tahşid 
ne yak . _.anın da harbe hazır-

"ğinl MacarJD• 
ettı ' d • tida1 seferberlik ted-vin en ıp 
Iık ne d w anlıyoruz. Almanya 
birleri al bı~ç haftadır umum! bir 
da zaten 1 - d , . illn etmeaen or usunun 
sı:.fe~be~: lcısmını seferber etmiş ve 
buyuk idata da başlamlf bulunu
bazı tahş bir esrar Jrumku-

R ya zaten 
yor. us t ğı belli delil. yahud 
ması, ne yap 

1 
·ur Fakat büliln 

belli olmaksızın y~pıla~ tebllkeli ha-
b c: namına 

bu an~. n tehltkesi Fransanm Al-
reketlenn t:ldid ederek ihtiyatlarını 
manyayı tırması ve ııAnsız, pa-
kısım kısım ça hemen se-

ordusunu hemen . 
tırdısız, d tahşid etmcsidır. 

kısmP.n e 
ferber ve b' harb manzarasıdır. 

anzara tr 
Bu n:. . si taleblerde ısrar ve . a~-
Çünkü sıya 

1 
rda fazla bir ileri gıdit 

kert hazırlık .: üstten umumi bir göz 
var. Avrupa; buradaki vaziyetin 
gezdiren insan,;. olduğunu ve harbe 

d rece gera.n 
son e klıışıldığını g~rür. 
iki parmak ya ümidi yok delildir. 

Faltat barış tmen son sözler 
Çünkü her §eye r.a h be Avnıpada 

t ve bır ar 
söylenmem 1 k teamtll olmamış. 
bu ~rlil başlanma A_..tTU1da sefttr-

jındiye kadar ~~-r- . 
tır. Ş harb demekti. Fa-
berlik her zamkianordular teferber ol-

"rüyoruz 
kat go barb olmuyor. Bu, 
masına rağme~ün değişmif olmasın
A vrupada usub' hiç kimsenin isteme· 
dan değil, har ı 

. ..:ı.- ileri gehyor. 
mesınuÇu 

Harbedecek gibi görünüp it harbe 
varıncıya kadar kazanmanın rnoda:;ı 
geçmiş olmasına rağmen Bay Hitle
rin bunu vasıta olarak kullanması ifi 
sarpa sardırmıştır. Maamafih onun 
Çekoslovaklara bazı talebleri havi 6 
günlük bir memorandom verdiği ha
vadisi doğru ise bu, bir ıyllik alame
tinden başka bir şey değildir. Çünkü 
ne olursa olsun bu kadar had bir kriz 
zamanın<l'a hari:>den başka çare bula
rnıyanlar bir haftayı dolduran gtin
lerle değil. anc8k saatlerle son işleri
ni görmek isterler. 

Her §eye ra;m.en bir harb olursa 
bunun Bismarkın aiyas1 derslerinden 
ve 1914-1918 harbinm acı derslerin
den hisse almıyarak gene bütün dün
yayı haklı veya haksız aleyhine çe
virinciye kadar uğraşan Hitler Al
manyası için pek gayri müısaid ısrt
lar la vaki vlaca~ını söyliyebiliriz. 

Almanya Avrupada İtalyanın, U
zakşarkta da Japonyanın yardımına 
mazhar olsa da bütün bir dQnya ve
bahusus İngıltere ile ulraşması yal
nız kolay olmıyacak delfl, kendisi 
için çok tehlikeli bir iş olacaktır. Fil
vaki bugün bütiln siyas! ve askerl 
prtlar Almanların aleyhindedir. Bu 
suretle 'de barış ümidimiz kesllmiı de
lildir. Çünkü Bay Hitlerfn, Uıtillfı 
Çekoslovakya ile etrafındaki ko~
lan arasında tahdide muvaffak ola
mazsa Almanyay.ı. neticesi pek f(lb
hell bir harbe, daha doğrusu yeni bir 
intihar yoluna aevketmiyeceğini kuv
vetle beklemeliyiz. 

Sayfa 11 

Bütün Avrupada askeri hazırllklar 
!&dra 24 '(HUIUSi) - Çekoslovakya-! ve hamlıklar da ayni nfSbett-0 inkişaf et • 

da ilan edilen umumi seferberlik munta- mektedlr. 

tam btr 8Ul'ette ikmal ed.f.lmıktedir. •ı..nd .,. (A.AİD&il) teredAne t 1ll 

On Mkiı:den kırk yqındakl bUtnn er- bahar manevralarına. başlamak üzere bu 
• AN ra . .on • - avcı. an osu, i 

kekler sevinç ve neş'e içinde askerlik ıu- bah erkenden İnvergordon'dan hareket 
belerfne ,I<L!rek. kıt'alarına sevkedil- mlftlr. 
mektedirler. 

Nakil vaaıtalan ve tayyareler 
muaadere edildi 

Bütün nakil vasıtalan ve husust tay
yareler mtisadere edilmiştir. Bugün Prag 
aokaklannda hiçlıir takııl görünmüyor
du. Tabiler, asker 1evkiyatm1. hasredll-
1111.i..ttlr. 

Ayrıca, memleketin her tarafında sü
kdıı w intizamın hOkilm ıt1rdülü bildi
rilmektedir. 

Südet mmtakasında vaziyet 
Südet mıntakalarını bizzat ıezmiş olan 

Royter ajansı muhabiri, ıördil~lerlni ıu 
surette anlatmaktadır: 
Aı jehri, Südet gönO.llQlerin hAldmi

yeti altındadır. Çekler buradan çekilmiş
ler ve ıehir ile bütün irtibatı kesmi§ler
dir. 
~yiyecek ve mahrukat kıtlığı var

dır. 

Egıez-, Karlsbad ve Goblentz be Çek 
hlkimiyetl altında bulunmaktadır. Asa
yiş, Çek makamları tarafından temin e
dilmektedir. Bütün bu ,ehirlerd.ı tam bir 
sükfuıet vardır. 

Sndetlerle Çekler ara81nda 
bir anlaıma 

Eggerde meskQn Südetler ve Çekler a
ralarında bir anlaşma yaparak, tehir 
hangi tarafın eline geçene geçsin, ku
rulan idareyi kabule ve birbirlerile çar
Plfllla.mağa karar vermiılerdir. 

Bir Çek tayyaresi Viyana üzerinde 
Londra 24 (Hususi) - Viyanadan res

men bildlrildiğine göre bugün bir ~k 
tayyaresi şehir tızerinôe uçm~, fakat 
hava toplan tarafından uzaklaştırılmış
tır. 

* Llnı 24 (A.A.) - Alman ajansı btldl -
riJor: 

Çetıer Tf'tving'den hududu takiben • .\1 -
man toprağında Leoreldz lı:Oyüne ilden yo
lun 11serlne mltralyöZie at.et açmqlardır. 

B1r Çek 8.8kert t&YJ'l.r'fll!ll ayni bOlgede hu
dudu aşarak F.relstaoot'a kadar llerlemtıtr. 

Demlryobı mAnall:alltı 411J'da 
Lıondra 24 (Hu.sua!) - Alman aJaruıının 

verdltı bir habere cftre db geceden berJ 
Çebsloftt:,. ile Almanya araaındald demir 
70Ju mtınakalltı tamamen durmuştur. Bu 
Uclblr Çekler tarafından ele alınmıttlr. 

Demiryollan n kiprtller tahrlb edildi 
Tekrar Alman membalanna clire Çekler, 

Almanya ile Çelroelonkya arasında nın -
cud on demlryolu hattım ft buı t0pr1ller1 
tahril> etmişlerdir. 

Çek - Macar, Çek - Lelıı hadulllan da 
kapatıl ılı. 

Difer taraftan Çelı:o,,Jovatya - Macarııı -
tan n ÇekosJontya - Leblatan hududla -
nnın da kapatılmı4 oldutu blldlrllmekte -
dlr. Qelı: - Macar hududunun Jk1 '8.rafınd:ı 
ara~ olan Macarlara, buciln hududu geç
melertne mt1saade edtlmemlşttr. 

Bitler nereye rfttl? 
Londra 24 (Htı.!\1.!!) - ~Mlnye mtler bu 

sabah aaat ıo da, otomobme Oodeıbergden 
hareket etmiştir. 

EnelA, Hltlertn Berllne gtttığl tahmin 
edlllyordu. Fakat blllhare bunun dolru ol
madığı anlaşılmıştır. Şlmdllllı: Hltıertn ne -
reye glttlfi malOm deRlldir. 

Fransa da 
Parfs 24 (A.A.} - İhtiyatların 81.lAh altına 

ça~ınlması hususunda alınan tedbirler, hu "" 
dudlann kapatılması için lfwm olan kuv ıt 
vetıert itmam etmektedir. 

Bu davet, umumi seferberlikten evv(SJ 
derpiş edilen son emniyet tedbirlerinden bt. 
rint te§kll etmektedlr. 

Par1s mmtakası belediye direlerine 24 ., 
11ll saat 4 tarth1nl taşıyan Te bazı sınıf • 
bay, yarsübay ve askerleri sllAh altına çaı. 
ltran emlrnameler yapl§tırılmıştır. 

'O'ç ve lki numaralı .Beyaz kart:. ları ba;,. 
nıu bulunanlar mezkar kartlara ıöstertıea 
mllretteb mahallere derhal gideceklerdir. 

Parla 24 - Başvekil Daladye, bu sabali 
~al Gamelln'l kabul etmiştir. 

* Parts 24 <A..A.> - Entrans!Jan gnzeteısl 
ordu JQln alınan ihtiyat tedbirlerinin do • 
nanmaya teşmil edildiğini bildirmektedir. 

Belçl.kada nıeZUiılyetıer kaldırıldı 
Dlğer taraftan Belçika ordusundaki bil • 

tün mezuniyetler kaldırılmış ve sübayı.J 
kıt'alarınn dönmek üzere emir almışlard!f, 
MUhend!.tı 'V'e mekanlzyenler de 81.llh nıtml 
alm:rnışlardır. 

Leıhlatanda da askert tedbirler ittihaz ., 
d.Jlm.1t Te Çelro&ovakya hududuna takviJI 
kuvvveu sevkedllmiştır. 

l"elemenk ve Norveçde bazı ihtiyat ood • 
l:lrlert alınmıştır. 

* Brülaıel 24 (A.A.) - Alınan emniyet teilııı 
birlerl netiei!Slndtm olarak, Mkert makam • 
lar bazı otomoblllere el koymllflardır. J 

Tayarelerin faaliyetleri 
Dresd 24 (A.A.) - Uç motörlü bir Çd 

tayyaresi Zinnwald clvannda Almon tol> 
re.klan üzerinden uçmuştur. . · 

Bernhardstal yakınında diğer bir AJ. 
man tayyaresi 150 meire yüksekten utı 
mu§tur. 

Çekler Alman gazetecilerini 
tevkif etti 

Prag 24 (A.A.) - Alman ajansı bildi
riyor: Berlindeki Scherl matbuat müQıı 
seseslnin hususi muhabin Vagner ile btl 
kaç büyük Alman gazetesinin Budapeate 
muhabiri Riedel Çek polisi tarafında 
bu sabah tevkif edilmişlerdir. Bunla 
~koslovakyada transit olarak ·nulUIP 
muştur. 

Son dakika 
Hud adda 

Prag 24 (A.A.) - Devlet radyosu dt\n 
ıece Huoudd'a vukubulan birkaç hfldia. 
y1 kaydediyor. Gece yansından iki sari 
sonra Leh hududundan gelen üç kişi h( 
dudun iki tarafındaki Teşen cLch \'\. 
Çek. tehirlerini bağhyan köprüye '9 
bomba atmışlarci'ır. 

Kraslicede iki amele Varmsdorfda da 
bir Çek jandarma zabiti Almanlar tar~ 
:tından yakalanarak Almanyaya götür(U.. 
müılerdir. 

Cenub Moravyasında Südet lejyon~rle
rinin bir müfrezesi silAhlı olarak hud~ 
du geçmişse de tardedilmişti!'. 

Müdafaa nazırı, Çek ordusunda gönOlıo 
1ü olarak hizmet etmelt isliyen birç~ 
klımelerin mü:racaatını şimdiye kad• 
reddetmiş olduğunu bildirmektedir. 

Benet'tn lteyanname.ı IAıb.lstanda on bin gönüllü 
Parts 24 (A.A.) - Beneştn Çekosıovalı: or- Varşova 24 CA.A.) - Leh lejyanunu kaJ'tl 

dt11unun umumi seferberlltlnl 11ln eden dedllenlerln adedi artmıştır. Yalnız var'° • 
beyannamesi Çek, Alınan, Macar, Rllten ve vada dün Çekoıslovakyadakl Lehleri s114* 
sıonk füıanlannda okunmuştur. Beyanna _ kurtarmak için 10.000 g~nüllü mnracaat • 
mede askerı hlzmete tabı olanların der _ mittir. 
hal Te en kısa bir zamanda nıliretteb mahal- 8üdet mıntabsındaJrl lstlhkamlarda 
lertne gitmeleri kaydedilmektedir. A.slı:erl ha- rteichenau 24 <A.A.) - D. N. B. blldlrl • 
berler sıkı bir saruUre tabı tutulmaktadır. 10r: 

Radyo ile neşredllen beyanname QfaRJda- :Bu aabahtanberi Kratzau - Rendenhöhe -
ki dhnle Ue bitmektedJr: ll:dnardabaeh - Bemmerc l'erdlnaruı - wı. 

cVatandaşlar kat'! an gelmlftir M f nı?ıua hatbndakJ Çek istlhkAmlarına USlql 
fatıyet herkesın' l&terecetı faaliyete :::ı1: memllll toplar ~erleşt1rllmiştir. Yüzde yti:I 
dır. Herkes bfttOn kuvvetne vatana hizmet. Alman olan bu bölge halkı büyük bir endJtl 
etmelldlr. Cesur -.e sadık olunuz. Gayemiz 1çlndec1lr. Zira bütün hat yeraltı irtibatla • 
adalet 'ft hftrrtJet için mftcadele etmektir. r1le mücehhezdir. Ve 24 aaattenberl de Çlııllı. 
Yaf&SlD Çekoslovakya... ler bütün hattı icabında ihavayn atmak ~ 

Renlayn'ln be 1 tıorpWer yerl•irmlşlerdlr. Bu takdirde m1/lf 
Berltn 24 <A.A.) _ a:::~':ı':nlarma hl- talcanın bütün şehir ve köyleri tamnmd 

taben ne."Jrettı~ı bir beyannamede Henlayn, berhava olacaktır. 
Prag hükftmetıntn seferberUlı: yapmak hu - Yuroslavyada Çekler 
su.sunda verdltl karara itiraz ederek ezcüm- Belgra<i 24 (A..A.) - Seferberlik emrlnıt 
le t0}'1e demektedir: dahil olup da Belgradda bulunan bln Jca • 

cmç bir Alman bu aeferberllt emrine Jta- dar Çek bugün husu.sl trenle ve Rom!UlJa 
at etmiyecektır. Hiç bir Ahnan, Almana tar ~?!_?.~~?::1.~~-~~~!~.~ .. ~.~=~~-~= .. ~~~~:;.~!!:_ 
11. hiç bir Macar, Macara tartı, hiç bir Po- Zabıta hikAyeleri 
lonyalı, Polonyalıya b.111 aiUh :tunanmıya-
calı:br. Yakında serbest olaeabınız ... 

Dua seferleri •ant• 
Londra M <A.A.) - Prag hftldlmettnce 

1sda.r edilen 1eferberllk tararnamMS mucı -
b1noe hava nakllyat aen11ler1 durdurulmuş 
oldultundan bu H.bah Londra ne Prag ara -
sında aems yapılmamıttır. 

Avrupada askeri hazırhklar 
Londra :H <Huau.sl) - Blyast buhranın 

k~bettı~ı vahamet ~betinde, muhtelif Av
rupa d.ovlet.lılrtalD ele tl4ı1r11n utut tedb1r 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
Çaldığı paralan rahat rahat yiyecC'ğl• 

nl uman bu yavuz hırsız, üstelik Y<llllall 
caninin ellerine kelepçeleri geçirdiltllJ 
zaman, mübareğin ayakları suya erecel 
ama .. geçmiş ola ... 

Bingam, Hornleye hayran hayran bd). 
tı: 

- Harikasın , ustam, diye coştu 
İngilizceden çeviren: 1brahim HoyC 



12 Sayfa SON POSTA Eylfıl 25 

ıuıw Son Posta'nın hikayesi 

Asıl kabahat kimde? 
i1111llllllllllllUllllllllllllllllJll111llllllllllJllllllllllllllllUlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllh.. Yazan: O. H anri - Çeviren : H. Alaz 
Ktrmızı saçlı, traşı uzamış, üstü başı 

pejmürde bir adam, pencerenin y:ınında· 
ki bir koltukta oturuyordu. Bu adam pi
posunu tellendireli çok olrr.armştı. Biiyük 
bir hazla piposunu çekiştinyor, ağzında!'l 
yumak yumak mavi dumanlar çıkarıyor
au. 

Neye sokağa gidip de diğer çocuklarla 
oynamıyorsun?. 

şındaki ayakkabı boyacısına doğru götür
dü. Boyacı Toni klübün reisi ve umumi 
katibi Molış'in açık sarı renkteki ayakka
bılarını, bugün beşinci defa olarak, par
latıncaya kadar Berk, reisini bu işdf'!l 

vazgeçirmeğe çalıştı. 

Liza, sevgilisi Molış'in her vakit dolaş- gözlü beyaz fare!. Ben onlan arıyorum. 
tığı caddeden geçiyordu. Kara gözleri, Siz beni bilir misiniz, Tommi?. Biz Molış
ö!keli fakat dalgın bir halde, civardan la nişanlanalı iki sene oluyor. Şu parma· 
gelip geçen insan kalabalığmı tedkik :!- ğımdaki yüzüğe bakınız!. Mohş bu yüzil
diyordu. Zaman zaman saçma sapan bir ğün beş yüz dolar kıyınetind~ olduğuna 
şarkıdan bir parça tutturuyor, hazan da, söylüyor. O kızla dansa gitmeğe hele b:r 
küçük beyaz dişlerini sıkarak, etrafına, cesaret etsin!. Ben ona ne yaparım. bılir 
şehrin şark kısmı lehcesmin pek zengin misin?. Vallahi onun kalbim deşerim. 
olduğu, edcbsizce bir!taç kelime fırlatı- Toınmi, bana bir viski daha getir!. 

Demindenberi mutfakta yemek yap
makla meşgul olan kadın kapıya yakla
şarak: 

Bir müddet bu vaziyett<? pipo içtikten 
sonra, ayağından fotinlerım çıkardı ve 
oldukça eskimiş mavi çuha terliklerini 
giydi. Daha sonra cei:>indc11 bir gazete çı
kardı. İlk önce büyük puntu ile yazılmış 
havadisleri okudu.. bunlar bitince, sır:ı 

daha küçük puntularına geldi.. adam, g:ı

zeteyi büyük bir hırsia, büyük bir teha
lükle okuyordu .. 

- Con, dedi, ben Llzanın sokakta oy
namasını hiç muvafık görmüyorum. So
kakta oynıyan çocuklar, orada lüzumun· 
dan fazla fena şeyl~r öğreniyorlar .. za
vallı kız bütün gün;.inü evde geçirdi. Ba· 
na öyle geliyor ki, evde bulunduğun 

müddetce biraz fedakArhk yaparak pek
ala Liz'le meşgul olabilirsin!. 

O, arkadaşına: 
- Molış, şu sarışından vazgeç) başına 

bir i~ açacaksın, tavsiyesindl! bulundu. 
Sevgilini manasız yer~ üzeceksin!. J...iza 
gibi seni seven, senin Ü7erine titreyen bir 
kızı nerde bulursun?. Liza, yüz tane En
niye bedeldir. 

yordu. Garson, yavaş bir sesle ve tane tane 
Lizanın üstünde yeşil b1r eteklik vardı. söyliyerek: 

Kırmızı ve esmer kutulu bluzu kendısine 
pek yaraşıyordu. Parmağında, kocaman 
sahte elmas taşlı bir yüzü~ taşıyordu. 

Boynunda, gümüş zincire asılı bir ma
dalyon sallanıyordu .. yüksek ökçelerı bi!' 
yana fırlamış iskarpinleri fırça yüzü gör
memişlerdi.. başındaki şapkasının, bir fı
çıya sığabileceği şübheli idi.. 

- Ben sizin yerinizde olsam Miss Li
za bu dedikodulara hiç ehemmiyet ver
mezdim. Molış Melloli, sizin gibi bır kız.t 
terkedecek bir adam d(!ğildir. Daha soda 
getireyim mi?. 

Kızıl saçlı, traşı uzamış, pejmürde kt
lıklı adam öfke ile: 

Molış: 

- Ben hiç de Enninın perestişkarların
dan değilim .... Mohş bunları söylerken 
sigarasının külünü, pırıl pırıl parlıyan a
yakkabılarından birınin üzerine döktü. 
Ve fotinini Toninin gömleğıne sildi. - F4l
kat Lizaya küçük bir ders vermek istiyo
rum .. çünkü o beni adeta kendı mülkiye
ti, kendi malı gibi bir şey telakki ediyo::-. 
O, önüne gelen yerde, g{ıya benim bir 
başka kızla konuşmaktan bile korktuğu
mu söyliyerek öğünüp duruyor. Liza, bazı 
sahalarda fevkalade ıyi bir kızdır. Fak:ıt 
son zamanlarda lüzumundan fazla, ve bir 
kadına yaraşmıyacak surette küfretmı:-ğe 
başladı.. 

KomiJU odada bir kadın yemek hazırlı
yordu. Kızaran et kokusile kaynamaktll 
olan kahvenin kokusu, ağzına kadar tık:ı 
basa doldurulmuş akşam piposunun neş
rettiği koku ile, fi.deta, yarı=.: edercesine 
büfün evi istila ediyordu. 

- Şayed Liza kendine eğlence arıyor
sa, dedi, bütün çocukların yaptığ. gibi, 
sokağa gidip oynıyabilir.. hem rica ede· 
rim, başıma musallat olup durmayınL 

Liza, cBlü-Cey> isimli gazinonun arka 
kapısından içeri girdi. Masalardan biri· 
nin başına geçerek oturdu. Sonra, araba· 
sını getirmeleri için zil çalan asll btr kadın 
edasile zile bastı. Geniş ve sessiz bir te
bessümle, bir garso11 gör:.indü. Hürmet 
dolu bir laübalilikle Lizamn ne emretti· 
ğini sordu. 

Alkolün tesirile yilrPği biraz yufkala· 
şan Liza: 

- Evet, diye tekrarladı, iki ıene olu
Yor. Evde canım sıkıı<lığı için ben her ak
şam kapının önüne çıkar oynardm;.. U
zun zamanlar, sadece merdiven başında 
oturur, şehrin ışıklarına, gelip geçenlere 
bakmakla iktüa ederdim. Bir akşam ora
dan Molış geçti ve beni yanına çağırdı. 
Ben işte o ak.şamdan itibaren ona abayl 
yaktım. Bana ilk defa içirerek benı iyice 
sarhoş ettiği gece evde sabaha kadar ığ· 
ladım. Başkalarına da uyumak imltlmm 
vermediğim için azar işittim. Ya şimdi ... 
Kuzum Tommi, şu boyalı Enni Karsonu 
hiç gördünüz mü?. 'Evet, ben onları any?· 
rum. Şayed Molış'i görürsen, benim ken· 
disini aradığımı ona söylemeğı unutma!. 
Ben onu o kadınla bulursam, blliyor mu
sun ne yapacağım?. Onun kalbinı deşe
ceğim .. sözlerime itimad ediniz!. Bana bir 
viski daha getiriniz!. 

· * Mollş Melloli: 

Bu ev, karanlığın çöküşile beraber, 
müşterilerini avlamak için ~eytanın dı.ik
kanını açtığı, şehrin .şark tarafındaki en 
kalabalık caddelerinden biri üzerinde idi. 
Bir alay çocuk caddede oynuyor, bağırı
yor, çağırıyor, koşuşuyordu.. bu çocuk
lardan bir kısmının elbise ve entarileri 
yırtık pırtık ve kirli: diğer bir kısmının 
ise temiz, beyaz ve dii7.giin. ba~ları da 
kordclah idi. Bu çocuklardan bazıl:ın 
genç bir atmaca gibi vahşi yüzlü ve y:ı
ramazdılar; diğer bazıları ise nazik edalı 
ve ürkektiler.. gene, bunlardan bazıl:ırı 

ağıza alınmıyacak kada.· kaba \'e adi söz
ler söylüyor, diğer bir kısmı ise kızarak, 
vahşet içinde bunları dinliyor, fakat ya
vaş yavaş bu sözlere alışıyorlardı. 

- Enni ile danseJcceğime 6air yirr.ıi 
beş dolara karşı elli dolarlıı. bahse girifi
yorum, dedi. Nasıl ka\>ul eden var mı?. 

Bir saattenberi pencere başında gazete 
okumakla meşgul olan adamın yanına, on 
iki yaşlarında bir kız yaklaştı. Ürkek ür
kek: 

- Baba, dedi, çok fazla yorgun değil
sen benimle bir parti şatranç oynar mı
sın? 

Pencerenin başında fotinsiz olar:ık o
turmakta olan kızıl saçh. traşı uzamış, 

pejmürde kılıklı adam çatınarak: 
- Şatranç mı oynıyayım?. dedi. Ha

yır, oynamam .. gücüncien fazla çalış~n bu 
adamı hiç olmazsa biraz rahat bırakın!. 

- Neden? Ne olur ki? 
- İyi havadis değil. 

lü. 
- Ne gibi? 

- Herif mağa-
za saha bısıdır. 
Hükumetle bin 
türlü işi olabilir. 
Bunun vergisi 
var, cezası var, 
patentası var .. bir 
sürü ilişiği var. 
- Bu sefer, be

nim içime doğu -
yor: İş başka tür-

- Söyliyemem. Haydi gidelim. 
-Nereye? 
- Otele. Oradan da tası iarağı top -

layıp, yola çıkmalı. 
- Bir korkun vardır? 
- Ulan, ne geveze, ne çal çene he • 

rifsin, be! Ben sana yürü dediğim za -
man, sorma, yürü! Burnuma fena ko· 
kular geliyor ... 

Molış'in kara gözlen pırıl pırıl yanıyor
lardı. Çünkü onun izzeti nefsine dokt4-
nulrnuş, kabadayılık gururu incinmişti. 

Cebinden bir deste banknot çıkardı. On
lardan bir kısmını sayarak ayırdı ve ba
rın peykesine onar dolarlık beş banknot 
fırlattı. Moliş'in bu te!düini reddedeme
mek vaziyetinde kalan, bu suretle cbu
runlarından yakalanan> üç dört delikan
lı da kendi paralarını çıka!'ıp peykenin 
üzerine koydular .. bu bahsin hakem! ola
rak seçilen barın btifecisi paraları topla· 
dı. Dikkatle ve ihtimamla bir kağıda sar
dı. Kağıdın üstüne de, kilçük bir kurşun 
kalemle, arada kararlaştırılan şartları 

kaydetti ve paketi kasaya yerleştırdı. 
Molış'ın dostlarından biri: 
- Dikkat et, başına iş açacaksın, diye 

söylendi .. 
Moliş sert bir sada ile: 
- Bu benim bileceğim iş, dedi. Mayk, 

doldur baknlım hepimize birPr tane .. 
Kadehler içildikten sonra, Molış'ın ar

kadaşı, !atası, kavgalarda şahidi ve başve
kili olan Berk, Molış'i kolundan tutup 
sokağa çıkardı. Gece kuşları klüb:inc 
mensub baların resmi v~ en milhim )§

lerini görüşüp kararlaştırdıkları kö_şe ba-

Berk: 
- Ona ilk kadeh b~rayı nasıl içirdiğıni 

şimdiki gibi hatırlıyorum, dedi. Bu, iki 
sene evvel olmuştu .. Liza o zamanla~· saç· 
!arım düz tarıyan, basit, mütevazı b!r 
kızdı. .. Kızarmadan bir tel: kelime söyl!
yemezdi.. akşam yemeklerinden sonra se
ninle buluşmak üzere iU köşe başına ge
lirdi .. 
Molış: 

- Evet, o, o zamanlar öyle idi, deJL 
Fakat şimdi kendine mahsus bir sürü 
huyları olan bir kadın oldu. Dünyada en 
ziyade sinirime dokunan şey kıskançlık
tır. İşte, bilhassa bunun için Enni ile dans 
etmeğe gideceğim.. Lizamn biraz derse 
ihtiyncı var .. 

Berk, arkada~ına veda ederken: 
- Dikkat et, ihtiyatlı ol, dedi. Şayed 

Liza benim sevgilim olsaydı, Enni ile 
dansetmek üzere ben de ondan habersi7.
ce kaçardım; fakat elbisemin altında bir 
zırh bulundurmağı da unutmazdım. 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Liza, memnun bir hareketle ipek etek
liğini okşadı. O burada emredebilırdi; ve 
emirleri de yerine getirilirdi.. Kadın im
tiyazı olarak hayatının kendisine verdiği 
biricik şey bu idi. 

Liza, şehrin aristot semtinde oturan 
asil bir kadının: cCeynıiş, ıampanya!ıı. 

deyişini andırır bir sesle: 
- Tomm.i, viski! diye emretti. 
- Emredersiniz Mis3 Lıza. Viski neli 

olsun? 
- Sodalı. Kuzum Tommı, bugün Mo

b~ buraya hiç uğramadı mı? 
- Hayır Miss Liz:ı.. Ben onu bugün hiç 

görmedim. 
Garsonun ağzından .cMiss Liza. keli .. 

meleri hiç eksik olmuyordu. Çünk:i Mo
lış bu gibi vaziyetlerııe kendine mensub 
olan kadınlara karşı f P-vkalBde hürmet
kar davranılmasını isterdi. 

Liza, viskiden bir yudum alarak: 
- Ben onu arıyorum, dedi. Kulağıma 

çalındığına göre, guya Molış, Enni Kar
sonla dansa gideceğini şuna buna söyle
miş.. hele buna bir cesaret etsin!. Kızıl 

* Liza bulvardan hafifce sallanarak gi. 
diyordu. Fakat bütün dikkati, bütün has
sasiyeti üzerinde idi. Gözleri gene, çak
mak çakmaktı .. fakir evlerden birinin 
merdiveninde kıvırcık saçlı bir kır. ç~· 
cuğu oturmuş, elindeki r-E'),lkli iplerle oy
nuyordu .. Liza, al al olmuş yüzünde htte
kar bir gülüşle kızın yanın:ı oturdu- fa. 
kat birdenbire, gözleri berraklaştı; onlar
daki hilekar ifade kayboldu. 

Liza. elini iplere doğru uzatarak: 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

-58- min eşyasın çalıp füruht eylem~en.. 
Hardan çaldın?• 

- Sen ne cevap verdin? 
- Özüm dedim: cBilmirem. Heberim 

yohtı. İlle menim yanıma pedersfthte 
bir veledi ziyan gelüp .. 

- Ben miyim o? 
- Sensen, da! 
- Ulan, Hacı! Başka vakit olsaydı, 

dinim hakkı için ağzını burnunu pel-
- Senin bavulun Bunların hepsi de teye çevirirdim. Neyse, haydi! 

hazır mı? hartada yazılıdır. - Gızma., darılma. Bilürsen: Pülüse 
- He! Hazırdır. - Doğru, tak.in eyle dimeh gerehti. Dimeyeler olar kin, 

Zatından benim çok senin bu işdeki su - biz bileyiz, ha? Beyle dedim: « .. Bir 
eşyam yoktur. Salt çun, kabahatin, ara , .. ,.Jedi ziyan gelüp, özüme bir antike 
çamaŞ1rımdır. yerde bir nevi ter - .... rsetti. O ara bir müşteri vatdı dükan-

- Öy1e ise, gel, cümanlık. Nar.gileyi da, o antikeye talih çıhtı, bazarlıh ey ~ 
beni dinle. herife satan sen ledi, aldı, cetti. İlle ne görmesem nedi, 

Kolundan tutup değilsin ki. ne tamram satan kılrhane uşşağını .. • 
dışarıya çıkardı. Bu - Zo, ne door _ - Ulan~ Ağzını topla! 
saatte tenha oldu • sun? Ben 0 kıdar - Yoh~. Toriğefendi.. dadaşım. Kem 
ğunu bildiği alt kat piyaz etmemiş ol - söz etmemişern. 
salona indiler. Ora- saydım, satılırdı 0 - Daha nesini edeceksin, be? 

- Vallah, ben bir şey yapmış deği
lim. 

da loş bir köşeye o· mefret ? o ağır lok- - Sen ölesen çötü meanası yohti. Bl-
turdular. mayı herife, benim zim lehçede karhane favrika dimchti. 

- Bana bak, ga - salyamdır kolay M~n bilürem eylediğim lahırdımL 
- Hay, kahrolasın, e mi? Haydi, 

bas! 
Takvor hata işin farkında değildi. 

Hızlı hızlı yürüyorlar, Torik arada bir 
arkasına dönüp bakıyordu. Otele varır 
varmaz, Gurabi efendiyi yakaladılar. 

- Haydi, babalık, davran .. gidiyo • 
ruz. 

- Nereye? 
- Cehennemin dibine! 
Oradan, kendi odasında kahve falına 

bakmakla meşgul İfakat hanımı ayak
landırdılar: 

- Tası tarağı topla, anne hanım! 
- Çok şükür! İstanbula dönüyoruz 

insallah, değil mi? 
- Bilmem. Bundan sonra hepiniz de 

'bana tabisiniz. 
- Telaşın ne ayol? 
- Çok dırlanma, hadi! Pılını pırtını 

denkle. 
Bqnun arkasından, Torik Takvora 

döndü; sordu: 

vur oğlu! yutturan. - Ey! Sonra? Devam et! 
- Söyle. - Bu da yalan - Sonrası, pülüsler, menim gaç yıl-
- Başımızda bir değil. Fakat herbal- lıh dürüst gişi olduğumu bilende, ya· 

f elfiket dolaşıyor. de senin ensel en - hamı goyvirdiler. 
_ Ağnoonı.'11 ki cSiz, çıhdıntz, arhadaıı menim dükdnıma pülüsler gelüp .. ,. •- men bence mevzu _ _Acaba onlara bu işi kim haber ver· 

öyle bir şeyden korkun vardır deyi. I ceğiz? ı bahs bile değil. Kuzum Takvor! Git, di? 
Lakin nedir, ağnaamıyorum. - Ne mi edeceğiz? Hiç. Tüyeceğiz. bana Hacıyı bul, getir. - Tercemandi, laşek! 

- Bak ben sana anlatayım; dinle. - Sanırım, doğrusu da odur. - Peki. O ki öyle isteorsan, gideyim. - Hay. e~!ioğlu eşşek! .. 
Bu budala Amerikalı yok mu? Herif, - Yalnız, sen şimdi beni dinle: Şu- - Haydi, iki gözümün hiç birisi! · -Beli. Niye, bilürsen? üzün oya pa· 
sandığımız kadar enayi değil. radan kalk, git, bak, Hacı dükkana Haydi koca domuz!. Ben seni burada, l'a vereceğim dedin de vermedin. Onun 

- Olabilir.. dönmüş mü? Eğer dönmüş ise, al bu- ağrısı tutmu~ karı ebe bekler gibi bek- öccünü aldı. 
- Ha! O, gitti, Hacının emziğini bir raya getir. liyeceğim. - Tuuh! Sahi be! Te18şla unuttuv-

anhyana gösterdi. - Ne edeceksin? Takvor çıktı, gitti. Yarım saat geç - dum avalı. 
- Göstersin .. ne çıkar? - Sen karışma. Herif bana lazım . miş geçmemişti, yanında Hüseyin Ab- - Neyse! İndi, o k in bele etti, artıh 
- Dursan a, be! Ne çıkarı yok. On- Viyanadan ayrılmazdan kendisini gö- bas Kuli olduğu halde dönüp, geldi. düşünmeyesen, heç! 

dan sonra da, dolandmldığını çaktı .. rürsem iyi olur. Torik, merakla adamcağıza sordu: - Doğru. Olan olmuş. Şimdi, 1;enin 
gitti, polise şikayet etti. Hacının ıkara- Takvor mütereddid bir vaziyet aldı. - Ne haber, Hacı? anlıyacağın, biz buradan cızlamı çeki , 
kola çağırıldığının aslı, astarı, işte bu! - Gideyim, ama... - Ne olacah? Pohtu, da! yoruz. Ben senden ne aldıydım? Beş 
Askısar? - Ne var? Ne korkuyorsun? - Ne gibi? viiz! Eder: dört yüz dolar. Binden dört 

Takvorun kafasının içi birdenbire - Ya, polisler tuzak kurmuşlar da, - Siz, çıhdınız, arhadan menim dü- yüzü çıkar .. gerlye altı yüz kalır, değil 
aydınlanıvermişti. ttikanın etrafını kd,llayorlarsa? Ya, kanıma pülüsler gelüp. İlle özüme di • mi? Misokemiso demiştik. Demek, bu-

- Haklısın, zo! dedi. Ben bunu fi- e~endime deeyim: cMüsü Takvor buraa yerler: cSen hırhızlıh etmişsen .. fs - nuıı da üç yüzü senin. Hepsi etli yedl 
kir edememi§ idim. Şimdik biz ne ede· gel!• deyip beni Cie içm atalarsa?. çenderln, Y.Oh DArAnuı, bilmirem kim· J(lz. IArba ..,., 
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Abdülhamid devrinde bir aşk macerası : 48 

<:::'--> 

Eşkıya elebaşıları 
B. ·m Emin ağanın çiftliğinde, - ızı , 

ha ... 
_ Evet efendim. ı 
- Beş gün sonra da, bu vukuat o u-

yor. 
- Evet efendim. 1 d Rengi 
Alay kumandanı, d~rab~ \eessürie' 

f h ld ardı Derm ır . 
ena a e sar · d K sik kesik 
ağır ağır başını salla ı. e 

söylenmiye başladı. d Javımın is· 
Yazık' Bu mesele e, a J 

- .. k. Eşkiya reislerine sı-
mi de söylenece . işte böyle 
fat ve saIAhiyet venrleı:se, . Allah 

. "lum. sem buraya 
olur ... Ne ıse og · gelmcsey • 
gönderdi. Eğer sen, b~~~a t evrakı ile 
din .. fırkaya giden ta .. 

1 
a'ni desme -

de bu herifierin iç yuz erı b'r ;ey o-
' . · · çok fena ı '.i 

seydin; benım ıçın " ün birinde bu 
lurdu... Nasıl olsa, ~ çıktığı za -
iş meydana çıkacaktı. edanı' maiye-

-

Yaan: A. R. 

Sayfa · 

Hikaye: Asıl kabahat kimde? 
(Baı tarafı 12 inci sayfada) \ te kendimi öbür dünyada buluverdim .. 

- Sana eüzel birkaç oyun öğreteyim büyük bir kalabalığın içinde idim.. tam, 
mi? .. dedi. cMahkemei kübera:ıt nin cereyan cttigi 

Liza ile kız çocuğu orada oturdukları salonun kapısında duruyordum .. 
esnada, evin tam karşısına isabet eden Zaman zaman mahkem salonunun 
klübde, baloya mahsus ışıklar yandı. Tam kapısı açılıyor, hankulad~ güzel bir me
saat dokuzda, reis Moliş Melloli, kolunda leıit şeklindeki mahkeme mubaşıri: 
damı olduğu halde, hususi dans salonuı.a - Bundan sonraki gelsın!. 
girdi.. kolundaki kadının saçları, efsane- Diye haykırıyordu .. 
vi Loreley'in saçlan gibi, altın rengin - Ben, dünyadaki suçlarımı kafamd. n ge-
de idi.. kadın, Irlandalılara has bir ş\ve çiriyor ve cisbatı gıyabeb etsem, yani bu 
ile konuşuyordu. Yürürken kendi uzun suçları işlediğim iddia edildıği tarıhkrde 
eteklerine basıyor, kızarıyor, ve gülümsi- Niyö - Cersey'de bulunduğumu isb. ta 
yerek Moliş Melloli'nin ta gözlerinin içi- kalksam nasıl olur?. diye düşünüyordum .• 
ne bakıyordu. Tam salonun ortasına gel- birdenbire, gene, salonun kapısı açıldı ve 
dikleri zaman, geceleyın oaalarda ve kü- mübaşirin sesi duyuldu: 
tübhanelerde y\ızlerce mumluk lambalar - 99.852.743 numaralı e\ rak!. 
yakmak suretile önlemcğe çalıştıkları ha- Bu sırada yanımıza dünyadnkı ins.lrıla· 
dise vukua geldi: Molış Melloli'nin du- rın elbiselerine benzer elbiseler gi) h!Jdl 

dakları, altın saçlı damının dudaklarne birısi yaklaştı. (Esasen bu kıyafetteki in
birleşti. sanlar burada birçoktu. Bunlar burada 

İşte tam bu sırada, seyircilerin arasın- ruhlarımızı itip kakıyorlardı) ve kalaba .. 
da bulunmakta olan ve cLiza:. ismini ta- lığın arasından birim çıkarıp mahkeme 
şıyan yeşil ipek eteklikli mukadderat or- kapısından içeri soktu. 
taya çıktı .. Lizanın gözleri akikten daha Muhakeme edilmek üzere içeri sokman 
sert ve akikten daha siyahtılar .. o ne ağ- insan kimdi, biliyor musunuz?. Liz.anın 
lıyor, ne de sallanıyordu. Sadece, hattl ta kendisi. 
biraz nezaketle, Molış'ın sert sesini tak- Mübaşir, Lizayı içeri alarak kapJyı ka .. 
lid ederek, onun pek sevdiği ve sık sık padı. Ben, kızı kapıya kadar getiren sivil 
kullandığı bir küfür savurmakla ikt!fa elbiseli adamın yanına yaklaşarak mesc
etti .. sonra da, bundan biraz önce garson lenin mahiyetini anlaıruya çalıştım. 

Tomminin yanında söylediği şeyi yaptı. Sivil elbiseli adam, manikürlü ellerini 
Sözünü, bıçağının uzunluğu nisbetinde ve karnı üstüne bağlıyarak. 
ellerinin gücü yettiği kadar tuttu.. · - Bu, çok hazin bir vak'adır, dedi. Şu 

man da, .ey alay kuman 'f;tler ya· cAh l;eybaba, baıımıza öyle bir if çıktı ki ... , 
tindeki adamlar böyle ~~~? > diye 0 zaman aıay kumandanı, vaziyet nızı kaybetmek şu tarafa oursun; in
parken, sen uyuyor m~} 1~ ·gem al • hakkında izahat vermiye başladı. Mu- şallah, vali 'olursunuz ... Yalnız, vakit 
bana sorarlardı. Fakatma~uklara alay tasarrıf Ziya paşa, evveıa ha~retl:r geçirmiyelim. İzler kaybolmadan, ya
maz, kolan tutmaz , Allah biliyor içinde kaldı. Sonra da, derin derın du- hud bu şaki herifler şuraya buraya da-
kumandanı ne ~apsın._i'ph lenip duru- şünmiye başladı. .• . . .. .. ğılmadan bir iş görelim. 

Daha sonra onda, efkar~ umumiyenin şimdi içeri soktuğumuz kız, ıslahı kabil 
tabiat ağacına aşıladığı, kendini koruma blmıyan bir mahlUktur. Ben, ahretin 
insiyakı başgösterdi.. dünyadaki ajanlarından bıriyim .. bu it 

Liza sokağa fırladı. Ve, tıbkı bir çullu- bana havale edilmişti. Bu kız nişanlısını 
ğun karanlıkta sık çalılar arasında koşu- öldürmüş, sonra kendisini de yaşama 

şunu hatırlatan bir şekilde, sür'atle ve hs- hakkından mahrum etmişti. Bu kızı mıi
tasızca sokak boyunca koşmıya başlarh. dafaa eden tek bir kimse çıkmadı. Mah .. ya? .. Ben şu he~ şudel~l yok, ispat Düşünmesi, çok tabıı ıdı. Çunku, D~- Dedi. 

yordum. Fakat, ~Iımde . ? Heriflerin rak nahiyesi zaptiye çavu~u ~atarO aga Alay kumandanı:nın maharetle uy-
yok. Kime ne soy~ye~~d;~ sarayında ile onun her hususta o;tag~.0. a~ ~~p durduğu bu meşru yalan, derhal tesi· 
hepsinin arkaların a,. d yıları var. Raciyi himaye edenler en ırı e, ız- rini göstermişti... Mademki alay ku -

Bütün bunlardan sonra, büyük ıehrin kemeye verdiğim rapor, meseleyi bütün 
daima cezasız kalan, daima takdir edilen teferrüatile aydınlatmakta ve her nokta 
büyük laneti kızın üzerin~ yağınıya bq- emin şahidlerle tevsik edilmektedir. Bu 
ladı .. bunu şiddetlice hücumlar takib et- suçun cezası ölümdür. 
ti.. Mahkeme mübaşiri kapıyı açtı ve dışa-

Analardan, babalardan, Aşıklardan, rı çıktı. 
sevgililerden mürekkeb büyük bir kala- Cons'u andıran sivil &Jan, gözyaşlarını 

ayı gibi dayan~lı t>lreralı ~ir gömlek- zat kendisi idi. mandam, meseleyi ordu müşürü ile sa
Benim arkamda ıse, yamN ·se inşallah Bu ciheti, alay kumandanı da ~ilmi- raya bildirmişti; tabiidir ki artık ratar 
ten başka bir şey yok... ·~ ~e 1 

hem de yor değildi.. hatta alay merkezınden ağa ile Osep Raciyi himaye ederek 
bu mesele, hem bu ~erı. ~ bfr ders 0 - çıkıp da buraya gelirken yolda, Zeki 
b h ·n ·n hlmilertne ıyı lk •. 1 · kendi mevkiini tehlikeye düşüremezdi. 

u en en ...... 1., mi?. Hadi ka ' beyin kulağına egl mış; Yapılacak bir şey varsa; artık hakik~-
lur ... Kahve~ı ı~ ..... B herifin yüzün· _ Dikkat et. Şimdi ben mutasarrıfa 

balık, bağırıp çağırıyor, kuduruyor, ıılılt silerek: 
çalıyor, birbirine küfrederek, kana - kan - Zavallı kızcağız, diye söylendi. Bu, 

ınutasarnfa gıde~fi u sürülen leke- k bir manevra çevireceğim. Sakın, 
de alayunızın ~~·ne arşı • t· 

n, . . . le temizliyelim. gafil bulunma demış 1
• 

Yi, kendı elımı~ Mehmed çavuşun Onun için mutasarrıfı bir düşünce 
Alay kuman a~~ Tam elli beş 1 almaz· lakavıd bir tavırla: 
t' d · ği ıobctnı au•...,··· a ır • J 

ge ır 1 fine leke sürdürme • _ Efendi oğlum, gelip de meseleyi 
sene~e~beri'.. ş~trediği bu demir p~r- anlatır anlatmaz: .der~al b~i ~ır~ay.~, 
nıek ıçın üstü.n bil tıtriyen eUenle "t k' ordu müşiırıyetıne, bır uçuncu
çasını, asabiye 0 

.. e dı mabeyn başkitabetine birer şif-
boynuna takmıştı.da dimdik durarak iUı· :~lgraf çektim. Meseleyi oralaı a da 
Kapının yanın • k' be· re 1 .. t 'h 1 

h.. d' ini bekliyen Ze ı bildirdim ... Siz, mus erı o unuz paşa 
urmetle ken ıs 1 . Madem ki içinde bizi ala -

,., . h hazret erı. . 

ten alay kumandanı ve Zeki bey ile 
elele verip, şimdiye kadar himaye ettiği 

adamları, sanki hiç tanımıyormuş g:bi, 
bir darbede ezmekten ibaretti. Çünkü 
bu tarafta, menfaat daha büyüktii. 

- Peklli , kumandan bey. Ne em
rediyorsunuz .. işe, nereden başlıyalım? 

Dedi. 

Rum&1ide, Balkanlarda, Arnavud -
lukta senelerce eşkıya peşinde koş -
muş olan eski ve tecrübeli asker derhal 

.,e. . Qdım. Gidelim ... Alla • kadar eden cihet vardır. Elele verırsck, 
- Hadi evl bahl yin erkenden so- .. bu sıkıntıdan kurtarırız. Sandal~·a- ( Ark<Uı var) 

tan olmuş da .. 18 e .f tesadüf ~sı~z~ı ~~~~=~~~::=======~~~'.::'.::~~~:::'.~~~ 

cevab verdi 

kağa çıkmış.. o mel'un herı e asıl te-
et . tanımışsın... Sana, n 
mı.ş .. ve . . i orum oğlum ... 

şekkür edeceğimı bibn Y d alakadar 
Eğer bu tşde, Emin ajanın ~ olmıyan 
olduğunu, aıayunıu ~e~suhe yok bir 
birinden işitseydim, hiç şup .. .. ' ·• 
tarafıma uıme tner .. belki de olur, gı 
derdim. 

Diye mırıldandı. 

mıd ft TECBtmaJ ASKERiN 
lfA)IABD'l 

Devlet oımiryollın vı limınlın işletmesi Umum idaresi ill1lırı 
hamınen bedeli 8970 lira olan 60,000 metre bant amyant 20.10.1938 perşem-

Mu b' · · d ki 1 k . .. .. saat 15 de Haydarpaşa gar ınası ıçın e aatma ma omısyonu tarafın-
be gunu 

1 zarf usulile satın alınacaktır. 
dan k~~a \mek istiyenlerin kanunun tayin ettiii vesaik ile 672 lira 75 kuruşluk 

Bu ışk gıt minat ve teklif mektubhmnı muhtevi zarflarını eksiltme günü ıaat 
muvak at e . • 

d komisyona vermelerı lazımdır. 
14 de ka ar 

'd .... ..tnameler Havcarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından p~ 
Bu işe aı ~-· · 

1 ak daırrıtılmaktadır. (6623) 
rasız o ar a 

Mutasarrıf paşa, Ham~~~~e al~ ~:; ~llllllRllHllllUllHllDllRIHlllUlllHIUllftllllllllllmmllllllmllllUIDmnu•ı"' 
nıa_ndanını karşısında gorunce Y • Tllrk Hava Kurumu 5 

ettı.: Buyurunuz, beybaba ... Böyle::; i!E • y u K p • YAN G osu 1 
bahleyin erken e?Jten sizi bural §1 B u ı 5i 
hangi rüzglr attı. .. Si a 

Diye, iltifat ve ikramlarla ye~ gos : 55 • • • • • E 
terdi. Kahveler gelınesi için emır 

1
vcr E 

6 
Keşide: 11 / Bırıncı Teşrın /938 dedır. 1 

di. Gece gelen bazı şifreli telgraf ar • 1 • CI 200 000 !i 
dan bahsederek: .. . . 1 Ü ilk tlıramlge: • Liradır ••• Ei 

- Ah beybaba, başımıza ~.Yı.~ ~~\1~ E B 1 . 5 
çıktı ki; eğer bu meseleyi yuzumuz . 1 d b ıka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 55 

istiyorlardı. timdiye kadar benim takib ettiğim vak'a. 
Fakat Liza yapacağı işi biliyordu. A- ların en hazinidir. Hiç şübhe yok k; o ..... 

yakları iskelenin sallanan ıahtalarına de- Sivil ajan sözlerıni bitirmeğe fırsat bu
ğinceye kadar, bildiği yollarda deli gibi lamadı. Çünkü mahkeme mübaşiri bir el 
koştu.. işaretile onun sözünü kesti ve: 

Birkaç telaşlı hareketten sonra cŞark - Kız beraet etti, dedi. Cousik, biru 
nehrit ismini taşıyan iyi anne, Lizayi buraya ıel!. Bundan sonra bu gibi haksız 
kendi siyah fakat emin kolları arasına tevkifier tekerrür '!tmemelidir; anlıyor 

aldı. musun?. Yoksa seni, derhal, hususi bir * vazife ile Avustralya vahşileri arasına 
İnsan hazan çok tuhaf ve çok hoı rüy•- göndeririz .. anladın mı?. Senin bu kızı mı 

lar görür. İşte ben de bu hiktyentn 50'- tevkif etmen lazımdı?. Bu işin suçlusu o
nunu rüyada gördüm. larak asıl tevkif edilmesi lazım gelen k1m. 

Rüyada, öldüğümü, öteki dünyayı boy- se; kızı sokakta oynarken, ayağında sade
ladığımı gördüm. Nasıl olup da oraya git- ce çorab, elinde gazete, pencerenin ba· 
tiğimi iyice hatırlamıyorum. Fakat, h<!'l' §ında oturan kızıl saçlı, traşı uzamtf, 
halde, ya Dokuzuncu caddedeki havat ıı- pejmürde kılıklı adamdır. Haydi, marıt. 
mendiferle bir seyahat yapllllf; ve- Derhal o adamı bul ve buraya getir!.. 
yahud etiketli bir illç kullanmıt olaca- Tuhaf bir rüya değil mi?. 
ğım.. veyabud da zamanımızın meıhur 
boksörü Cim Cefri'nin bumuna dol.un
mak cesaretini kendimde görmilı olaca
lım.. veyabud buna benzer, ufak bir ıa
tife yapmlf olacaltm.. neyse, bunlarda 
hangiSini yaptığımı bilmiyorum, fakat it-

Kaçakcı kadın 1 
Çeviren: Faik Bercmna 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
1 - Ş~şeli içkilean ambalijında kullanılmak üzere prtnamelerine ekli liste • 

lerde eb ad ve mikdarı yazılı 4572.63 metre mikAbı kesilmiı aandıklık tahta 

16/8/938 tarihinde ihale edilemedii:inde n yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher metre miklbı 38.30 lira besabile 165986 lira 47 
kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira dır. 

ili - Pazarlık 10/10/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabahşta 
levazım ve mübayaat şubeıindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 830 'kWUf bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve mUba
yaat şubesile Ankara ve İz}nir başmüdürlüklerinden alınabiltt. akı ne temfzleymıezsek, altımızdakı :a B~ ani ~ 5().000 ye 200.000 ) liralık iki adet mllklfat Yardır... 1 

san dalyayı kaybedeceğiz. l§i kraaııyeler: Bilet alan berkea 7 /Birinci Teırin / 938 giin6 ak- iJi 
Diye, fikiyetlere girişti. _ §§ Dlkk• 1 kadar biletini değifti.rmit bulunmalıdır... 5 

V -:-- İstek~lerin pazarlık için tayin edilen gün va saatte muvakkat teminat pa
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c6732. 

rıf~a:öz=~: derhal mutasar - ' ııuıııııııÜııÜınnnıııuınııııııuııııııııuıııııııııııııııunuıuıııııuııııııuıınuıuııııdJ' 
_ Merak buyurmayın paşa hazret ~-"q~ııll~lll~::==-----:---:=~-=--=--=~--::-:--:~-=-:----

leri. Sizi de, bizi de bu gaileden kl:1r • A kara Tarih Dil, Coğrafya Fakültesi · 
taracak olan vasıtayı ben size getır. • D 
d. f..+· ö d" ı....,, .. ilz cu genç zabıt. Direktörlüg._ ünden 
ım... ~-· g r Ugwu , -ı 
Dedi. ka _ . 1938 mali yılı yemek m ünakasası 10/10/938 pazartesi günü An-
0 k d Zeki beye Pek o - 1 Fakultenın f lil zamana a ar - uhasebeciliğinde saat 15 de kapalı zar usu e yapılacaktır. 

dar ehemmiyet vermemiş olan muta • ektebler m -ev - kara m . . h gu"n fakülte hesab iıyanna muracaat ederek ıartnameyi 
sarrıfm &6zlerl birdenbire Zekiye ç 2 _ tsteklılerın er 

rildi: Aman, bı'raı f7Jlhat verin .. hiç .ol· görebilirler. k tan ibaret olan ille teminatın ihale günü saat 14 de 
l 1532 lira 25 uruş 

nıazsa yüreğime bir parça su serpı • 3 - uh becilik vemesine yatırılması lizımdır1 
' ~ir d" ünme1' - kadar mezk<lr m ue . . 

lin. Alimallah, üç s~ ' uş +u- .. creti müteahhide aıttir. 
ten gözlerimi tırpmachm. · t - .LU1» u 

(1814) 

Dedi. 

------
NEVROZiN 

_ Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınkbk ve bütün afrılarınızı derhal keser. 

- - lcahaula ıWe a a.. lluaabilir. - -
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Devlet kapısında elli yıl 
Y.azan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Demiryol kumpanyası beşyüz kuruşluk kavunları kapah vagonlarla taşıdığı halde 
bizim çulsuz, semersiz, palansız hayvanları üstü açık vagonlara dolduruyor, 

geceleri sırtlarına kırağı yağan hayvanlar hastalanarak ölüyordu 

Süleymaniyeliler 29 uncu 
yıllarını kutlulayorlar 

cine arasında ve pek derin uçurumlu 
bir yerde iki lokomotifi Ani olarak taş 
ve toprakla durdurarak ve vagonları 
birbirine geçiren çok büyük bir yar'ın 
yol üzerine yıkıldıktan sonra da kor
kunç bir surette yıkılmağa hazır duran 
diğer tehlikeli bir kısmını görürlerdi. 

Bu mevkii bizzat müşahede ettikten 
sonra bu elim hadiseye dair nafıa ne
zaretine yazdığım telgraf mezkur neza
retin demirbaş ve ihtiyar müdürünü 
hayli telıişa düşürmüştü~ 

-61 -

Türk sporunda çok şerefli mevkileri olan Süleyma
niyeJiler Jeni ıtadlarmı da bugün Galatasaray ile 

Babıalinin resmi tebliğlerine g5re 
- Bulgaristan sanki Osmanlı memieke

yapacakları maçla açıyorlar 

ti cüzü1erinden sayıldığı için - tüccar Sporumuz için yirmi sekiz sene bilafa
vekillerinin Osmanlı memurlarından sıla faaliyette bulunan cSüleymaniye 
hiç farkı olmıyacaktı. terbiyei bedeniye yurduııı ıerefli mazisi-

Hatta memuriyetini tasdika (rizacu- nin parlak sayfalarına bugün yeni bir 
yane ve sadakatkarane hizmet etmek parça daha ili.ve ediyor. 
şartile müsaadei seniye irzan buyu- Süleymaniye klübü 28 sene sonra bu
rulduğu gibi) sadakat yemini ile mü - gün yeni bir stada kavuşmuştur. Bu su
kelleftl. retle 29 uncu yıldönümünü öz malı olan 

Halbuki Dimitrof değil böyle, ınüs- yeni stadyomda kutlulayacak, iki bay-

- Bugünkü spor ----....... 
hareketleri 

DENİZ SPORLARI: 
Beyoğlu Hallı:evi Spor Komitell tara

fından tertlb edilen Heybellada yüzme 
havuzundakl y\lzme yarlfları: Saat H de. 
FUTBOL MAÇLARI: 

Taksim stadyomunda: Şişli - Kurtu
Juı, Galata.spor - Barlrohba (B) takım -
ları, Şi,ıı - Kurtulut (A) saat 10 da 
Oalataspor - Barlı:obba CA) saat 11,30 da. 

c Muharebeye giderken bizi Tekir
dağına çıkardılar. Muradlıdan, çlmen
difcre bindik. Elli kadar vagonu yal -
nız bir makine, allı, karalı dumanları
nı sa\·urarak çekti, götürdü. Fereciğe 
varınca, ne bahak, ha bir ordugah, bir 
panayir; her gelen orada yığılmış, kal
mİş; anlıyabilirsen anla. Orada demir 
yolunu bir dağa dırmandırmışlar; bir 
önden, bir arkadan zebella gibi iki ni
kolatif koşulduğu halde on beş vagonu 
sürükleyemiyordu. Zorlattırdıkça yor· 
gun camız gibi inliyor, kötü kötü solu
m) a başlıyarak, )erinde sayıyor, ya
hud zincirleri, kancaları kırarak arka 
arkaya ahura kaçan hann beygirier 
gibi gerisin geriye Ferecik istasyonu -

takil bir devlet konsolosu gibi hareket ram birden yapacaktır. Senelerdenberı 

ve muameleye ve kavas diye getirdiği her türlü mücadeleye göğüs geren Sü
kılıcı sırma kayışlı bir Bulgar askerile leymaniyeliler zaman oldu 'Yalnız futbol 
köylere giderek Bulgar ahaliyi perva- ile uğraştılar .. 

BULGARiSTAN PRENSLlöiNIN DEDEAGAÇ sızca ifsada koyuldu. Fırsat ve imkAn buldu, atletizm, btsik
TÜCCA.R VEKİLİ oti\dTKOP' - BABIALbdN Dimitrofun asıl memuriyetinin ko- let, voleybol, jimnastik, g(lnı gibi ıpor-
Mtl'ZMIN atsstZLtöt - ımırnıc DOKTORU mitecilik, tüccar vekilliğinin bir Iarla meşgul oldular. 

Süleymanlye Staduula: SillermaniJe 
klübünün 28 inci senet devriyeli: 

Silleymanlye telı:aüdlert - Matbuat 
takımı, saat 15 de. 

na geliyorlardı. 
Nihayet bir mi1'-lay çı)rtı; canun 

dedi, Dedeağacın denizinde duşman 
JOEF EFENDİ. mas~~ olduğun~, .~aha o gelmeden ön- Zayıf düştüler, ikinci lile indiler. U-

ce ~ılı~or ve. g~zu açık ?ulunuy~rd~k: züldüler, kıvrandılar, fakat yılmadan, 
Dı.mıtro~ ~zlı_ ve hak~kt. v~züesını bıkmadan uğra§hlar, bir.inci lije yüksel

pe1: açık bır ınhım~k ~e ıstıcal ıle yap- diler. Süleymaniyelilerin spor tarihi çok 

Galatasaray (A) - Silleymanl11 <A> 
takımları, saat 16,30 da. 
TENİS MAÇLARI: t 

gemileri yoh, oradan geçelim; burada Bulgaristan hükumeti 1897 Osman
beyhude beklenip durmıyalım; hay · lı _ Yunan muharebesi fırsatından isti
:\.•anlar açlıktan birbirinin kuyruğunu fade ederek bazı mahallerde Bulgar 
yiyorlar. Ethem paşa (başkumanda?J) metrepolidlikleri ve (Selanik, Üsküp, 
aSker, hayvan yetiştirin diye telgraf - Manastır, Serez, Edirne ve Dedeağaç)
lar yağdırıyor, demiryolu kumpanyası da tüccar vekillikleri ihdasına İstanbu
bes vi.iz kuruşluk kavunları kapalı va- ıun muvafakatini .istihsale muvaffak ol
gonlarla taşıdığı halde ·bizim çulsuz, duğundan Dimitrof adında bir komite
semersiz, palansız hayvanları Ü!;tleri ci de tüccar vekili unvanile Dedeağaca 

maga başladı. Bu turlu hareket ve mu- . . bett ··kı··d- 1924 d 
l ] . b'. .. t .1A zengın ve o nıs e yu u ur. e 

ame e erme ta ıı mumanea ve vı aye- ·ık d f Um 1 ~ 1..ı ·m takım 
·• ·• •· •• lA t .. d"k ı e a o p yau11 g •.1en mı ın 

te gunu gunune ma uma vermege ı - k 1 si 1 ""daf ed 1 d b ı 
k ed

. d a e n mu aa en e: arasın a u u-
at ıyor um. k 1 i Hamid s-ı . ı· idi 
Nih t b h 1 h k 

. " .. . nan a ec . u eymanıye ı 
aye u a er esın gorecegı ve _ . . . 

anlıyacağı bir şekil almağa başlayınca Merhum Şukrft gı~ı mılll takım mü-
Dimitrofun yolsuz, muzır ve mütenevvi dafaasının :n kuvvetlı oyuncusu senıoler
hareketlerini birer, birer izah ile azle- ce 0 ıereflı rengi taşıd1lar. 

İstanbul t.enls aJanJ.ılı tarafından ter
ttb edilen İstanbul şampiyonasında Ka
dıtöytinde Fenerbah99 tortıannda de -
vam edilecektir. Müaabatalar ODnet -

Fenerbahçe aruındadır. 

rutgücü - Alemdar G. birliii (G) ıaat 11 
de, ' - Atletizm seçmeleri. saat 9 da. 

1944 olimpiyadları 

açık vagonlara dolduruyor, geceleri gönderilmişti. 
sırtlarına kırağı yağan beygirler da - o zaman Dedeağaç livasında 18.000 dilmesini vilayete bildiriyordum. Hayri, Orhan, Hüsnil, Arif, H!ikmetı, 

(Arkan var) Zeki gibi en ince oyuncular siyah beyaz 

Kanada olimpiyad komitesi lMt oliJD
piyad oyunlarının Kanadada yapılmasıJIJ 
istemektedir. 

yanamayıp hastalanarak ölüyorlar, kadar Bulgar vardı. 
aiye bar bar bağırdı. Fakat dinliyen, -=-==~==========-========-========--===
kulak asan kim? Orada üç gün bekle
ilikten sonra bizi, beşer, altışar vagon
lar klsa katarlarla bu tepeden aşırdı -
lar. Muharebeye böyle mi gidilir?> 

Filhakika bu hayvanların açlıktan 
'birbirinin kuyruklarını yemekte ol -
duklarının haber alındığı şifre telgraf
la bildirilmişti. 

Yüzlerce, binlerce hayvanın hiç bir 
makul zaruret olmaksızın Ferecik ı!l bi 
küçuk bir nahiye merkezi önünde gün
force bekletliri}eceği önce tahmin edi
lebilecek bir hadise olmadığından der
hal lüzumu kadar ot, saman, arpa te
dariki tabu mümkün olamamıştı. 

Bu telgraf üzerine Edirne vali vekili 
'.Ari:f paşa, demiryolunun komiseri olan 
İngiliz ile Freciğe gelmiş olduğun
dan ben de oraya gittim. 

Üstleri açık vagonlarda naklolun -
(foklarından dolayı hastalanarak ölen 
hayvanlardan söz açılınca, İngiliz ta· 
biiyetini muhafaza eden saadetlft ko -
mis er efendi: 

- V'3gonlarıri üstl~rine muşamba 
çekilirse hayvanlar ürkerler, diye gü
lünç bir itirazda bulunmakla beraber 
bundan dolayı telefat vukuunu da in
kar etmiş ise de oradaki yüzlerce za -
bit YC alelhusus bir miralay telef olan 
bavvanlardan bir kaçının cesedlerini 
göstererek komiseri tekzib ve muaha
ze etmişlerdi. 

Türk düşmanlığı ile Edirne tarafla -
nnda maruf olan ve o sene içinde 
-Temps gazetesinde neşredilen bir nıek
tubu ile bu husumeti büsbfitün mey
dana çıkan komiserin (tahatturda ya
nılmı) orsam) galiba cnisasi~ bir ilti -
mas üzerine Ula sınıfı sanfSi rütbe
sile taltifine delalet olunması o za -
manlardaki rütbe, nişan israflarına 
çirkin bir misal olmuştu. 

İltisak (Dedeağaç ve Ferecikten Se
Jan iğe kadar) hattının muvakkat ve 
kafi kabullerine memur olan heyetle
ri de birer muhteşem salonda nakleden 
hususi trenler, gece, gündüz demiyerek 
saatte kırk kilometre sür'atle geçmi~ 
ve geçtikleri mahallerin hilldhnetleri 
değil, Dedeağaçta bulunan komiseri 
bile bu şimşek gibi gelip gidişten, bu 
muayenesiz kabullerden haberdar ola
mamışlardı. 

Bu heyetler hiç olmazsa gündüzleri 
geçmiş olsalardL pek az bir müddet 
sonra asker taşıyan katarların duçar 
oldukları görünür ve müdhiş kaza se
l>eblerinin, bir iki mahmur göze olsun 
tesadüf etmesi ihtimali vardı. 
Hakika~ bu heyetler gündüz seya

llat etmiş -elsalardı, Dedeağaçla Gümill-
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ı - Bir hamur tatıw - Kamer. 
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ı - Bir vahfl hayvan - Gece kuşu. 
ı - İsmini bir devire veren çiçek - Tenis 

oyununda ite yarayan. 
f - b sıcak - Bir nm palto. 
5 - Rabıt edatı - Hırms. 
ı - İ.sUfbam nidası - Kşyanın milfredl. 
'1 - insan - Bunaklık. 
1 - Atılgan - San'at - Uzalı işaret için 

tullanılan nida. 
1 - MatJ6p etmek. 

10 - 8an'at - İllve - Atçe. 
YUL\RDAN AŞAÖI: 

1 - Deniz hapanı - Adi. 
2 - Aileler - KA.n. 
S - Kıyafet - Şeref. 
4ı - cEkin elmıek• ınudarından masdan 

tahftfl. 
il - Kam&r - Nefer - İllve. 
8 - Miras yiyen - Beyaz. 
T - Taharri et - Bvvelce ekinden alınan 

vergi. 
1 - Sinirlilik. 
1 - İçinde yatılan teJ' - Babanın kız 

kardeşi. 
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Nuri ~ w ubdqlan 

Bu akşam 
Yenişehir aile 

bahçesinde 

OTELLO 
BOyDk varyete 

renk altında toplanmışlardı. Futbol tari-
himizin değerli ve kıymetlı oyuncuları
nın pek çoğu Süleymaniyell idiler ve Sü
leymaniyeli olarak kaldılar .. 

Süleymaniyeliler, kendi emekleri ile 
YÜcude getirdikleri stadın açılışını, Tür
kiyenin ilk klübü olan Galatasarayla ya
pacakları samimi bir oyunla tes'id ede

ceklerdir. 

Bu karşılaşmanın manası iki satırla i
fade edilemiyecek kadar büyüktür. Kalb 
kalbe karşıdır derler .. Gnlatasarayla, Sü
leymaniye kuruldukları gündenberi dost 
idiler, bugün bu dostluğu daha parlak 
bir şekilde göstermiş oldular . 

Süleymaniye klübilnü, idarecilerini, 
sporcularını burada bir kere daha candan 
tebrik etmeği bir borç biliriz. 

ÔmP.r Besim 

Rumen • Alman milli fatbol 
maçı bugon yapıhyor 

Bugün Bükttfte karşılaşacak olan Ro
manya - Almanya milll takımları için 
Rumen gazeteleri .sütunlarla yazılar yaz
maktadırlar. Romanya futbolu baştan a-

şağı milli bir tekil almlJ bulunmaktadır. 
Teşrinievvelden itibaren de hiçbir Ru
men klübünde ecnebi antrenör kalmama
sı için tedbirler alınmıştır. 

Rumenler, Belgradda, geçenlerde yap
tıkları maçta Yugoslavlarla 1-1 e berabe
re kalmışlardı. Bugün de Almanlara böy-

le iyi bir derece almak ümidindedirler. 
Şayed Romanya galib gelirs~ mHli ta-

• ··············-························-·····-· -·-
Bir ihtiyar damdan 
düşüp yaralandı 

Dün Kurtuluşta feci bir kaza olınUf 
60 yaşında bir ihtiyar tamır etmekte ol· 
duğu evin çatısından sokağa düşerelı 
hurdahaş olmuştur. 

Artaki ismini taşıyan bu ihtiyar, Kur
tuluşta Akarca sokağında 80 numarab 
evde oturmaktadır. Tamiratını yapmaJI 
deruhte ettiği evin çatı kısmında çalıfıl'
ken aşağıdaki amelelerin makara ile yu 
karı çıkardığı kiremidleri almak istemlt 
ve saçağın tam kenarına yaklaştığı 11r•· 
da ayağının altındaki çürümüş bir tahta 
birdenbire kırılmıı ve Artalti sekiz met
re irtifadan taşlar üzerine düpn(iftGr· 
Bacakları, kaburgaları ve çenesi kırılaJI 
ihtiyar, zabıta tarafından celbedilen sıhhi 
imdad otomobili ile baygın ve ifadey• 
gayri muktedir bir halde Balıklı RUlll 
hastanesine kaldırılmıştır. 
···-·······························--·····-·····-... ---

Nöbetci eczaneler 
-·--Ba seee Dibetçl olan eczaneler fUD • 

lanlD': 
lstanbal dbedncleldls: 
Aksa.rayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad), Beyazıdda: CAsador), Samaty..,.. 
da: (Erofllosl, J:mlnönllnde: (8allh Me
catl), Eyübde: <Arif Betlr>, Fenerde: 
(Hüsameddin>, Şehremininde: CNumı>, 

Şehzade başında: Cİ. Hakkı), Karagihn
rükte: (Suad>, Küçükpazarda: (Hlk • 
met Cemil), Batır~tlnde: CHllll). 

kım oyuncularına ~şer bin frank veri- Beyotıa clhetlndeldl•: 
lecektir. isuklt.ı caddealnde: CI>ellasuda), Te· 

Galatasaray murakabe heıetinin 
yeni toplantısı 

Galatasaray spor kliibünün yüksek 

peb&§ında: (Kinyoll), Karatö7cie: (ml -
aeyln Hüsnü), İstfkW caddealnde: {Ll • 

monclyan>, Panpltıda: CNarglleclJan>, 
Be.şlkt~: (Ali Rıza). 

Botuivl, Ka4dr'1 .. ~ı 
Üaküdarda: CÖJDer Kenan), B&rı.Jer • 

mürakabe heyeti altı aylık toplantısuu de: CAaaf), ıtadıtöytınde: C8ıhhat. Rı -
dün klüp lokalinde yapmıştır. MaU ida- fat>, Bilyükadada: (Balk), He,bellde: 

' <Hallı:). 
ri ve teknik raporlar okunmUJ ve kabul \., J 
edilmiştir. Ruznameye? göre yeni idare ...._ ____________ _, 

heyeU 1eçimi yapılrmş, iki ki~i hariç ol

mak bre eski idare heyeti fU tekilde 
tekrar seçilmiştir: 

Reis: Sedad Ziya, ikinci reis: İstanbul 
mebusu Yaşar, k!tibi umumt: Adil Oğuz, 

muhasebeci: İhsan Belor, veznedar: Bed
ri, teknik azalar: eski atlet doçent Meh-
med Ali, eski futbolculardan Necdet Ek-
rem, eski atlet Ömer Besim. 

BarulgUcU maçlar1 
Bugün Barutgücü sahuında yapılacak 

maçlar: 1 - Barutgücü - Alemdar G. bir
liği (A) saat 16 da, 2 - Barutgücü - A
lemdar G. birliii (B) saat 14 de, 3 - Ba-

ZAYİ: Bilyükada malmtldiirltıttınden .... 
matta oldulum tekatd maqnnın 18781 'ff 
32/8882 numaralı beratını kaJt>eWm. Ye " 
n1alni alacalımdan eattatntn hilkm\1 Jok " 
tur. 

Ana mayın ırap lnunandantıtmdaa 

mitekaid denb blnbafuı Osman olt9 
lluan Nef'•lerea 

Ertuirul Sadi Tek TiyatrolU 

Pazartesi Suadlye 
(Şenyol) da 

SON 
TEM Sil 
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25 Eytal 

1 1 lstanbul Belediyesi hanları 
1. t b 1 Belediyesinden: s an u . . akkındaki 3489 numaralı kanunun tatbiki su-

Pazarlıksız satış mecbunyeti h .hli R • Gazetede çıka.:ı 9527 numaralı 
reüne dair olup ! 5/Eylul/1938 ta:ı de:mıdu-ncü maddesi hükmüne tevfikan 

k amenın on or 
kararname sureti, ışb~ .. ararn. • olunur. (6826) . • 
al.akadarlarca bilinrncıt uzer~ ~hakkındaki 3489 numaralı kanmıun tatbiki 

Pa2arliksıs satış mecbunye suretine dair karar 

Ka.ramame No. 9527 . . leri Belediye hududlan içinde, aşa
Madde 1 - Ankara, İstanbul ve lz:mir ~ti~: 3489 numaralı kanun ile işbu 

_, . N>Takende ücare n • Adi 
ğıda yazılı madd.:.ıerın ı-- . azar lıksıZ satış mecbun r: . 
kararname hükümlerin!? tevfikan, ~ ları kümes !ıayvanı eUerl (pışme-

1) Kesilmiş kasablılt hayvan etlen ve sakat ' 
miş) her nevi sucuk ve pastırmalar, d ;ş kaymak ve peynirler ve 

, - ~ rt tereyağı ve sa eya5, 
2) Taze yumurta, sut, yogu ' d"ver maddeler, 

bunları satan dükkfmlardJ. satılan ıg . memba ve maden suları, 
3) Kapalı kaplnr içıncie satılan her nevı d" kkfınlarda satılan sair maddeler, 

1 b nlnrı satan u d t a 
4) Yaş sebze ve meyva ar, u . bakkal dükkan ve ınağazalann a aa ı~ 
5) Her nevi baklrnlıye mnddelcrı ve 

arzedilen sair maddele:::, k" ""rü maden kömüril, linyit, antra-
6) Mahrukat maddesi olarak odun, ağaç omu , 

sit, sömikok ve briketler, kkabıcı dükkanlannda satılan ııafr hazır 
'1) Her nevi hazır ayakkabları ve ayn 

, d"'kkan ve mağazalarında satılan hazır 
eşya, . hazır ı::apknlar ve şapkac. u 

8) Her nevı '$ 

. . d .. kkan ve mağazalarında satılan 
eşya, . lb" o'er ve hazır elbısecı u 

9) Her nevı hazır e 15_.ı 
sair her nevi hazır eşya, dd lerı· ve manifaturacı mağazalarında 

. . ya ve ma e 
10) Her nevi man1fatur.ı eş . . 

satılan sair eşya, kumaşçı mağazalarında satılan ~ eş~a (terzılerın, 
11) Her nevi kumaşlar ve - bulundurdukları ve teih:ı.r ettıklerl kumaş-

dikiımek uzere 
k di d-kk&nlarında en u . ) . . 
:ır ve elbise malzemesi harıç · tuhafiye mağazalarında satışa arzed1len saır 

. uh f · y, eı::vası ve 12) Her nevı t a 1 " ~J 

eşya ve maddeler. . . e halıcı dükkanlarında satılan sair eşya. . 
13) Her nevi hah ve kıtımler v d.!t.lran ve mağazalarında satışa arzedılen 

t . antikacı UAA 
14) Turistik eşya sa an 

h . c:va ve maddeler. 1 d··ı.ı.::. ... mağaza, depo gibi sabit satış 
er nevı e~J bük{imler , u.ıuwu., b 
Madd 2 _İşbu kararname t tbik olunur. Aşağıd:ı yazılı satışlar u 

e kende satışlara a 
yerlerinde yapılan pera 
hükümlere tabi di!ğildir: danlarda durularak veya dolaşılarak ya-

. ( kak veya mey. 
A _ Seyyar satıcın1t so 

pılan satışlar). ar surette satmaları. 
B - Müstahsillerı:ı mallarını sey~n günlerde sokak veya meydanlarda kuru
C - Muayyen veya gayrı ınuayygwazalnr haricinde • yapılan perakende sa -

. d-kkan ve ma 
lan pazar yerlerıode - u 
tı.,1 ( ya yarı toptan) ve hem de peraken-
~ar. d hem topta;ı. ve . b k 
Madde 3 - Ayni zaınan a erakende satışları içın n ararname 

d- k.ln ve mağazalar, p 
de satış yapan uK _ . 
hükümlerine Ubidirler. d d -kk~nlarında satılmak uzere yukarıdaki fık-

Ancak, tüccar ve es~afın kcn ı ~ mübayaat perakende sayılmaz. 
rada yazılı mağazalardan yapaca~at b kı.nıından· toptancı, yarı toptancı, pera -

Madd .. Bu kararname tatbıka ı a va' sıflannın ve birincı maddede 
e '2. - • satıcılarının -

k d . yyar satıcı ve pazar yerı 1 nın tefrikinde tereddud hasıl en ecı, se adde grup arı _ 
Y 1ı t . t cnbelerllc eşya ve m . . t" aret odasının mutaleasını almak 
azı ıcare '$- • B 1 diye encuınenı, ıc 

olduğu takdirde, :naholli c e 
SUretile, keyfiyeti bir karara bağlar. a ve maddelerle aj'\li maddede b~bsi 

M
-.Jd 5 _ A) Birinci maddede yazılı _eşy da fiatı gösterir etiket konur. Bu 
il'U e d t lan saır meva . f t 

geçen dükkan ve mağazalar a s~ ı usul ve adetlere göre, malı.n. veya ayn~ ıa -
etiketler malın mahiyetine ve tıcari b ıara her hangi bir bağ ile raptedılmek, 

' - · k nroak, un \1 1 

Keşif bedeli 1661 lira 60 kuruş olan Se Iamiçeşme - Maltepe asfalt yolunun ta
miri pazarlığa konulmuştur. Keşif ev:ra)dle şartnamesi levazun müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve.sik.adan başka en az 1000 lira
lık bu işe benzer 11 yaptlğına dcir Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
ve 938 yı~a aid Ticaret odası vesikalarHe 184 lira 62 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 28/9/938 Çar§8lilba günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (t) (6683) 

Beyoğlu hastanesine lüzumu olan ve hepsine 2225 lira bedel tahmin edilen 90 
kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur.Listesile şartnamesi. levarun müdürlil -
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 166 lira 88 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mex.tubile beraber 6/10/938 Perşembe gilnü 
saat 14 buçukta Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (6684) 

,,,,.,.,,,, 
Kik Cinsi Bir kilosunun muhammeni 

4750 .Beyaz peynir 50 kuruş 
1800 Kaşar peynir 70 > 

Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda clnsile 
mikdarla:rı yazılı bulunan peynirler açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 
ve 272 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (5/10/938) 
Çarşamba günü sast 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (6646) 

ADAPAZARI İCRA MEMURLUÖUNDAN: 
Adapazarının Semerciler mahallesinde Hamdt karısı Hfillse ve kızları Ayşe, Nuriye n Re
ceb oğlu elbiseci Hasan ve IDü İsmail karısı Sabriye ve k11.lan Şerife ve Nefise ve o~u eukrü 
ve kızı Şükriye ve Karaı;avu~ opllanndan Mustafa oğlu Hasan ve All çavuş oğulların
dan ölü Hasan kansı ve Turalı kızı Şerife ve ölil Muharrem va.rla1 oğlu Hasan ve kansı 
Şerıtenin şayian ve müştereken malik ve mutasamf bulunup lzalet ştıyu ıuretlle .satıla
rak bedelinin blsaedarlara takllml. Ad1.pazan sulh hukuk mahkemeatnın 13 • e . 938 
tarihli lllmı kabından bulunan ve memurlyetlmlzce .satışı teIJSlb kılınan Adapaıannın 
Semerciler mahallesi. ve Çark caddesi mevkllnde vlk.\ T . evvel 322 tarih ve 99 ve Mart 
932 tarih ve 149 ve 150 ve nısan 937 tarih ve 42 ve 88, 89 sayılı aaiı Zl.ya hanesi aolu es
kiden lı:atm Said All hanesl elyevm fabrikatör NM?Ullah hanesi, arkuı eskiden Ziya 
bahçe.si şimdi Asım bahçesi, önü Çarlı: eaddeslle mabdud altında bir oda, btr mutfak, 
bir hel~. bir abdestlik, bir odunluk, blr kömürlük ve btr salon ve iistte 3 oda, btr helll, 
blr abdestlik ve salonu ve önünde bir mikdar bahçe ve kuyu ve terkom mü§temU ah
şap ve mücedded tamamı btn lira Joymetıl btr bab ha.ne bugünden IUbaren tzalei eüyu 
suretlle açık artırma ııe satışa çıkanlmlf ve artırma •artnamest berk~ tarafından gö
rillebllmek üzere bugünden ıtıb:ıren tcra dlvanhanesıne tAlllı: edllmtş olacaktır. 
İşbu hnnentn birinci artırma ne satışı 19 . 10 • 038 tarihine milsadlf çarşamba gtlnü 

saat 10 dan 1!5 e Jı:adar tcra dairesinde yapılacaktır. 
Bu artırma, artırma bedeltnln gayri menkule tahmin olunan ktymetln % '75 1nl. bul

du~u takdirde en son artıranın üstünde thate olunacağı ve böyle bir bedel elde ed11eme
dlltl. takdirde artıranın taahhildil bakı kalmak şartlle artırma on beş gün uzatılarak 
3 - 11 - 938 tarihine müsadlf perşembe günü ayni aaatıerde ve aJDt yerde yapılacak lkln
ci artırmada gayri. menkul en son artıranın t\sttıne tbale olunacaktır. 

Satış peşindir. Tallblerin artırmaya iştirak edebilmeleri lçln % 7.5 nt.sbetlnde pey 
akçesi depo etmeleri 11\zımdır. 

Hissedarlardan her hangisi. artırmaya lştlrakt halinde depo akçesi aranmaz. Ancak 
gayri menkul hissedarlardan blrlsl üstilne ihale olundu~u takdirde haneyi alan hlMedar 
diğer hlssedarlara .satış tutanna göre muslp hissesini ve harç ve res1mlert ihaleyi taldb 
eden 7 gün lçlnde satış idaresine def'aten tedlyest lAzımdır. 

Aks\ takdirde 2004 sayılı icra ve ifil\s tnun 133 cıı maddesi mucibince muamele yapı
lacaktır. 

% 2,5 dell~iye ve tes11m ve tapu fera~ harç ve masrafları m\işter1ye a1d olacağı ve 
satış gününe kadar tahakkuk eden mallye ve belediye resimleri satış tutarından Me
necektır. 

Alııcaklan tapu kııydında yıızılı olmıyan alacaklılarla sair a!Akadaranın ve irtifak 
hakkı masraflannın bu haklarım hususile faiz veM!r masrafa dair !ddialanm 11An ta
rihinden ıtlbaren 20 gün içinde satış memurluğuna müracaatla t.aydettırmeıert, ak.si 
takdirde alacakları tapuda kayıdlı olmıyan alAkadarların aatıı tutarmm paylaşmuın
dan mahrum kalacarlardır. 

Haneyi görmek ve fazla izahat almak arzu edenlerin icra dairesine ve belediye del
lft.Une mftracaaUarı lllzumu ll~n olunur. 

taki mal gruplarının uzenne o Inıak gibi suretlerle ku anı_ ır. . 
asılmak bir sopay:ı, sehpaya takı. . "rülebilecek ve bangı mah. aıd ise ona 

' . - ter"lerce ıyıce go d 
yağı:., cpamuk yağı:t, chaşha2 yağı:t ilah gibi cinsleri de yanhr. Vejetalin ve 
Margarin yağlan hakkında da ayni hüküm caridir. Ancak etiketlerın muş 1 ~t konması lazım ır. 

' . 1 k sure~ e b lıı ·1 .. d taalluku sarahatle belli 0 aca k kapalı kap vey:ı am a aJ ar ıçın c 

B Es ~·zerinde fiati yazılınlş o~:a 'b") mallar üzerine ayrıca etiket 
- asen u • . .. - aketlerı ılh. gı ı 

satışa arzedilen (İçKıler, tutun P . 
• d w "ld" ı da bu malların fıatları konulması rnecburı egı ır. d-kkan ve depo ar • . . .. .. . 

c _ Mahrukat maddelerini sat~ ~u deponun müşterilerce ıyı_ gorulebı-
1 ha dukkan veya .. · ayrıca etiket kon -bir levhaya yazıtarnk, bu ev da mallar uzerıne 

D) Kapalı kaplar ve damacanalar içinde satılan memba sularının (l'aşdelen, 

Karakulak, Çene) ve maden sularının da (Karahisar, Kisarna) gibi nevilerini 
gösteren bir etiket şişe ve damacanalar üzerine yapıştırılır. 

E) Kasaplık hayvan etleri üzerine konacak etiketlere fiattan, başka etin, 
ckuzu, koyun, keçi, dana, sığır, domuz:. gibi cinsleri koyun eti etiketlerine de 
koyun etinin cKaraman, Kıvırcık, Dağlıç> gibi nevileri de yazılacaktır. 

Sayfa ıa 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pariıte: 

Bayan Grebert diyor ki : 

c Uyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sarılıyor ve yüzüm...ı 

deki buruşuk-

iuklarımla çiz
gilerimln gün
den güne kaY.· 
bolduğu.nu k~ 
mali hayretle 
förüyorum..> 

cBir hafta zarfında nıuctze 

aenecek bir tarzda gençleşip gü
ulleşmeme cidden şaştım. Bü• 
tün arkadaşlarun buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı.> 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar bir hafta zarfın· 

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu-
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk
luklarla çizgileri tamamen kay -
betmişlerdir. Alimler, buruşuk • 
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımrzda meydana çıktığı· 
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. işte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayani hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası, 
bugün pembe rengindeki Takıı

lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tnt· 
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru • 
§Uklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi· 
n1 kullanınız. Siyah noktalan e· 
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 
ve birkaç gün zarfında en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu • 
muşatacaktır. 

l hadan m:ıa • lecek bir tarafına asılır. Bu ev 
?-n.. • d" d.Jeleri satan dükkAnlarda. 
u .... sı caız ır. i ecek ma 'U 

D - Birinci maddede yazılı yiyece~ ve ç .. zere satış yapılcitğı tak.dird:, bu ~u
ayni zamanda dükkandıı istihlak ed•lrnek u zı}arak bu levha ıatıı yerın!n milş-

F) Bu kararname hükümlerine göre etikete illvesi icab eden evsafı, kapalı 
kap ve ambalAjları üzerinde esasen yazılı olarak satıp arzedilen mallarda, bu Sattlık Dizel Motöı 
evsafın ayrıca lllnı mecburi değildir. 

' b"r levhaya ya 
retle yapılan .satı,ıarın fiatları ı asılır .. 
ter il erce iyi görülebilecek bir tarafına f ke~ koymak mecburiyeti bakidır. 

Bunlar haricinde kalan taşılarda mala e ı d gı"bi maddelerden yapılmış ra-
eya ma en 

E - Fiat ve evssfm ağaç, karton v 
kam ve harflerle de beyanı caizdir. _ tiJ müselles veya daire gibi munta-

Madde 6 - Etiketlerin murabba, reusta ' . 

zam bir şekilde kesilmiş o~a:ı lazı:~~fayet edecek büyüklükta =~~rt!~:ı! 
Bunların, müşterilerce gorulıneğ k arnaıneye göre yazılma~ b"" -kl"kt 

üzerindeki fiat rakamıarının ve bu arku aklı muntazam, kafı uyu 
1
u e, · ı 'n o n • tt azılmış oması hallerde evsafa müteallik kelıme erı h 1 vermiyecek sure e Y 

başka rakam ve kelimelerle iltib~sa ma a . 
K Pr remlzleri ıle 

§arttır. . 1 · vova T ., L., f., · 
. . a kelnne erı "'J 

EtıketJere fiat: lıra, kuruş, par 
1 

· · . ·ım mi• yağ ar ı~ın 
birlikte yazılır. fiat etiketlerine, erıtı e '$ 

Madde 7 - A) Sütten mamul yağların v ""-1;wıeJeri UAve olunur. 
"" ad" yag> ~.. _.ın-... -ı. olan bo • 

ctereyaf:. ve eritilmiş yağlar i~n es ... :mucibince, JD6lıcvl.l.üR'.ı.ua<J • 
Bundan 'hHlr .. mer'i kanun ve )Jizamlar v etiketine cboyalı>; karıştırıl 
~ . · "lın'ş yagların b maddelerle 

Yalar vasıtasile tabii rengi de~ıştırı '. lı anl yağlar ve ya ancı . d 
ı:nası menedilmemi~ olan nebati ve saır. ayv dan başka - yabancı hiç bir m.a. -

k içıne - tuz · ı i ilAve edılır. karışık yağların etiketine ckarışı :., . d h!lis> kelıme er 
uketıne e ' d bilılmum de karıc::tırılmamış olan saf yağlarm e d:1 ..... ;cı. olan mahaller e 

ıı tıl sı ınene ~-Y "' yazılmakla Boyalı ve karkışık yağları:ı sa rna ıı; veya csadeyaes> 
,. göre ctereya5> hi bf madde karış -

Yağların etiketleri üzerine, nev ıne }arak _ yabancı Ç r 
iktifa olunur ve bu adlar, içine - tuz hariÇ 

0 

ıırılmamış olan sM yağı ifade eder. ' . bati ve gayri nebatı yağlar 
ai bılumum ne yti ya~ı.· 

B) Zeytinden elde edilip de, içine 8 r tiketine chllls ze n t> ' 
. t" yağlarının e · kar1c:ık zey-

karıştırılmamış olan yemekhk zey m . . "~ıarmın etiketın'3 c ~ 
. 1 eıneklık zeytiDYA6 &ur yağların karıştırılmış o an Y 

1 
k 

tinyağı:. kelimeleri yazılır. ed"lrniŞ olan mahallerde yemek 1 

Yemeklik karışık zevtinyağı satışı men ı azı}makb iktifa olunur ve bu 
zeytinyağlarının etiketİeri üzerine czeytiny~ğı> y . her hangi bir yai lkarıştı-

d.1 yagdan gayn 
.ad, içine zeytin tanesinden elde e ı en 
rıJmaınış olan halis zeytinyağlarını ifade. ee::~ı edilmek üzere satılan zeytiııyal
Gıda maddesi olmaktan başka suretle .ist 1ır 

ları etiketine hangi istimale mahsus o~uğu ya~etİerJne, ıtattan bqka csusam 
C) Yağlı tanelerden elde edilen yaelorın e 

Madde 8 - A) Etiketler veya kararnamede yazılı sair vasıtalarla mü§terilP.:rin 
ıttılaına vazolunan ~rakende fiat, ~n satı§ fiatıdır. 

B) Taksitle satışlar için aynca fiat tatbik edildili takdirde, etiketler vası -

45 beygir, son sistem ve çok ucuz
dur. Galata TUuel caddesinde 38 
No. da Bedrosa mn.racaat. 

tasile beyan ol\Dlan ffatlara yapılacak zam mikdarı veya taksitli fiat mağazada ----... - ............ - ............... ·-·-··-
asılacak bir levha ile veya malın etiketine yazılmak suretlle mü§terilerin ıttılaına 
konur. 

C) Bir malın kilo, i.det, ilh .. gibi aatış vahidi fiatıi öle çuval, teneke, düzine 
iTh ... fiatları farklı olduğu takdirde, keyfiyet bir levha ile veya etiket üzerine 
yazılmak suretile müşterilerin ıttılaına konur. 

Madde 9 - A) Hem toptan cveya yan toptan> ve hem perakende ea~ yapan 
dükkan ve mağazalarda, müşterilerce iyice görünür bir mahalle metni aşağıda 
~zıh bir levha asıhr: 

•Perakende atışlanımz pazarlıksızchr> 
B) Yalnız perakende ıatış yapıp ta sattıtı mallann tamamı bu kararname ne 

pazarlıksız satış usulüne tAbi tutulmuı olan dük'kan ve mağazalarda mü§feriler
ce iyi görünür bir mahaUe metni apğıda yazılı bir levha asılır; 

cBmada p11:1arbksız satış yapıhr.• 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde sayılmamı, olan ticaret §U

belerinden, kendi :.ızasile pazarlıksız satış yapnıağı kabul eden dükkan ve ma
ğazalar, 9 uncu maddede yazılı tekilde .bir levha asmak suretile 3489 numaralı 
kanun ile Işbu kararname hükümlerine tlbi olurlar. 

Madde 11 - Belediye idareleri 3489 numaralı kanuna göre mahkfun olan tacir
lerin sicilini tutacaktır. Bu maksatla, hakkında zabıt varakası tutulmuş olan 
her tacire bir fiş tahsis edilerek bu fişe tacirin hüviyetine, ticari ikametgahına 
ve nev'i ücaretine müteallik malOınaUan başka zabıt varakasının tarih ve nu _ 

marası, zabıt varakasının tutulmasın~ icab ettirmiş olan suç, tertib olunan 
cezanın nev'i, cezanın kat'iyet kesbettilt tarih ve lüzumlu görülecek sair malQ -
mat dercedilir. 

Madde 12 - AlAkadar Belediyelerce, 3489 numaralı kanun hükümlerine ıevfi 

kan yapılacak takibata mahsus olmak üzere maksada uygun tekilde tertib 
edihniş hususi zabıt varakaları kullanılı r. 

Madde 13 - tktısac? VekAleti, lüzum g6rdüftl takdirde, muayyen mallar etiket
lerinin §ekil, eb'ad ve konulma •uretini tayin eder. 

Madde 1" - Bu katanıame allkadar Belecliyelerce mahalli gazetelerle neli! -

redilecekttr. 

Son Posta 
Yerebatan. Çataıç~e aoQk. 21 

tSTANBU~ 

Gazetemizde çıkall yazı ft 
reaımlerin b(lıntı hakim 
mahfuz ve gazetemize afddlı. 

ABONE FIATLARI 
1 & a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKfYE 1400 7ö0 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 "110 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
defiştirmek 25 kuruıtur. 

t 
A7 
Kıı.. 

150 
270 
300 

Gelen evrd gm onilm~ 
ilanlardan meı•uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru§lui 
Pul illveal llzımdır. 

\ 



Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

RADVOLiN 
ile niçin fırçalamak llzımdır? -----

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımstzlıktan çür.üyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerinin mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve rır 
matizma yaptığı fennen anla§ılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü
cut ı.:-:ğlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - Jaakal 3 defa • (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati
nizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblnrı imha ederek dif'" 
lerinizi korumuş olursunuz. 

· ile, sabah öğle ve akşam her yemekten 
sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

.. ~ ·t' ,.. --- . ~ • • • • . ,. .. -
. ~·. ' . 
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Her türlü yanıklar , kan çıbanları, 
traş yaraları, meme iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı ~ıbanları, dola
ma, akneler, çocukların ve büyükle· 

rin her türlü deri iltihaplan 

en ÇABUK ve en EMİN bil 
SURETTE TEDAVİ EDER. 

ADEMi İKTİDAR 
Ve BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI 

R H • 
1 . 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
kutusu 1255 Hormobln) Galata, lstanbul 

Beklemeyiniz 1 

U K MA TOL RI 
her yerden daha ucuz, daha itinalı ve ayni zamanda uzun vade ile 

veresiye şimdiden alabilirsiniz. 

ARJANTE TiLKi KüRK TiCARETHANESi 
İstanbul, Mabmudpaşa caddesi No. 137 Tel: 22554 

Kız, Erkek - Oecel, GUn•el 4----lllllıııı. 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine bqlanm~br. l.teyenlere izahname gönderilir. 

( Çarşıkapı, Tiyatro Caddesi - Telefon: 20019) ~--P 

SON POST~A 

KQ1111Ul lralmn r.t.rlk.uı.nda her 
nen kalem imal e4llmeldeclir • • 

MfinwıW ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Flatlerf ecnebi blemlerlndea 
9' H ıı.cmdar. 

Kurşun kalemler: 
Süperyor 
Timaahlı 
301 • 2 
1205 

Mektebll 
Altı derece aertltkte 

Not 
1011 Mıırangoı kalemi 

Taşcı kalemi 99 
En lyt olnı 

Dağdelen 15 dereoe sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 Uluı 

701 • A Yumuş1tk 

701 • B Orta Sert 
701 - C Sert 

71 • A.B.C. En iyi cins. 
• uç dereceli 

702-A.B.C.D.E. Beş renkll 
702 - A. B. Mavi· Kırmızı 
72 • A.B.C.D.E. Beş renkli iyi ains 

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

24 Henkli lyf cins 
90 l Kırmızı • Mavi 
Stabilll 12 Renkli fyi cins 

11 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 
311 Oraflt vı:ı renkJl Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 

isteyin.iz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

l\lühürdar zade Ban No. 1 • ı 

RADIO 
DISSON 
MUeaaeaeaı 

Beyoğlu latikW caddesi No. 34 

İlan Tarif em iz 
Tet ıQtun santtmı 

•ahile 400 kurqı 
sahile 250 » 

Oçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 ,. 
iç •ahilela 60 » 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfınd~ 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizdeıı 

istifade edeceklerdir. Tam. Yanı:n 
ve çeyrek sayfa illnJar için ayn 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 
aid i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

~ncalık Kollektu Şirketi 
ıtaıın.manzade Ban 

&nUn cadded 

istiklal Lis Si irektörlüğ .. en: • 

1 - ilk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - ıstiyenlere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadebqı Polia karakolu arkan: Telefon: 22534 

Eylul 25 

Sağlığımızı, neş'emizi, yuvamızın aaadetinl 

Kan, kuvvet, lştiha turubuna 
medyunuz. Her eczanede bulunur. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablaııanda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 • 250 • 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 • 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 failasile verilecektir

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylftl. 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Buiran 
tarihlerinde çekilecektir. 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze me1valar1n u•arelerlnden latlhaal 

edllmlt tabii bir m•JY• tuzudur. 

Emaalıiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bel•otulı:luA-u ve ihtilatlarına k.,..ı pelı: 
tuirli ve taze ~ıdır. Oivanyolu Sultan 

Mahmud türbcıti No. lU 

Son Posta l\Iatbansı ................................ 
Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emtg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGİL 


