
• 
HALK iN KULAC31 
• 

Yan ~ telefonu: 10ZOS SALI - 27 EYL'CL 1938 İdare Seııe 9 - No. 2932 4Jeri telefonu: 20203 J'!atı: ı lı:unıf 

~Hitleri_n son sOzii: "Siidet toprakları 
teslim edilmezse. zorla alacağız ı,, 

HALKIN DiLi 

Fransa hükiımeti Parisi tahliye ediyor, İngilte-
red e halka_ .. K.'!:..~ .... ~.~~~~!~1:_!. .. !_'!_.~~iine başlandı 

r·iiiüiii'Z··-aıans·i·· .. ·en····salAhiJetta r makama att en şu bey.an ~ıı ne ş rötti·; .... ~·~·Aiöi·an~· .. ç~kOSiö.V8kY8-----..r a 
1 hücum ettiği ·ıakdlrde Fransa, Sovyet Rusya ve lngıltere Çeklere yardım edeceklerdir" 
f ................... - •. --.. ··-·· ......................... -............ -~·-_ ................................................. ... \... .................. . . .......................... _ ............. -........... . 

ı;;iıt;;~·-.. ;~Belçika ordul~rıda 1 " _HiTLER~N Nüi"Kü-
.. f . rber ha)e konuyor Sudet '!1es~lesı ;i'l!rupada so~ arazi . · se e talebımdır. Lakın bu talebden 

~Fransız ve inu1Uz Naz1rlarından SOO( a Erkamharbiye asla vazgeçmigeceğim ! " . k b 1 .. .. ..
1 

SON DAKiKA ---. . 1 . Lon.drada toplanara uzun oy n goruştu er lngili~ 6'!.ruek!li Hitlfl'fin nutku halılıında beyanatta bulunarak: «Ba reıs en dela/<1 oiidl~rın_ Çe"!er tara!ından yerine retirileceiiine dair lnriltere 
. , . • V• Fran•a cıddı temmat verıyorlar. Ancak Almanyarııın da me•eleyi 

, B ekili ile istişare ederek ,Hıtlere yeni bir mesaj mü:uılıatt yolil• halletmeıi lôundır. Alui ıalıdirde dünya yeni bü 

) Çemberlayn, Fran~ız aş~li I hinde son bir teşebbüste bulundu laei11 ltarpımda kalaaaldm• dedi. 

. . gönderdı v~ su e Berlin 26 (Hususl) - Hit1er bu gece 75 dakika süren bu nutkunda Hitler 

,...., ortada tngtlu &ayt1k erkanıharbiye f'M, 8olda tngiliı m.mt 
. Gtnınol 0ame~,., t . 

Sağda Fransa bil.yük erk41tıhcırbiyı rıtli müdafa4 naztn Tom.4.' n3kıp . ,.. ·- ..- ___ .- ..-u..- _ ~ __ 

Londra, 26 (Hususi) - F.rans:z ~e in· 1 1~ '."üıal<•7=,!'fı~n: ::~:.t· r-Ask~' 
. .1 .. ntJA o- JJllitır. • • d 

Ciliz nazırları arasında dün b~ ' d vazıyetı te kik 

Çek radyosu ·Prag ın re Her iki taraf son 

b 
_ dig"' ini ilin etti blöflerini yapıyorlar ceva ı ver _ k 11 . YAZAN: • 

l h k d halk ile Jandarma UVVe eri General : H. Emir Erkilet 

~ mm~~a!ı~da ;eni çarpışmalar oldu . . 

. h4f"MP nazın Jıa,rb htıritatın' 
Yeni Çek başvekfü bilyü.I~ erkdrııharbtye "cı~ ~ (Y&IUI 11 mel -.,lada) 

, ted1d1' e .,,yor-. • 

Mussolini de söyledi 
''Bu hafta yeni bir 
Avrupanın ortaya 
çıkması lazımdır,, 
Verone 26 (A.A.) - Btefani ajansı bil

diriyor: B. Mussolini, 47 bin siyah göm
(Devcımı 11 inci sayfada) ............................. ---·········· ............ _._ 

Dil Bayramı don 
sevinçle kutlulandı 
[Yazıtı 10 uncu uyfamızdadırJ 

Sporpalasta 30,000 kişilik bir kalabalık ezcümle demiştir ki: 
önünde Alınanyanın Çekoslovakya hak- •- Çekoslovakyada bulunan bütün e
kın~a~ aiyasetini bildiren bir nutuk söy- kalliyetlerin va.ziyetj acıklı ve elimdir 
lemıştır. ~ D~ ııı ı. J t a11 mt« J 

Preveze zaferinin 400 üncü 
yıldönümü kutlulanıyor 

M!rasime !"f a.~idiyeden atılan toplarla baılandı, büyük 
Turk denızcısı Barbarosun Beşiktaşdaki . türbesinin 
etrafı kalabalık bir halk kütlesi tarafından kaplanmışb 

Preveze deniz zaferin.i!l 4-00 üncü yıldö- 1 Türk Tarih K . 
nümü münaseb~ile tertib edilen tören (Deva uruml 1 ~n~n tenıibı tizcrintt 

• • mı ıncı sayfada) 

--«Son Poda» nın tarihi bahia/er ve deniz iıler · ·· ı h I . 

' 
I J. B 

L_ • • ı mu e aıaı• arı 
ara ın an arıxıTo• ıçın ya:sılan ya:sılar b ·· 9 ugun uncu ıaylamrzdadU". 



ı Sayfa 

Herıün 
-···.,_, 

Yatmura karşı miistahsUi 
Korumak ihtiyacı 

\ Yazaa: 11..wttlll •.-

H er sene, bilhassa aıustos ayı
nın son iki baftasile eylOl ayı

nın ilk iki haftasında Türkiyenin bütün 
üzüm müstahsilleri, bilhassa Garbi Ana· 
doluda, gözlerini gökyüzüne. ~r~er ~ 
bulutlara bakarlar. Bir senelık sayın bü
tün mahsulü orada, yerlere serilmiş, du
rur. Bir yağmur her teJl delille bile bü
tün bir mahsulün ya.naım olsun uı.ahvet
meğe kafidir. lncircilere gelince, onların 

• işleri daha fenadır; çünkü incir, üzüme 
nisbetle iki hafta daha geç gelir ve i.ld 
hafta daha yapura yakın bulunur. O 
mevsimde ise yağmur felakettir. Evveli, 
sergide bulunan üzüm ve incirleri harab 
eder, sonra da bunların serilmelerine ve 
kurutulınalarına mani olur. Bu sene de 
öyle oldu. Erken başlıyan kuvvetli ve 
devamlı yağmurlar, üzüme, incire ve tü
tüne bir heyli zarar verdi. Birçok müs-
tahsil, daha dün, yeni mahsulünün bol
lujuna keyifle bakarken, bugün, düçar 
olduğu bir baJli zararla yüretmfıı uzla
dılmı hissediyor. 

Hangi bakımdan olaa, Jatmur meVll
minin erken gelmesi 6züm ve incir jçin 
bir afettir; bununla beraber, bu lfetin 
yapabileceği tahribatı tahdid etmek ol
sun mümküııdflr. İcabında üstleri derhal 
örtülebilir 1etll tertibatı yapmakta iba
ret olan bu tedbir, Jajnıuu b?'F u mü
essir değildir. Bu sayede pek çok, zarar
ların önü alınabilir. 

* 

Reslmll MakaJeı 

1 STER 1 NAN, 
Blr arkadaşımız anlattı: 
c- Geçen sene yaz sonunda oturduğum apartımanı değiş

tirmek istemiştim, bir yenisini bulmak üzere LAleUd'en Mnç
ka sonuna kadar tramvay yolunun iki tarafında ve bıraz da 
iç kısımlarında birçok apartımana baktım, unutmamak için 
hepsinin de isımlerini ve isimleri hizalarına kiralarının mik
darını yazdım, fakat apartımanı değiştirebilmek nasib de-

iSTER iNAN, 

• Ata sözleri = 

1 STER 1 NAN M A! 
ğilmiş, bir sene müddetle icar mukavelesini uzatarak gene 
eski yerimde kaldım, fakat bu yıl artık mukaveleyi temdid 
etmek mümkün değildi, ellinde geçen Rneden kalan liste ol· 
duğu halde o vakit beğendiklerimi bir defa daha görmek ü
zere tekrar dolaşmaya çıktım, ve gördüm ki istisnasıı; olarak 
hepsi de fitalarını yüzde 10 ill 15 ırlabetinde arbrm.ıflar'· 

dır.> 

iSTER lNANMAI , 

Sözün Kısası 
-····-

Morg göstermelik midir? 

& T•lu 

Bu sütunda her fÜD munta:r.aman 
çakacak birden on sekize kadar numa
nh resimleri kesip . 18klaymu. Mtlla· 
baka faydalı, eilenceli, ve kolayda. 
Bal rt""' IU8 mim çaktliı ıün na. 
ecleeeik 
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BON POSTA 

27 Eylfll 

Amerika Reisicumhİıru Hitler 
ile Beneş' e telgraf gönderdi 

Hitlerin nutku 
(Baştara:fı l inci sayfcıdcı) 

Bunların duyduğu ıztırB;bl çok iyi takdir 
edebilirim. Fakat ben başka milletlerin 
çektiği ıztırabı mevzuu bahsetmiyeceğim, 
Çekoslovak.yada üç bu~uk milyon Alman 
yaşıyor. Bunlara yapılan işkence daha ne 
kadar vakit devam edecektir? 

Biz sulhü seviyoruz. Bunun delilleri 
komşularımızla akdettiğimiz anlaşmalar
dır. Fakat meydanda mühim bir mesele 
var: Almanya hududları haricinde yaşı-

Sayfa 3 

e Her geçen günde bir 
hayır vardır 

Yazan: Selim Ragıp~ 

...... 

a 

O 
ngiliz - Alman görüşmelerinin bir in• 

kıtaa varmadan duralama devresine 

t k t • J b • • yan Almanların vaziyeti. Bunlar ana va-

lt 
• •t • ..JQ[ f}8 man l aVSlYB BU6ft U meSQjl tana iltihak etinek istiyorlar. Bunlar için girmesi ve Almanyanın Çekoslovaklara Ruzve ın ı ıaı • _, l d plebisit yapılmasını terviç ettisek te bu bir teşrinievvele kadar mühlet vermele-

Al an dazetelerınae neşro unma ı, sistemin demokrasilerin hoşuna gitme- ri milyonlarca insanın helecan ile çar-m l!>, h diği anla§ılıyor. pan kalbine nisbi bir ferahlık verdi. Fa-

l Amerika gazetelerine ÜCUm ediyorlar Südet Almanları meselesin".? gelince kat hissolunan heyecanı gidermedi. Her-A iman ar Beneş bu Alınanlar Versay muahedesi kesin dudağında dolaşan sual, şimdi: ~04 

\
rını istemektedir· Alman gazetel:rı Ruz- ve bu müzakerelerde tavassuta devam ~ucibince ke~~sine t~kedildiklerı. va· lacak mı, olmıyacak mı?> dır. Ne olacak 

. gt 
26 

(A.A.l - HiUer. ve~ itin mesajını neşretmemiılerdir. edeceğini bilmiştir. kit bunlara ISV'lçredeki kantona! sıste- veya olmıyacak? diye düşünmeye lüzum 
V~şın ondan doğrUYa gönderdiği ~ ve minde bir idare temin edeceğini vadet- yoktur. Suale muhatab olan herkes mu-

neşe doğru . lik bir telgrafta Reisi· fnıilterenhı Amerikaya cevabı Fıınısanın cevabı mişti. hatabının maksadından zerrece şübheye 
riben 500 keuı:~t ezcüınle, şöyle demek· Londra 26 (AA) - ~~berlayn, . Londra 26 (A.A.) - Ruzvelt'in me- Fakat bu vadini yerine getirmedi. düşmüyor. Evet! Olacak mı, olmıyacak 
c~hur RooseV Ruzvelt'in mesajına verdıgı cevabta, saıına fransız hükfunetinin cevabını Bugünkü Çekoslovakya bir yalanm mı? 
tedır: . b" 

1 
şik devletlerinin 130 İngiliz hükUmetinin bu mühim mesajı Daladye bugün öğleden sonra Vaşing- doğurduğu Çekoslovakyadır. Zorla vücud Dün bu suali aynen bana da tekrar e-

«Amerıka ır e · t namına 1 dıw b"ld" d"kt t ·· d · · ·· 1 k b" . . . ve bütün beşerıye . şükranla karşı a gını ı ır ı en son ona gon ermıştır. bulmuş olan bu memleket bolşevizmin den genç bir meslekdaşa soy ıyece ır 
mıl?·on ahalisidaki meselelerin muslihan~, ra bu vahim anlarda her devlet ada - Fransa, Amerikanın noktai nazar - Avrupadaki merkezidir. Bu vaziyet daha şey bulamadun. Yalnız, böyle bır sorgu-
halı hazır bir zlhnı- ' 1 1 · i b" ·ı· ·ı · ··-1--ı·t . : kilde ve yapıcı . s- mının mese e eı: azam .w17. ı ~~ :. e 1arına kat'i olarak iştirak etmektedir. ne kadar devam edecek? Bunu anhyan nun cevabını verebilmektekı mu~u a_a 
adılane bh' .:ı . için müzakerelen ke tedkik etmesi lazım geldıgını, Buyuk . • • hiç kimse yok mudur? Yalnız bir tek a- nazarı dikkatini celbettiro. Son Postacıa 
yetle h~~edi bes~yoruın ve ınüıakere: Britanya hükumetinin bugünkü müş - Amerika kabmesı toplanıyor dam, dostum Mussolini ve halyaı;ı halkı kıymetli yazıları çıkan askeri mütehas-
memenızı tal~·v· takdirde noktaı nazar külleri sulh yolile betaraf etmek · için Vaşington 26 (AA.) - Reisicum- bunu anlamışlardır. sıs General Emir Erkiletin de dediği gi-
ler dc~am et ~g~mkanı bulunacağınd~ ıs· elinden geleni yaptığını müzakere ih- hur Ruzvelt, yarın için kabineyi içti.· Çemberlayn ile yapmış olduğum m'.i- bi, Avrupada eskiye nazaran bir metod 
ları tel.ıf etme ;akat ıntizakerelere nıha-- timalleri bakı kaldıkça da yapacağını maa davet etmiştir. lakatta bütün bunları kendisine izah et- değişikliği göze çarptığına, evvelce se· 
rar edı~o_runı· tık uzaklaştırılını§. .ve tim ve Beneş denilen deli adamın Çekos- ferberliği harbin takib ettiğini, şimdi ise 
yet vcrılırse man I.mıf oıur. Halbuki ın- s . t R I' •ı lovakyadaki üç buçuk milyon Almanı seferberlik yapan Avrupanm harbe te-
kuV\·:t g~~beak~ 1 refahı için hiçbir ha- ovye usya, ngı tere artık tazyik edemiyeceğini söyledim. şebbüs edemediğine işaret ettim. 
&anlıgın must ez. Südet meselesi Avrupada son arazi ta- Filvaki bu nokta mühimdir. Vaktile 

yırlı netice vereme :t d n sonra harbin ve Fransa matbuatı lebimdir. Lakin bu talebimden asla vaz· Rus Çarının son bir teşebbüsüne cevab 
Telgrafnarnede bun 3 milyonlarca, er- geçmiyeceğim. Ya sulh, ya harb Beneşin veren imparator ikinci Vilhelm, ordula-

fecayii anlatılmak~ v:asıl ölecekleri, ih- elindedir. Bunlardan birisini intihab e- rının seferber edilmeye başladığını. ve 
kek, kadm ve çocugun leketlerin iktısa- • • ı ı ? decektir. Ya tekllilerimizi kabul eder, harekete gelen bu muazzam silindiri tev-
ti!aI.a işti1ra~~e ~=~de içtinıat bil~- vazıye tı nası göru•• yor-. ar e veyahud biz gidip Alman k~deşlerimizi kff etmenin imkanı olmadığını .söylemiş· 
dı sıstem e mamile barab olacagı kurtarırız.> ti. Halbuki bugün. Avrupanın bütün harb 

Yelerinin nasıl ta 'lind" ı · ·· ·· üh" yy bır· bal• · . ted" Hitler nutkunda garb demokrasilerini sı ır en yurumeye m e a .. 
izah edılmek ~· 

1 
. ilave etmektedir: "Hitlerin talebleri O kadar geniştir ki lngiltere ve şiddetle tenkid etmiş, Almanyanın aske- getirildikleri halde, hareket marşına bas-

Roosevelt ŞU s~z.erıd_ yanın üstüne çö- f b 1 k b l t · . Ç k l ri kuvvetinden ve bu kuvvetin dünyada mak cesaretini gösterecek ortada kimse 
A ·ka ahalısı un n ransanın un arı a u e mesını e os ovakyaya b '--:-• merı . .. le bir felaketten her m • misli olmıyan kudretinden iftiharla bah- göze çarpmıyor. Demek ki har iste~-

kecek olan böy - rı.r olacağım kabul teklif etmelerine imkan yoktur" seylemiştir. liği umumidir. Şu halde, kalbimiz bele-
letin az çok mute.zar d" 1 .1. B k"I" • b ~ can içinde çarparken hiç,,olma~a bu nok· 
etmek mecburiyetınde ır.> .. le demekte· Londra 26 (AA.) - Havas ajansılh.ilinde Fransız ordusunun yükünü ha- ngı iZ IŞYe l IRIR 8JIR8tl tayı falıhayır ve her geçen günü sulh le-

Daha ileride Roosevelt şoy muhabiri bildiriyor: fifletecektir. Londra, 27 (Hususi) - Hitlerin dün hine kaydedilmiş bir kazanç sayabilirız. 
dir: ~ siyaseti musli- Alman muht~as.~nın_ ndeşri, 19İn14gildiz Sovyet gazetelerinin neşriyatı geceki nutkunu okumuş olan başvekil Selim Ragıp Emeç 

·kanın an'anevı efkarı uınwniyesı uzenn e e ç b 1 cAmerı beynebniiel ihtilafların Belçı'kaya verilmiş olan ültimatomun b' ~~skova 26 (A.A.) - Tas aj:msı em er ayn gece yansından sonra §U be- adamlarının da ayni vaziyette olup ol· 
hane çarelerle ı"barettir.> d - t . b b' ıldırıyor· yanatta bulunmuştur: 1 f lm laştırrnaktan ı e en e te · madıklarmı düşu-nme eri ena o az. 
hallini kolay 

1 
. ne kadar müş- hasıl etmiş o ugu esır z r ır - •- Hitlerin nutkunu okudum.. Faali-

Roosevelt her mese elnınl sa olsun akıl sir husule getirmiştir. Pravda gazetesi aşağıdaki satırlan yetimi takdir eden sözleri için teşekkür Son aylar içinde, son haftalr içinde 
·· stace o ur Hi 1 vazıvor· bız· ı· pek zı·yade m..ı::gul eden meseleleri 

kül, ne kadar mu. .
1
• e bir şekil· Bu sabahki gazeteler, 'terin me • J J , ederim. .Verilen sözlerin ifa edilmediğine --s 

Ve 
mantık dairesınde adı an. bulundu- talibatının kabulü gay. ri kabil mahi - B. Çemberlayn'in Almanyaya ilk u- dair izhar ettiği şübheyi yerinde gördüm. hepiniz biliyorsunuz. Bu Çekoslovak me-

w • den emın ç d B · · selesi olmaktan ziyade bızzat Beneş me-
de halledilebilecegın .. akerelere de- yette olduğunu mü~tefikan teslim et - uşu esnasın a urJuvazi matbuatı ta- Fakat bu defa yapılan vadlere ilk muha· selesidir. Bu ilrimı bu anda milyonlarca 
ğunu kaydetmektedir. Muz mantığın mektedir. Bu metalıbatın yalnız Çekos rafından sun1 olarak ıyaptınlan şevk tab olan Fransa ve İngiberedır. Bu vid· - ........ 
vam edildiği ınüddet~e akıl :ee çalacağı, lovakyanın mukadderatını değil, ayni v: he~·ecan büyük bir bedbinliğe, bü· lerin yerine getirileceğine dair İngiltere insanı yeise veya kırıl.mu bir azme eav-
ve adalet zihniyetinın g~le . den kur- manda bütün Avrupanın mukadde- yuk hır endişeye çevrildi. Şimdi her - ciddl teminat veriyor. Ancak Almanya. keden keyfiyeti nefsinde toplamaktadır. 

h b cınnetın za h · b" k" · ç Nasıl oldu da bu mesele bu kadar hikim dünvanın yeni bir ar t nı mevzuubahsetmekte oldu~nu angı ır ımsenın, emberlayn'in Al- nm da bu meseleyi müzakere yolile ve 
tula~ağı ümid edilebilir. . . "' nazırı r~~ermekte ve netice olarak hiç bir manyaya barışı kurtarmak için gittiğini mantık esasları dahilinde halletmesi la- bir vaziyete erişti? 

Amerika Reisicuınhnru h::
1
:ladyeye fngilizin hükfunet ve pardlam~nt~nım iddia~·a kal~ışabilmesi pek az muhte - ~ımdı~. Aksi ~~de ~~~~ ve bütün Almanlar, 

Hull vasıtasile Çemberlay.n önderıniştir. kında millete yapacagı ave e ıca - meldır. Hakikatte, İngiliz Başvekili mü msanıyet yem bir facıa onunde kala- Mazide olduğu gibi bugün de size Al· 
i:le avni şekilde bir mesaJ g . h r~ ~:tte asla tereddüd etmiyeceğini yaz- tearrızlarla anlaşma esasına dayanan caktır.. man harici siyasetinin hedeflerini kısaca 
R~sevelt ve Hull bu .. ınesaJlarıı ı;~ır. maktadırlar. har~ci politikasını .ve fevkalade zor bir Nutkun metni izah edeceğim. Bu siyaset birçok demok· 

n çalışın ş . d" vaz tt b ı b 1 k 1 b" t B . rat devleUerin kendileri tarafından tes· 
lamak için dün bütün gu • .. le de- Times gazetesi, şöyle ıyor: . ıye. e u una ı ece o an ızza . Berlın 26 (AA) - D. N. B. ajansı teb- bit dil d.. _ .. . tine ta 
Buranın resmi ınahfellerınde şoy Egew r Alm. anya, İngiliz milletinin Hıtlen kurtarıyordu. B. Hitler, B. Çem liğ ediyor: Saat 20.15 de mtıer, daha 1933 e.1 enddırunyB~~ go~ll :!:~ _çu_n· 

« k l d be 1 ,. h k'ki . . tam d 1 ikt"d lm k . manıı e zı . ızım mı e • u • . den c:üpheye düşece o ursa e- r ayn ın a ı gayesını amen an en evve ı ara ge e içın yaptığı .. A1m . d.. .. 
nilmektedir: te göre . ıan kanaa 

cBurada dün hakırn o t kesbetmiştir 
azının -s l d h b k tt God b d .. d cu an ımparatorluğunun unya go-

k kl
. kendı"sini buna ikna etmek ü - a ı ve esa a a ı. es erg e çok muca eleler esnasında en buhranlı anlar- .. .. d H Alman .1 me ruşu şu ur· eı: ~yden evv~ mı · 

vaziyet o derece. vehame,,,
1 

ulh ınesajı
ki Reisicumhur bır an ~vv -. ~e kalmlŞ· 
nı göndermek mecburıyctın 

ml.dı·nı' terketmek icab eder. genişlemiş yeni bir istek listesi ileri da nutuklanm söylemit olduğu spor sa- , f . h · t ,,...l . _ d 
sürdü ve o kadar. ileri gitti ki Çember- rayına gelmiştir. 1

- ının aY_a iart annı temın ve aı.u a· 
Fransız pıetelerinin mütalealan layn'in dahi fikrini bulandırdı. İngiliz Spor sarayı dolup taşıyordu. Hitler faa etmektir. 
Paris 26 (A.A.) - Pöti Pariziyen dış politikası, B. Mussolini ile ve daha coşkun tezahüratla karşılandı. (Anadolu Ajansı nutkun metnini 

tır .• 
Tefsirler 

Çekoslovakya, 
Vaşington 26 (A.A.~. -:-metlerinin l{ıt

fngiltcre ve Fransa huku d bulu
ler lehinde yeni fedakarlıklar a 

1 
hare-

· 1 B H'tl l a 1 ·· .. l Göbbels, toplantıyı açarak bu tarih·, bu sahalı saat 4 do ~eie devanı gazeRsi yazı~~~: . . . ~ evve . ı er e y pı an goruşme er-
Hitlerin bu tun proı~sı, .aşıka~ su - deki mU\·affakiyetsizlikten sonra yeni anda Alınan milletinin kütle halinde şefi :~ekte i_di. • ··,. • 

Ç koslovakyayı sıyası ve ıktısa- bir muvaffakiyetsizliğe daha uğra~ak- etrafında toplandığım, şefin bu millete 
rette kt e. nazardan kendisihi ayakta tadır. İngiliz diplomasisi ve onunla bir- milletin kendisine olan. itimadı derece- Hitler bunu müteakip nutkuna de • 
di no aı ak bir vaziyete sokm~ğı ye likte Fransız diplomasisi alınan ders • sinde kuvvetle itimad edebileceğini söy· vam ederek: 

, t•• b·r tarz 
nulması meselesind~ ı:ca 1 d ktan sonrs. 
ket ittihaz ettiklerı anlaşıl 1 

• gönder-
Rooseveltin Hitler.e bir me;:~ıınektedir. 
mesi burada mamdar add .1 tngiltc-
s k · · Fran5;a 1 e ulhü kurtarma ıçın •. ib eden 
renin sarfettikleri gayretıe:ı :::v üzerine 
Amerika matbuatının neşrı_Y h tt hare-

. k. bır a ı 
Londranın daha azım ar dilmek-
ket ittihaz ettiği burada beyan e 
tedir. 

Atman.yadaki tesir . 
• 51 muhabirın-Berlin 26 - Havas aJan . üracaatı-

den: Roosevelün Hitlere vakı ~ rrespon
na dolavıc:ile cevab veren ° ·. 
. " - . p rtiquc A.nıerı 
dance Diplomatıque et 0 

: . 1 i bak-
k 1 . . Avrupa had1se er 

a gazete erının 1 tenkid et-
kındaki mütalealarını şiddet~ rınanlığın 
mekte ve bu gazeteleri •. e l t "hda-

. • ·,. ruhı ha e ı 
menfaatleri aleybıne oı. . harbe sebebi-
sına> ve aşikar surette bır tmek· 

v kla ınuahaze e yet vermege çalışma 
tedir. . . anı A-

Alman hariciye nezaretının orkg b.; ih-
. r·ı· . zuhur edece ] merıka rrM!ba ı ınm v •• 

tilAfta maddeten menfaatleri old~gul lm~
t Amerıka ı a. a 

tutamıvac · ı 1 · t· • k kabiliyetine malık omasına lerden icab eden neticeyi çıkaracaklar emış ır. - "Tam iki sene bütün bu red ce-
yaşa~almağı istihdaf etmektedir. mı? Halen ortaya çıkan mesele budur. Bunu müteakib Hitler kiırsüye çıkmış vablarına katlandıktan sonra, nihayet 
manı ~ . metalibatı o kadar geniştir Bu neticeler henüz tamamen geç ka • ve aşağıdaki nutkunu söylemiştir: Alınan ordusunun en mütekamil bir 

. ~it i~;~~e ve Fransanın bunları ka- lınmış değilken çıkarılmalıdır .. İngiliz «- G:~n 22 ~batta, Rayştag mebus- bale getirilmesini emrettim. Bugün 
kı Ing sin. Çekoslovakyaya tekHf et- ve Fransız nazırlarının konferansında l~rının onunde, ilk defa olarak bir pren- alenen ilan ediyorum: Şimdiye kadar 
bul

1 
et~: za~iren imkan yoktur. iştirak edenlerin bazı vakıa1ara dikkat sıp talebini mevzuu bahsettim. Bu taleb, dünyanın hiç görmediği bir sil8blanma 

me er~n d' or ki: etmeleri icab eder. Filhakika Çek men hiçb~ münakaşa götürmez mahiyettedir. yaptık. Beş sene mütemadiyen silah • 
cFıgaro• ıy . ' Millet benim o sözlerimi işitti v landık. Bu maksadla milyonlar ve mil-

1 
n metalibatı esas itibarile tat faatlerine ihanet demek olan İngiliz _ 1 d Fak t b" d 1 dam e an-

cA di~la edig~inden Almanyanın ka • Fransız planı Fransız ve İngiliz efkarı "da. ı.O da beırrt erafv etdald.i ı anlamamı~ yarlar sarfetti. Alman milleti bugün 
· ne m .. .. · · · i ı ı. a am a e t ve o zamanki şunu bilsin ki, yeni ordunun en müte-

mı lduğu zaferin teferruatına mu umumıyesının en gen ş tabakalannda id" . . t• d" kamil silahlarla mücehhez olmasına 
zannuş bao kurnazlıklar yapması yü - hoşnudsuzluk ve Çekoslovakyada bir v İkiı~. yderınf e ~e akır un.b . . 
teallik zı . fi f ncı e a oıar u aynı prensıpten itina gösterdim. Dostum Göring'e Al -

ın Avrupanın bir harbe sü- nefret ve ın al ırtınası uyandırmış • Nurnberg kongresinde bahsettim M'll t man topraklarını aklı beşerin alabile -
z?,nden ~·~esi kabul edi1memektedir. tır. Çekoslovakya hükfunetinin aldığı yeniden o sözlerimi işitti ve anladı ı e ceği her türlü taarruzlardan masun bu
~~~~~ ~öyle mevzuubahsolan beşe • kat'i vazi~e! is~ u~umi memnuniyet Bugün yeniden milletimin karşısı~a çı- lunduracak bir hava teşkilatı vücuda 

u . d hasıl etmıştır. u attı hareket Çekos· kıyorum ve mücadelemizin büyı"k d · getirmesini emrettim. İşte bu suretle rin vıcdanı ır. . . u evır-
k g etesi Çekoslovak mese - lovakyada muazzam hır vatanperver • lerınde olduğu gibi ona doğrudan doğru- Alman milletinin bu gün iftihar ede-

.c~poF• az noktai nazarından sev- lik hamlesi tevlid eylemiştir. Bunun ya hitab ediyorum. Bunun ne demek ol- bileceği ve bütün dünyanın da kendi-
1 sının ransız · · d ı·ı· ·· dd t' d l d w ı~. kta üzerinde ısrar etmek- en ıyı e ı ı mu e ın en evve ikmal ugunu siz bilirsiniz. sini gösterdiği vakit hürmet edeceği 
kulceyş no sı edilmiş olan parlak seferberliktir. Şu- Dünya hiç şübhe etmesin ki, şu anda bir ordu yarattık. Dünya üzerinde mev-
tedir: di r ki: Harb halinde nu da geçerken kaydedelim ki; bu u - söz söyliyen Führer değildlr. Söz söyli- cud olabiiecek en mütekamil hava mü

Bu gazete.' ~:aın-ıan Fransız milli mumi seferberlik, Südet Almanları da yen Alman milletinin bizzat kendisidir. dafaaaını ve gene tanklara karşı en 
Ç~~oslovak ıs ha ati bir unsurunu te~- dahi1 olduğ~ hald~, Çekoslovakyadaki ~~er .?e~ Alınan milleti namına şu and:l mütekamil müdafaa tertibatı vücuda 
mudafaasın:ın . Y F nsız askeri meha· büt~n ekallıyetlerın Çekoslovak Cum - soz soyluyorsam ağzımdan çıkan her sö- getirdik. 
kil edecektır? zır~ ra .. e bu istihkam- huriyetinin istiklal ve hürriyetini mü - zün bütün milletimin düşündüğünür. ve Hitler İngiltere ile deniz ve hava an
filinin tahm~ı;r~e gŞ:rkta durduı:a _ dafaaya ve faşist mütearrıza karşı mü- duyduğunun tam ve mutlak bir ifadesi laşması yaptığından bahsetmiş, Fransa 

taleasındadır. Bu gaz~ e, ken 
Monreo kaidesini hatırlatmakta ve 

1 
-

. 1 · e karışmama adilerinden Avrupa 1Ş erın 

lar, en azı 3 ır ar; ayni nisbet da _ cadeleye amade olduğunu göstermiştir. olduğunu bildiğim içindir. Başka devlet Dev m 
bilecek ve bu sure e 



Çatalcada bir facia 
Bir baba oğul arazi meselesinden kin besledikleri 3 
kişiyi öldürdüler, 3 kişiyi de ağ r surette yaraladılar 

Evvelki gün Çatalcanın Tarçınlı kô- Znten böyle bir teklıf bekliyen Hüs.e-

İstanbul defterdan 
işe başladı 

yünde şimdiye kadar emsaline tesadüf yin de babasının bu fikrine iştirak etmış, 
edilmemiş bır cinayet olmuş, bır baba 'J- her ikisi birden evlerine gelerek uıun 
jul, ellerindeki Rus mavzerlerı ile 3 ki-

1 

müddetten beri kullanmadıklar.ı Rus mav
pyi delik deşik ederek öldürmüşler, ay- zerlerini çıkararak silip temizlemeğe 
rıca 3 kişiyi de ağır urette yaralamışlar-, başlamışlardır. 
dır. Bu suretle birkaç saat çalışıp hazırlık-

Tarçınlı ko)unden Kahya oğlu Ali ve larını itmam eden Ali ile Hüseyin, belle
o~lu Hüseyın Jle ayni koyden İbrahim rine birbiri üzerine fişeklikler bağlıya- • 
Çavuş ve Romanya rnuharırlerinden N~- rak ellerinde silflhları ile köy meydanlı
yazi ve Nazif arasında bir arazi mesele- ğına doğru ilerlemeğe başlamışlardır. 
sinden dolayı husumet vardır. Ali ile oğ-; Meydandaki kahvenin önünde İbrahim 
Ju Hüseyin kendilerine nid olduğu iddia-, Çavuş ile Niyazi ve Nazifin oturdukları
eı ile, köy civarında bir tarlanın etrafm.a nı gör~n bab~ oğul, d~rhaJ silahlarını on
kazık dikmişler, onların bu hareketleı ı- ların uzerlerıne tevcıh ve ateş etmeğe 
ni İbrahim Çavuş ile Niyazi ve Nazif bir 1 başJ~mışlardır. İlk ateşte İb:.ahi~ Çavuş 
tecavüz sayarak buraların kendılerine a- kalbınden vurularak yere duşmuş, bunu 
id olduğunu iddia etmişlerdir. Alı ile oğ- Niyazi ve Nazif takib etmiştir. Gözlerini 
lu Hüseyin onların bu itirazımı hiç ku- kan bürüyen baba oğul yere serilenlerin 
lak asmamışlar ve tarlayı kendi malları Üzerlerine yağmur gibi kurşun ynğdır
gibi ekip biçmek istemışlerdir. mışlar ve zavallı köylülerin vücudlerini 

Vak'adan yirmi gün evvel menfaatle- delik deşik etmişlerdir. Bu sırada ayni 
rine tecavüz edilen İbrahim Çavuş ile köy halkından Ahmed oğlu Niyazi işe 
Niyazi ve Nazif, doğruca köy hocası Se- müdahale etmek Ali ile oğluna ateşi kes
lime müracaat ederek Ali ile oğlu Hüse- mcleri için ricada bulunma~< istemiş ise 
yinin yaptıkları hareketin hiç te doğru de kana susıyan bu iki katil bu sefer s~
olmadığını ve haklarının meydana çıka- }ahlarını ona çevirmişler ve çok geçme
rılıp tarlalarmın kendilerine iade edil- den onu da kanlar içinde yere yuvarla
m<.'sine delalet etmesini rica etmişlerdir. mışlar~:hr. 
Hoca da her üçünün doğrudan doğruya Bu sırada evinde oturmakta olup silah 
mahkemeye müracaat etmeleri lazım gel- sesleri üzerine büyük bir merak ile dışa
diğini bildirmiştir. Hocanın evinden çık- rı fırlıyan Selim hoca katill~rin bulun
tıktan sonra mahkeme ile yapılacak ışın duğu mahalle doğru koşmağa başlamış 
pek çok uzıyacağını düşünen ve buua ve karısı Behiye de onu takib etmiştir. 
kendileri bir çare bulmak için İbrahim Arkalarından ayak seslen duyan katiller 
Çavuşun evinde oturup saatlerce müza- jandarmaların geldiğini zannederek kor
kere eden üç arkadaş, tarlaya giderek ku ile geri dönmüşler ve karşılarında Se
Ali ile oğlunun diktiği kazıklan çıkarıp lim hocayı gördükleri zaman Ali oğluna: 
atrnağa karar vermişlerdir. - Bütün bunlara sebeö olan şu h1tini 

Maliye Vekileti tahsilat müdürü iken 
İstanbul defterdarlığına tayin edildijini 
yazdığımız Bay Şevket Adlan, evvelki 
gün ~ehrimize gelmiş ve dünden itibaren 
yeni vazifesine başlamıştır. 

Yeni defterdar daha henüz dün vazi
fesi başına geldiği halde güler yüzü vı 
nazik tavırları ile mubitind~ derin bir 
sempati uyandırmıştır. 

Mülkiye mektebi mezunlarından olan 
Bay Şevket Adlan, bir müddet mülkiye 
mesleğinde çalıştıktan sonra maliyeci ol
mağa heves etmiş ve ilk müracaatında 

maliye müfettiş muavinliğine tayin edıl
miştir. Bir müddet sonra Avrupada sta
jını ikmal eden ve on seneden fazla ma
liye müfettişliği vazifesi ile Anadolunun 
birçok şehirlerini dolaşan Bay Şevket, 

yeni maliye te~kil8t kanununun tatbiki 
esnasında Maliye Vekaleti tahsilat mü
dürlüğüne getirilmiştir. 

Bu vazifeyi de büyük btr kuvvet ve 
meharetle başaran Bay Şevket bu defa 
İstanbul defter.darlığına tayin ediJmi§tir. 
Kendisine vazifesinde muvaffak.iyet di
leriz. 

Halk bankası umum 
müdürünün beyanatı 

o gece üç köylü doğruca tarlaya gjde- d~e temizle, demiş ~e ~er ikisi. birden si
rek kazıkları sökmüşler ve her birisini lahl~rını .hocanın üzerı::'l~ çevırere~ .ateş 
bir tarafa fırlattıktan soma köye dön- etmışlerdır. Çıkan krşunlardan bırısı n~ 
müşlerdir. Ertesi günli tarlaya gidip ka- ~acağından vurulan Selim hoca can acısı 
zıkların çıkarılchğını gören Ali ile oğlu ıle ~ağı~arak yere yuv~r~anırk.:n karısı 
Hüseyin hiç kimseye bir ıey söyleme- Bebıye ımdadına koşma.:t ıstemı1 ~e tam 
mi§ler ve kazıkları toplıyar11k e.ski yer- hocanın yanına vardığı sırada bır kur
lerine dikmişlerdir. Bu kazık söküp dik- şun da ona tesadüf ederek, 0 ~a hocanın İki gündenberi şehrimizd~ bulu!lan 

üzerine düşmüştür. Köy meydanı si11h Halk Bankası Umum Müdürü Ata Evcim 
sesleri ve barut kokuları ile bir anda tıp- dün kendisile görüşen bır muharririmize 
kı bir muharebe meydanı halini almıştır. şu beyanatta bulunmuştur: 

meler birçok defalar tekrar ~dilmiş ve 
tfin garib tarafı da iki has1m taraf hiçbir 
defasında tarlada birbirlerinf tesadüf et-
memişlerdir. 

Bu ipn kimler tarafından yapıldığını 
pek iyi bilen Ali ilt Hüseyin köy hocası 
Selimin de onları teşvik ettiğine zahib 
olmuşlardır. 

Vak'adan bir gün evvel tarlaya giden 
Ali ile Hüseyin kazıkların gene sökül
mü~ olduğunu gördükleri zaman artık 

aabırlan tükenmi• ve müdh!ş bir tehev
vüre kapılmışlardır. Babn oğul birkaç 
dakika birbirlerinin yüzüne bakmışlar, 

bu sırada siması korkunç bir hal alan Ali 
oğluna: 

- Onları öldürmekten başka çare yok
tur, demiştir. 

Şehir lşll'rl: 

Eminönilnde dokuz dftkkAnın 
yıkılmasına baılandı 

Eminönünde meydana kalbedilecek sa
hada bulunan dükkanlardan Balıkpazan 
cihetindekilerden dokuzu yıkılmsğa baş
lamıştır. Belediye bu işlerde itfaiye teş
kildtından istifade etmekte, dükkan ve 
mağazaları itfaiye vesaiti ile yıktırmak
tadır. Köprünün Eminön:i cihetinde bu
lunan iki kulübe de bunlarla beraber yı
kılmaktadır. Gelip geçenlere taş ve top
rağın zarar vermemesi için kulübelerin 
etrafı tahta perde ile çevrilmiştir. 

Tramvay yolculan 50 bin arth 
Otobüslerin İstanbul tramvay hatla

rında da sefer yapmaları üzerine Tram
vay şirketinin müşterilerinin azalacağı 
tahmin edilmekte idi. Halbuki tramvay
ların taşıdığı yolcu adedi elli bin kadar 
artmıştır. Maamafih bu artışın @n büyük 
ıebebi fiatlarda yapılan tenzilAttan ileri 
ıeldiği anlaplmaktadır. 

Bu hafta 500 ıeyyah gelecek 
Teşrinievvelin dördünde limanımıza 

İngillz bandıralı Arandora Star isminde 
btr 'W!yyah gemisile beş yüz seyyah gele

·. Vapur İstanbulda ikl gijn kadar 
'o;.br. 

Bu çılgın baba ile oğlu başlarını çevirip c- İstanbul Halk sandığının binasını 
yaptıkları marifetlere bir saniye baktık- tutmağa ve teşkilatını yapmağa geldim. 
tan sonra tabanları kaldırıp kaçmağa Bina, Sanayi Maadin Bankasının yerir.
başlamışlardır. dedir. Bina dahilinde bazı tadilat yap-

Biraz sonra yetişen jandarmalar yaralı- malda ve teşkilAtı tamamlamakla meşgu
lardan İbrahim Çavuş il~ Niyazi ve Nazi- lüz. Teşrinievvel nihayetine doğru resmi 
fin öldüklerini görmü,, diğer üç yaralıyı küşadını yapabileceğimizi zannediyoruz. 
da bir otomobile koyarak hastaneye gön- Banka halkın ve esnafın ihtiyaçlarınıı 
dermiştir. karşılık olmak, onlara kredi temin etmPk 

Bundan sonra katilleri!\ aranmasına vesaire gibi işlerle iştigal edecek ve aza
ba~lanmış ve jandarmalar çok sıkı ve mı- mt surette halka fayda teminine çalışa
birane bir takib neticesinde ik; saat son- caktır. 
ra AJi ile oğlunu köy civarındaki çalılık-

lar arasında yakalamışlardır. Hadise et- Mllte"errtlı : 
rafında jandarma ve müddeiumumilik l 1 

tahkikata devam etmektedir. 

Gümrilklerde: 
GilmrOkler umum mftdllrll 

lzmirden {.?eldi 
Gümrükler Umum Müdürü Mahmud 

Nedim İzmirde tedkiklerde bulunduktan 
sonra dün İstanbula gelmi~ ve Galata 
gümrüğünde bir müddet meşgul olmuş
tur. 

Bir adam yere düşüp yaralandı 
Kadıköyde Uzunhafız sokağında oturan 

devlet demiryolları idaresinde memur K~ _ 
mil Musa, Kızıltoprakta yapılan bir sünnet 
düğününden avdet ederken tam evinin ö -
nüne geldiği sırada kazaen yere düşmüş, ba
şından ağır ve tehlikeli bir surette yaralan
mıştır. Yaralı celbedllen sıhhi tmdad otomo
blllle Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir kadın otomobilden diittü 
Kadıköyde oturan Nuri ve karısı Naciye, 

dün binmiş oldukları otomobllle Ankara 
caddesinden geçerlerken şoförün birdenbire 
fren yapması neticesinde otomobUin kapısı 
açılmış, Naciye dışarı düşmüş ve başından 
yaralanmıştır. 

hri sarhoı birbirini yaraladı 
Taksimde Dolramaoı sokatında oturan 

Adll İşbulur ile Davudpaşada oturan Hüse
yin arasında sarhotluk yüzünden bir tavııa 
çıkmış, AdU Htıseyinl rakı şlşeslle başından, 
Hüseyin de AdUJ, aopa !le gözünden yarala -
m14tır. Sarhoşların ıtırüıtülerlne yetişen u
bıta memurları her 111.JalnJ de yakalamıt ve 
tahkltat.a baf}auuttar. 

Halk Bankaaı memurlannın 
imtihanı yapıldı 

İstanbulda açılacak olan Halk Banka
sına alınacak memurlan~ tahriri imti
hanları birkaç gün evvel ypılmıştı. Dün 
saat on dörtte Eminönü Halkevinde tah
riri imtihanda kazananların şifahi imti
hanları yapılmıştır. İmtihanlarda lfaik 
Bankası Umum Müdürü Ata Evcim de 
bulunmuştur. 

Trenlerle seyahat ede'llere 
telgraf çekileH~ecek 

Devlet Demiryollarında seyahat esr~a

sında yolculara telgraf keşidesine baş
lanmıştır. 

Trenlerde bulunan yolculara çe1dlen 
telgraflar, katarın muvasalat edeceği ilk 
istasyona çekilecek ve tren memurları 

vasıtasile sahibine verilecektir. 

Bu ıene 1 o.000 göçmen ıetirildi 

Varna ve Köstenceden ana yurda göç
men nakli işine faaliyetle devam olun
maktadır. 

Şimdiye kadar Köstenceden üç partide 
6000 kadar göçmen gelmiştir. Bu hatta 
nakliyat yapan Vatan vapuru dün tekrar 
Köstenceye hareket etmiştir. 

Varnadan da Nazım vapurile ıimdiye 
kadar 4000 kadar göçmen ıelmiştir. Göç
menler peyderpey iskin mıntakalarına 

ıönderilmektedtrler. 

• 
Pazarlıksız satış hakkmda tüccar 

ve esnafa izahat verildi 
Bu toplantılara bugün de ticaret odasında devam 
edilecek ve iç ticaret umum müdürii k~nun ve 
kararname etrafındaki izahlarına devam edecek 

Oilnkü toplantıdan bir intıba 
1ıkteşrinin birinci gününden itiba - Pazarlıksız satış kanununun şümulü i

ren tatbik mevkiine girecek olan pa - çine giren ticaret şubelerinden her bl
zarlıksız satış kanun ve kararnamesi rinin mümessilleri bugünden itibaren 
tatbikatı hakkında görüşülmek üzere Ticaret Odasında ayrı ayn içtimalara 
dün Ticaret ve Sanayi Odasında bli - davet edilmişlerdir. 
yük bir toplantı yapılmıştır. Bu top - Bugün öğleden evvel gıda maddelc
lantıda belediye, Ticaret Odası ve mat- ri satan bakkallar, kasaplar, meyva ve 
buat mümessillerile bazı esnaf hazır sebze satanlar, sucular, fırıncılar, öğ -
-bulunmuş ve İç Ticaret Umum Mü - leden sonra da tuhafiyeciler, kumaş sa ... 
dilrü Bay Mümtaz Rek tarafından ka· tanlar ve mobilyeciler., yarın öğleden 
nun ve kararname hakkında izahat ve- evvel halıcılar, kilimciler, antikacılar, 
rilmiştir. tesbihciler, öğleden sonra hazır ayak • 

İç ticaret umum müdürü evveli pa- kabıcı, terlikçi, lastikciler, perşembe 
zarlıkla satışın mahiyetini, bunun müs günü de mahrukatcılar Ticaret Oda • 
tahsil ile müstehlik, alıcı ile satıcı ara- sında toplanacaklardır. 
sında alış veriş esnasında bir nevi mü- Bu toplantılarda kararnamenin ken
cadele meydana getirdiğini, her iki ta- dilerint alakadar eden kısımlan üze • 
rafa da maddeten ve manen zararlar rinde esnaf mümessillerine izahat 'e
verdiğini anlattıktan sonra bugünkü rilecektir. 

içtimai ha:vat şartıanna en uygun o - lran transit eşyasma tenzilAt 
lan pazarlıksız satışın zarurl olduju - 1 k 
nu söyliyerek kanunu ve kararname - yapı acı 
nin .ştimul ve tatbikatını izah etm:ştir. Deniz Ticareti ve Limanlar Umum 

Geçen Haziran ayında kabul ve Müdürlüğü, İran transit eşyasına İz -
Tem.muzda neşredilen pazarlıksız 58 _ mir ve Trabzon limanlarında vapurlar
tış kanununun tatbikinin birinciteşri _ daki ambar hizmeti ücretinden yilzde 
ne bırakılması, tatbik şekillerini göı. _ 30, hammaliye ücretinden yüzde 25 
terecek kararname ve izahnarnenin a- nisbetinde bir tenzilAt yapılmasını ka
radaki zaman içinde hazırlanmumı rarlaştırmış ve keyfiyeti alikadarJara 
teminden ileri gelmiştir. Vekiller Hey- bildirmiştir. 
etince tasdik edilen kararname allka- Çiftçiye mısır tevzi edilecek. 
darlara tebliğ edilmiş. bundan başka Karadeniz mıntakasındaki çiftçiye 
hu tatbik kararnamesindeki başlıca bu yıl kuraklıktan dolayı daha geniş 
maddelerin daha et.raflı anlaşılabil - mikyasda mısır tevzi ve ikraz edile -
me~i için ayr1ca bir izahname vücude cektir. 
getirilmiştir. ,_ ____________ ..,..11ıııı.. 

Ankara borsası 
-···---

Pazarlıksız satış mecburiyeti fim -
dilik Yalnız İstanbul, Ankara, tzmiır 
şehirlerine ve bu şehirlerde ancak ba-
zı ticaret şubelerine hasredilmiş ol - Açılıt· kapanıt fiatlan 26 -9- 958 
makla beraber, kanunun hedefi, bu işin 
bütiln şehirlerimizde, bilumum pera - ÇBKLBB 
kende satışlara da tatbikidir. İlk tat - 11----------=--------• 
bikattan alınacak neticelere göre, pa -
zarlıksız .satış mecburiyetinin yeni ka
rarnamelerle, tedricen diğer şehirler -
de ve ;maddelerde de tatbikine geçile
cektir. 

Pazarlıksız ~atış kanununun ruhu ve 
hedefi pazarlığı kaldırmak ve fakat re
kabete mani olmamaktır. 

Pazarlıksız satışda, perakende fiat -
lar. etiketler koymak suretile ilAn o -
lunacaktır. 

Etiket koymıyan. yahud da etiket 
koymalarına rağmen pazarlık yapan -
lar hakkında kanunda yazılı para, dük
kan kapatma Ye teşhir cezalarlle ce -
zalandırılacaklardır. 

Londra 
Nn-T~ 

ram 
Mlllno 
Cennn 
Amsterd&Jll 
Berlln 
Bru ... 
Atin& 
l!lofJ& 
Prq 
Mad.rtd 
V&rfO'f& 
Budapefte 
Bllkret 
Beicrad 
Tokoh&m& 
Stokholm 
Moako'f& 

. 

Açılı, 
6,07 

127,·076 
S,40 
6, 7076 
U,ö3 
f8,03 
fı0,8375 

21,6326 
1,1076 
1.4)876 
,,3ö5 
6.01 

3).6925 
~4.9076 

o, 9160 
2,&425 

!5 4376 
Sl.29ı 
23,74711 

Kanunun tatbikinden itibaren bü -
tün kasaplar, sakatcılar. sucuk ve pas
tırmacılar, sebzeciler, süt, yogurt, yu -

ES BAM 

murta gibi yiyecek satan dükkAnlar Anadolu llD· " eo 

.Kap11111 
6,C'7 

127, 437() 
s. 40 
6,7075 

28,li3 
fS,03 
W,8.mi 
21.~26 
ı,ıouı 

1.-19876 
4.355 
6,07 

15.692S 
:14.9076 
o, 911)() 

~.8425 

16 -t3'7S 
Sı,29S 

23.7476 

' bakkallar, su ve maden suyu satan dük P .. ln 24 60 24 60 
ka-1 h lb" A. tm. " IO nMU - -wı ar, azır e ıse satanlar, ayakka - Bomontl _ Nektar , to 6 90 
bıcılar ve mahrukatcılar perakende sa- A.llan otmento 8 20 s "° 
tışlannda, mallarına etiket, koyma~a Merkn Banu. ıos llO ıos llO 
ve pazarlıksız satış yapmağa mecbur- tı 8-nkuı 10 10 

·reıeton • 26 -
durlar. Ayni zamanda turistik eşya sa- itt1hd .,.. o.aıı. 11 ro 1ı «ı 
tan antikacı dükkAnlanndaki peraken- O&rk Detırmena ı 06 -

de satışlar da, pazarlıksız ~atış mecbu- Terke» 6 10 6 10 
riyetl içine alınmıştır. Şimdilik karar- 1----:ı-s-T~İ-K_B_A_Z_L_A_a __ _. 
name hükümlerine tabi olmıyan !atıcı-
lardan pazarlıksız satış yapmak iste -
yenler de (burada pazarlıksız satış ya
pılır) levhasını asarak ve etiket koya -
rak pazarlıksız satış yapabileceklerdir. 

Thk borc\I I pttlD 
• • ıu • 
• • 1 •adeli 

AçJıı 

19 ı~ 
19 175 

Kapa.,ı 

19 lli 
19 17fi 



Sayfa 5 

lzmirde hava taarruzlanndan korunma 
~~~;::=:::::;--:;-;----=--~ıı ıMwd~Fr· ~k~.., ;-- tecrübeleri muvattakiyetle yapıldı - k ·· l · d ş a ır ızcagız Boyabad ve oy erın . e d. ızmir polis ve itfaiyesi bu tecrübelerde çok muvaffak 

k ti Çlrpına Çırpına Can Yer 1 oldu. lzmirde belediye seçimi pazara y~ _,ılıyor. Dr. 

kalkınma hare e erı Muş (Hususi) - Muşa bağlı Kızıl- Behçet Uz'un yeniden reisliğe seçilmesi muhtemel 
ağaç köytünde acıklı bir facia olmus -

- ---------- f J Id tur. 15 yaşında genç ve güzel bir kız 
ıı köprüler men ez er yapı 1

' zehirlenerek kıvrana kıvrana birkaç 
Birçok köy yo arı, l k ldu köylerde saat içinde ölmüştür. 

haftalık pazar ar w ur~r:kkinlar inşa edildi Ölen kızın amcası Abdullahın ifa -

köylünün muhtaç oldugu u desine göre vak'a şöyle cereyan et -
~ miştir: 

938 senesi tütün mahsullerinin tes
biti için o köye gLden hey'eti tahririye 
bu köyün ileri gelenlerinden Rızgonun 
misafiri olmuşlardır. Yemek yendik -
ten sonra tütün tarlalanna gitmişler -
dir. O sırada Rtzgonun torunu Saliha 
adındaki kızcağız odaya girmiş, hey -
etten ziraat memuruna aid bir çanta -
nın içinde beyaz bir toz görmüş, sül -
fato zannile bir mikdar çıkarıp yemiş, 
ve derhal çırpınmağa başlamıştır. Bi - , 
raz sonra da zavallı can vermioştir. Şi -
şede istriknin olduğu tahakkuk etınis 
ve meseleye Cumhuriyet müddeiumu: 
misi el koymu.~ur. -------
Uzun köprüde buyuk bir dügiin 

• da üz zeı bir görüniLş Edirne (Hususi) - Uzunköprüde 
Boyabad 

11 
g k bakımı öğretilmektedir. bugüne kadar "'"'ine rastlanmamLŞ de -

B abad ka ~ cu ı k . w °""' 
Boyabaddan yazılıyor: oy vlıdır Boyabad temiz suya ve e e trıge necek kadar ehemmiyetli bir halk dü -

zası 164 köye ve 384 ınahall:!e b~g kri · kavuşuyor ğünü yapılmaktadır. Bu düğün çalL5 -
Kaza kaymakamı Hikmet Go~e:~~n ıne:. Selediye reisi Remzi Uralın. gayretile kan Uzunköprü Halkevi ve Çocuk E -
kalkınması için verdiği ehcınınıy . k .. B abad kasabası yakında temız suya ve sirgeme Kurumlarının ye bütün bir 

K d . Metenın oy oy akt 
ni köy büro memuru a rı . 1 "ki elektriğe kavuşac ır. halkın müşterek gayretlerile yapıl -
i~leri hakkında çalışması sa~esın e ~k Nafia Vekaleti .su mütehassısı Mösyö makta olan sünnet düğünüdür. 
ay içinde köyler arasında 65 k~lo~e~e 30 Valtel ile İstanbul Yüksek Mühendis oku-

2 ı kopru R ş B b Her teşebbüsü oldugw u gibi bu ha -
Yol vapılmış 2 menfez, yen d 1 profesörü Mösyö . uvman oya a· 
köh~e köprll tamir <idilıniştır. Bu~dan du gelınişlerdir. Evvelce hazırlanıp ik • yırlı teŞebbüsü de yüksek himayele -

d 2 det yenı en a h · ı · .. · d rinde bulunduran Umumi Müfettisi -
başka muhtelif köyler ek .. ha çamaşırlık mal edilmiş olan şke ır ~lan~ . uhzerınJ e miz General K. Dirik. Müfettişlik ~~v-
Çamaşırlık ve 60 adet o ne .. 1 t dkiklerini yrpara pro.ıe erım azır a-, uhtolif koy~ e d · b 1 k yar sinemasınm Uzunköprüde vazife 
ta tamir edilmiş, 72 ~ane ın - b ... .,.

1 
maktadırlar. Yakın a ışc aş anaca tır. 

l 
ırnış ve .... u - almasını emir buyurmuşlardır. 

er~ umumi apteshane yapı . bacı 
köylere de demirci, nalbant ve aıa Muradlıda bir ev yandı Umumi bir neş'e içinde geçecek 0-

dükka" ııları ı"ı1şa ettirilmiştir. o wl Ar' lan bu düğüne yurdun ünlü pehlivan-
Muradlıda oturan sınan og u ı - 1 d 

h . merkezine cu - 'b arı avet edilmiş ve onlar da Uzun -
Nefsi Duragıın na ıye ;; başlamış, fin iki oda bir ahırdan ı aret üç göz köprüye gelmişlerdir. 

rna günleri pazar kurulına,,,a evi gece yarısı meçhul şahıslar ta-
tn• ·ı. . .. 13Q hayvan suluma ya- sap · k d Üç gün sürecek olan d" w.. · 1.«ıtelıf koylere .. 11 rı f ndan at~şlen.ınış, çı an yangın a . ugune cı\'ar 
lakıarı vapılmış ve bütün koy su yo a ra 1 men yanmıştır. Alınan terti - köy ve kasabalardan akın halinde gc -
t "' . f ·ımiştir \ev tama . . 1 . . .. .. amir edilerek temızlct ırı. . · 

0000 
yeıünde etrafa sırayetıne mey - en zıyaretcıler Uzunkoprude mah~eri 

Muhtelif köylere muhtelif cınste 4 bat sa rilmiyerek yangın • slSndürül - bir kalabalık halinde dalgalanmakta -
fidan dikilmiştir. da.~ t:. dır. Sünnet edilen çocuklar 750 kişi -

· Nefc:i CU- muş · - - dir 
Salar, Alibeyli, Karacaveren ~ .. - . . 

tna, Gökçe, Ağaçsakızı, cumakayalı koy- Çorlu panayırı hazı rhkları . . . 
lerine <l'e nümune tarlası yapılın.ıştır. 

1 
(Hususi) _ 25 eylülde Çor- Trakya tarım kredı kooperatıflerı 

N' . 1 . · damızlık arı Çor u, . . efsı Duragan na nyesıne . r ve bir de ehli hayvan ser- Edirne (Hususi) - İkisi Meriç ka-

Hava taarruzlarından korunma tecrübeleri yapılırkerı 

İzmir (Hususi) - Bir hava taarru
zu Clnünde İzmirdeki villayet, kışla, 
fabrikalar, demiryolları istasyonları 
gibi binaların nasıl korunacağı etrafın
da itfaiye ve polis teşkilatı tarafından 
bugün çok ehemiyetli talimler ve tec
rübeler yapılmıştır. Uzun zamandan -
beri teknik kurslara devam eden itfai
ye ve emniyet teşkilatlan tamamen ha
zırlıklı idiler. 

Mevzu, mefruz bir düşmanın hava 
kuvvetleri vasıtasile hükfunet konağı
nı hem yangın hem de zehirli gaz bom
balarile bombalaması idi. Hazırlıklı 

emniyet teşkilatının haber verme5ı ü
zerine, yarım dakika gibi kısa bir za -
manda bütün tertibat ve yangın sön
dürme makinelerile hükiimet kona -
ğına gelen itfaiye teşkilatı gaz maske
lerile faaliyete geçmiştir. Yangın çıka
ran bombaların düştüğü farzedilen yer
lerde cansiparane bir şekilde çalışa -
rak talimler yapmış. çıktığı far -
zedilen ateşleri daha çıktığı yerde 
söndUrmüştüor. Gene ayni zamanda ve 
ayni yerde dü.1man tayyarelerinin ze
hirli gaz kullandıkları farzedilerek o
na göre te<lbir1er alınmı11 ve gaz maske
lerile çalışılmıstır. 

İtfaiyenin çaİışmaları büyük bir mu
vaffakiyetle neticelendikten sonra İz
mir polis teşkilatı da muvaffakiyetli 
talim ve tecrübeler yapmış, böyle bfr 
vaziyet karşısında halka yardım, itfai
yenin vazifesini kolaylaştırma, halkı 

koruma cebhelerinden üzerine düşen 

935 nüfu tahriri neticeleri nazarı i
tibare alınarak İzmir şehrinin 38 bele
diye azası seçmesi partice takarrür et
tirilmiş ve hazırlıklar ona göre yap:l
mıştı.r. Belediye azalıkları için partı -
nin namzedleri tesbit olunmuştur ve 
perşembe giinü ilan edilecektir. 

Büyük bir ümran faaliyeti içinde bu· 
lunan İzmirde. belediye meclisine se
çilecek azaların şehircilikten anlıyan, 
halkın ihtiyaclarını kavramış, değerli 
şahsiyetlerden olması için her türlü 
tedbirler alınmıştır. Namzedler arasın
da doktor. avukat, mühendis, mimar, 
eczacı gibi meslek adamları bulunduğu 
gibi muhtelif iş sahalarını temsil eden 
esnaf mümessilleri de vardır. 

Yedi senedenberi İzmir belediye re
isliğini ifa eden Dr. Behçet Uz'un İzmir 
halkının üzerinde uyandırdığı sevgi 
göz önünde tutularak gene belediye ri
yasetine getirileceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Reis, yedi sene içerisinde 
İzmire başta fuar olmak üzere yeni bir 
çehre vermeğe, belediye teşkilatını 
şehrin ihtiyaçlarına cevab yerecek bir 
hale ifrağa mm·affak olmuştur. 

Seçim pazar günü yapılacak ve gece
si neticesi ilan edilecektir. 
····························································-
(Küçük Memleket Haberleri) 

Bol uda ılıcalar kapatıldı 

kovanı yapılarak arıcılığa da ehemmı - Juda panayı v evvelce yazmıştım. zasında olmak üzere Uzunköprü ve ha-
l'et .1 . . \ · · açılacagını H · d k ven mıştır. gısı . . b panayın bütün vavsın e unılan tarım kredi koopera-

!vruhtelif köylerde köy meydanlan a 
4 

Çorlu beledıyesı u il 
1 

titi azami randımanlarını vermek su -

vazifeleri etüd etmiştir. Emniyet idaıi 
kısım reisi İbrahim, polis teşkilatının 
çalışmaları sırasında polis memurları
na ders vermiş ve en modem çalışma 
usullerini göstermiştir. 

Boluda banyoların temiz ve sıhhi blr •e
kilde bulundurulması hakkında resmt ma -
kAmatın m~tecirlere verdlğl. taUma.tna -
meye riayet edilmemesi ılıcaların kapatılma.
sile neticelenmiştir. 

Bahkeslr memleket h astanesinde yeni 
tedıniler tı~~ış ve çocuk oyun yerleri yapılmıştır~ yurddaşlara tan~tm~k ga~es e me~ e~ retile çalışmaktadır. 

ltoyJerde kültür işlerine son der~ce e k tim.izin her ko~e~me afış, ve el ılan Bu çalışkan müesseselerimizin çift
heınıniyet verilmektedir. Bütün koy;erdo 

1 
e gönderdiği gıbı ayrıca da İstanbul çilerimize tevzi ettikl~ri para yekunu 

@ez~ dolabları yaptırılmı'} ve iptidaı te : arı osile neşriyat yaptıracaktır. 180.000 lirayı bulmuştur. 
d~ık~k~~mınu~~cls~dırtl~ş n~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~==~======~-
hı·. BÜtun köy gübrelikleri köy haricin~ 1 ---=(-- Edirne Halkavi orkestrası ) 
Çtkarılmıs ve bütün lağım çukurları kA 1 _ _ -

~ilen k;patılmıştır. Köylerin t:ıthiratı 
'Çin sıhhat memurları köyleri daimi şe - ıı 
~ilde kontrol etmekt~, bilhassa sıtmanın 
0 rtüne geçilmesine çalışılmaktadır. 

Xöy postaları da muntazam bir şek~e 
lt~nuımuştur. Pazartesi günleri her ko
~'Un mektubları köy muhtarları taı-afın -
dan toplanarak sureti ınahsusada yaptı • 
tılnıış kırmızı renkte posb çantasına ko
llarak kasabaya getirilmekte ve posta -
haneye teslimle köye aid mektublar. ah
tı.arak dairelerdeki köylere aid resmı e'V
t'aklar da alınarak köylere avdet edilmek
lect · ı·t ınun-ır. Bu suretle posta muaıne a ı · 
taıam bir şekle konulmuştuı. .. 
t ~aza kaymakamı Hikmet Gövenç koy
erın kültür ve sag~lık islerine çok ehem-

ltı. :ı: • 
b 1Yet vermektedir. Geçen seneye nıs -
_ene <'(, 40 fazla doğum olmuş, çocuk ve-

f1Yatı < 3 d'" ·· v· 't.fükuınet dok-t a c uşmuş.ur. ~ 

oru Suad tarafından köyfü kadınlara ço-

De.zar 

. (H susi) _ Edirne Halkevinde verilen bir müsamerede gençlerin 
Edırne b .. uük takdir toplamıştır. Ork< :tra şefi Remzi gençleri çok iyi bir 

orkestrası .uri.r.IXliştir. Resim gençleri şeflerile beraber göstermektedir. 
şekilde yetış 

oıa Hasan Bey Divor ki : 

• 

tzmirde hava taarruzuna karşı ko
runma kurslarından elde edilen netice
ler çok üstündür. Kızılayın mahalle -
lerdeki çalı~ma ve yardım k<>lları da 
semt semt çalışmaktadır. Talimler, Kı
zılay cemiyetinin fabrikasında hazırla
nan mask~1erle yapı)mıştır. K1zı~ay 
maskeleri çok pratik görülmü~tür. 
İzmirde belediye seçim hazırlık.lan 
Belediye seçimi hazırlıkları ikmal 

edilmiştir. Belediye dairesinde geceli 
gündüzlü faaliyet gösteren seçim bii -
rosu defterleri ve fişleri hazırlamı~tır. 

Balıkesir memleket hastanesinde, elld ve 
gışai muhatlye ald sathi kanserler tedavisine 
baslanmış ve bu tehhkell ha.staıııta mus:ıb 
otan yurddaşlardan bir ço~u muvaffaldyetle 
tedavi edilmlslerdir. 
Balıkesir dotumevi çocuk hsstabktan 

mütehassıshtı 

Balıkesl.r do~umevl çocuk hastalıkları mü
tehassısı doktor Ahmed Akkoyunıu, İstan
bul düşkünler evine, yerine de düşkünlerevt 
kreş mütehassısı doktor Nacı naklen tayio 
edilmişlerdir. 

Samsunda bir tayin 
Karadeniz mıntakası ölçüler ve Ayar mü

fettişi Midhat San İktısad Vekaleti ölçüler 
ve ayar fen hey'eti §:la.lığına. tayin edilmiş
tir. 

Kızılcahamam Ziraat Bankasının çahşmaları 
KıZJlcahamam (Hususi) - Uzun sene

lerdenberi köylülerimizin Ziraat Ban -
kasından görecekleri ufak bir yardıma 
karşı maruz kald'ıkları bir ~ok müşkü -
lata rağmen ellerine geçen cüz:'i bir kaç 
kuruş para ile zirai ihtiyaçlarını bır tür
lü karşılamağa muvaffak olamıyorlar, 

masraf namile beyhude yere üstelik bo
ğazlarına kadar borca giriyorlardı. Şlın
di ise köylünün korunması hususunda 
gösterilen himayelerle m'.istahsilin za -
rarına yürüyen sakim usuller ortadan 
kaldırılmıştır 

Kazamız Ziraat Bankasında köyle le
hinde büyük bir çalışma göze çarpmak -
tadır. 

Hayri Yazıcı ve muavini Cemil Doğu 
gibi genç memurlar kaza zürraının yakın
dan ihtiyaçlarile alakadar olmuşlar, yar
dıma muhtaç köyleri gezerek tedkikatta 
bulunmuşlarchr. 

Kazamız Ziraat Bankası henüz bir çok 
Hasan Bey A vrupada 

1 f gaya mı e.. noksanlarına rağmen modern ve çok gü- ..Jir 
Acaba la ran :vaziyet böyle giderse curcu- ıı . . ,.ı--ı---'~~---P:::..r:...:o~gr~am:.:.:...__::~~.ıMJi"-..1'-U'U.U.C 

••• yoksa alaturkaya mı"! 
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Karaollk ve aydınlık 
Gazeteler yazıyorlar: - Bizim şu çirkin bayan Necla, cdün 
c.Ge1ecek .ene İstaııbulda bir tek gece pefime bir erkek ciüşmüştih de

karanlık sokak ıkalınıyacak.> diği zaman, cmuhak:kak karanlık bir 
. Seviniyorlar, kavuşacakları 111im sokaktadır.> deyip onu kızdn-amıya -
hayali §imdiden gözlerini nurlandm - cağını. 
yor, içlerini aydınlatıyor: Dedi. 

- Ne iyi. diyorla.r, geceleri taşlara ......................................•......... 
çarpmıyacağız, çukurlara düşmiyece - GOkyüzündeki •"! gftzlerini kırptı! 
ğiz, çamurlara batmıyacağız. - Bana dua edeıılerin sayısı bir kat 

Sevinenler olduğu gibi sevinmiyen- daha azalacak! 
ler de var.. Onların içleri kararıyor, Dedi. 
gözleri bulanıyor: 

•·············•······•••···•·•·••·······•······• - Ne fena, diyorlar, ne fena .. ne 
Çapkın erkek, avını kaçırmış bir av-* .cı gibi içini çekti: 

- - .. - Bundan sonra kanm: cEve gelir· 

fena.. 

Genç .Aşık duşu~du: ., ken bir kadınla konuştun, o kimdi?• 
- Peki amma, hız ne yapalım ... Her d diw' . N bil im kancıgwım .. d · ·dilm 1 e gı zaman. c e . ey , 

gun e sınemaya gı ez ya... ~- nl·,_ta . .. .. nnetmiştim• diye-DedL ~ara LA sensın ~ 
rek atlatamıyacağnn! ..................... :.......................... Dedi 

Küfürbaz erkeğin kansı suratını 
astı: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

- Kocam; taşlara, çukurlar?, ça -
murlara ettiği küfürleri de bana ede -
cebe işte o mman halim fena! 

Dedi 
................................................ 
Karikatürcü, maaşı indirilmiş bir 

memur üzüntiisile başını iki tarafa sal
ladı: 

- Bir mevzu daha kaybediyoruz. 
Dedi. 

Latifeci boynunu büktü: 

Serseri yüzünil bunışturdu: 
- Aydınlıkta uyku uyumağa da hiç 

abş1k değilim! 
Dedi. 
····························~··················· 

Ayyaşın ke~ kaçtı: 
- Elektrik direkleri çoğalınca, teh

like de çoğaldı demektir; birinden öte
kine gideyim derken herhalde bir ta -
nesi kafama çarpacak:, kafamı yara -
caktır. 

ismet Hul<W 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

Kadın Köşesi· 

Ayakkabıların 
dayanması için 
neler yapmalı? 

' 

t ~~-i '*'' 
1 ... :~ 

. ~ ~~ , 

"' 

Tarlabaşmda sebzeci Saidi öldüren 
Maksudun . tecziyesi istendi 

iddia makamı Maksudun cinayeti tehevvüren, maktulün1 

ailesinin vekili de taammüden işlediğini iddia ettiler 

Tarlabqmda, karı.sile al.ikalı Saidi gün daha geçince, delikanlı bu sefe~ 
öldüren, sebzeci Arnavud Maksudun yeni nişanlısının yorganmı evden ala· 
muhakemesi Ağırce7.ada son safhaya rak, sırtladığı gibi, kol~ boyla. 
varmıştır. mıştır. Gene bu para ile içki içen All-

Diinkü eıelsede iddianamesini oku - yi, Etem.in şikayeti üzerinte, polis ya • 
yan müddeiumınn! 'Obeyt, Maksudun kalıyarak adliyeye teslim etmiştir. Su9 
tarl.abaşmda rakibine rastlayınca, ya - lu, mahkemede yapılan sorgusund,ıı: 

1 nına yaklaşarak Amavudca birkaç söz - Bu işler oldu, inkar etmiyorum. 
söylediğini, sonra toplu tabancası ile Fakat, sebeb, önüne bir tütlü geçeme • 
ateş etmek isti.yerele, si1Ahın patlama- diğim içki iptilası. Bana öyle bir ceza 
ması üzerine kaçan Saidi takib ederek, verin ki, bay hakim, şu iptilAdan kur
bilfilıare beş el attığını ve isabet eden tulabileyim, demiştir. , 
kurşunlardan birile onu öldürdüğünü Hakim Reşid, suçlunun tevkifine ka 
söy !emiştir. Bundan 10nra, suçlunun rar vermiştir. 

ta~ıdığı snAJı haldnnda poliste: Arkadaşım yarahyan biri 
c- Hadiseden birkaç gün evvel sa - mahkOm edildi 

tın almıştım, o gıiln yanımdaydı. Saide, 
karımdan vazgeçmiyeceğini aöyleyin - Hatıra olan bir mendil yüzünden 
ce, ıtehe'VTftre kapılarak vurdum• de - çıkan kavga

1
da, bıçakla arkadaşını ya • 

diği halde; mftddeiurnurn! Fehmiye: ralıyan Neşet isminde bir genç, Sul •. 
c- Bu silfilı eskidenberi benim ya- tanahmed 2 .nci sulh ceza mahkeme • 

nımdaydı• tarzında mütebayin bir ifa- siı:de . '2. gün müddetle hapse mahkfun 
de verdiğin.f. bildirmiştir. Davanın bazı edılmiştır. 
noktalan Uzerlnde tevakkuf eden id- Bir hırsız tevkif edildi 
dia makamı, neticede, taammüden ka- Şakir isminde bir sabıkalının Be • 

İlk eskilik alimeti, biçiminin bozul - tilden idamını istiyerek, Ağırcezaya bekte Macar tebaasından mühim bir 
masile başlar. Bunun için ilk yapılacak sevkedilen Maks~dun, bu ... fiilini cez~ zatın geceleyin evine girerek, bir çolC 
şey de ayakkabdann mümkün olduğu kanununun 4SO ı»cl degıl, 448 incı kıymetli eşya çaldıktan sonra, zabıta 
kadar uzun zaman biçimden çıkmama • maddesine uygun bulmuştur. Bu mad- tarafından yakalandığını yazmıştık. 

En çok mektublaşan millet Dünya nı zaman insanları ıarını temın etmektir. çarest: de hükümıerıne göre, hadisedeki tah- Suçlu, 0rtatöyde de lii,ent isminde 

b a. Ayağıruza en çok uyan biçimleri a- rik sebeblerl gözönünde tutularak, tec- bir kadının pencereden atlıyarak, evi• 
hangisi ? es:ey&miJ8C8k ? raınalısınız. Bunu tecrübe ile bulabilir • ziyesini istemiştir. ne girmiş ve buradan da, el çantası, 20 

Elde mevcud is- Dünyanın ağzı- siniz. Kimi ayakta dekolte iskarpinler İddianameyi müteakib, söz alan Sa- lira para, bir altın kalem, 100 lira de-
tatıstikler~ gi5re ha kadar dolup pek güzel durur. Kimisine yüzü kapalı • idin ailesinin vekili: ğerinde bir elmas yüzük v. s. çalmış • 
dünyada posta mu- .nevcud toprakla- lar iyi gider. Bazılarına yandan açıklar, _ Maksudun kansı ile Said arasın- tır. Dün Beyoğlu müddeiumumiliğine 
amelatı en faal o- ?:'ın artık tek bir bazılarına sandal biçimleri ... Bir kere bu- da hiç bir münasebet mevcud olmadı- sevkedilen suçlu Şakir, müddeiumumt 
an memleket İn- insam dahi besli- nu teS'bit ederseniz ayağınıza uyduğu ğı şahidlerin ifadelerile de anlaşıl - muavini Celfilin. suallerine cevaben: 
gilteredir. İngllte- yemiyecek hale ne için ayakkabılarınız uzun zaman defor • mıştır. Kafasına yerleştirdiği cinayet - Hapishaneden, daha yeni çıkmış-
rede, adam başına zaman gelecelini D)e olmaktan kurtulur. fikrile hareket eden maznunun fiili ta- tun. Beş, altı gün kadar olmuştu. Ne 
senede (78) mektub düşmektedir. Sonra merak eden A.Jne... b. Uzun uzun yürüyeceğiniz günler ta .. ammüden katil mahiyetinde ve 450 in- yaparsın, işsizlik, gene, bir suç işledik. 
masile Amerika (67), İsviçre (59), Al- ri~ ista~tik banları kalın ve kenarlı ayakkabılar ci maddeye uygundur. Bu maddeye Müddeiumumilik, suçlu hakkında 
manya (55), Lü.ksembul'g (34). Felemenk mutehassısı Mister Walter G. B~own yap- giymelisiniz. Bunlar hem yürümeyi ko • göre tecziyesine, ve maktulün ailesine ilk tahkikat açılmasına karar vermiş, 
(31), Belçika (29), Fransa (26), İtalya tığı tedtikat neticesinde fU neticeye ~a:-- Iaylaştırır, hem daha dayanıklıdır. Bi - münasib bir tazminat vermeğe mah - ve Şakiri tevkif ederek, İstanbul sor· 
(20), Portekiz (20) mektubla ıelmektea mıı: Dünya 5,914.POO,OOO insanı besliye- çimleri rabuk bozulmaz. kfun edilmesini isterim. gu hakimliğine sevketmiştir. 
ctir. bilir'..~ D~ artın~ ~. gö- c. Hiç şliphe yok ki deforme olmamıya Dava, müdafaaya kalmıştır. Bir kadın bir berberi dava etti * re dünya nüfulu JÜzde sekiz nisbetinde ayakkabının cinsi de çok tesir eder. Bluz, • il" 

Petrtt tUkeaar.ek olursa fazlalapnaktadır. Şu halde, 1~ ~e .. ~~- mendil, hatta ppka gibi bir çok şeyleri- 16 yaşındaki kati 111 Dün genç bir kadın müddeiumum1. 
ra dünya tekenesi yaşamak ıçın buyük Od f leh liğe müracaat ederek, bir berber hak• Eıter dünyada mevcud petrol madenle- . ' nizi alırken ucuz, güzel istiyebilirsi.niz. m a aası yapı 

a bir buhrana gırecektir . kında takibat icrasını istemiştir. 
ri .1.:t.L--~1. olursa onun yerine sun, . Fakat ayakkabıda hiç bir vakit bu mü - b d to d a-
'~ '" Tepe aşın a, p oyunun an oner- Davacı, matmazel Karollnin iddia -

petrol yapmak kabil olacaktır. Bunun tatbik etmek kilidir. Bu hususta muh - samahayı yapmamalısınız. Cinsinin müm- ken Sabahaddin isminde bir genci, 'hl- sına göre, Beyoğlunun bu meşhur ber-
fçin maden kömürünün üzerin• idrojen telif usuller vardır. kün olduğu kadar iyi olmasına dikkat et- çak1ıyarak öldüren. 16 y~şmdaki Ah - beri, permanant yaparken, saçlarını 
__ ......... _ ... _ .. '"'' ........................... --........................ -.-.............. --....... _ melisiniz. İyi derinin çok dayanacağını, medin mubakeınesme Agırcezada de - yakmış ve berbat bir hale sokmuştur. 

/ki dllıilncs, 
iki malıabele 

L SLER 
2 • 

Fakat gecikiyor, yaşınız da ZS i 
bulmuş, merak ediyorsunuz, ya bu -
lamazsam? diyorsunuz, ne yapa -

Bayan (S. D.) ye: rım? 

- Siz keneli tabirinizle: Ben sizin taıeblerinizde ifrata k:a-
c N4! yakar yandırır, ne de yürek çan bir nokta bulamadım: Her ka -

bulandırır- tarzında bir teşekküle dının isteyebileceğini, istemekte hak 
sahih değilsiniz. Arzunuz bir dok - h olduğunu istiyorsunuz, fakat bu -
torla evlenmektir, anladım. Fakat na rağmen böyle birisi karşınıza çık
bu mevzu etrafında benden ne gibi mazsa? .. Çaresiz fedak.Arlık edecek
bir mütalea bekliyorsunuz, orasını siniz: Bazan boyundan, hazan içti -
kestiremedim. Hem de mektubunu - mat mevkiinden, bazan da yaşın • 
za bir posta pulu leffetmişsiniz, o • dan. .. Makasa müracaat edeceksi -
nun da sebebini bulamadım. Sarih niz. Bakımz 5nümilz kış, belki bir 
adresiniz mevcud değil ki, bu pasta mantoya ihtiyacınız olacak, geçen 
pulunu kullanarak vexeceğim cevabı senekini nasıl yaptırttığınızı acaba 
hususi bir mektubla yollıyayım? hatırlayabilir misiniz? Hiç şübhesiz 
Dedim ya anlayamadım. hayalinizde (Empekkabl) kes!lmiş, * Fosunu mükemmel, Renar Arjante 

Anbna ~ (D. B.) 7e: yahud Ziblin'le sii8li1 bir manto ya-
- Taımıtniz lise derecesinde, bir şatıyordunuz. Renar Arjanteyi de -

müessesede memursunuz, fakat mü- taşe takmaya daha yaraşır buldu ~ 
essese işini ne derece muvaffakiyet- lar. Ziblln'lıı ise merleketimizde 
le yapabilirseniz ev işini de o derece yalnız adı geçer, vazgeçip bir astra
meharetle başarabil~ kani - ganla iktifa ettiniz. Kupa gelince; 
siniz, boyunuz uzun, tevazuunuz bei.. güzel olmasına rağmen kolunun pi
ki güzel olduğunum söylemenize tisi bir türlü düzeltilemedi. 
mani olmu.Jtur, fakat onu da ben HülAsa manto hayalinizde yaşat-
tahmin ediyorum. ~ olduğunuza uygun değil, buna 

Şimdiye kadar bir çok talibleriniz rağmen onu gene severek giydiniz, 
çıktı, fakat içlerinde hiç birini gözü- hayat sırasında bizden bir sürü fe -
nüze kestiremediniz. Yüksek mevki dakarlık Jster, onu yapmasını bildi
sahibi, yaşı azami 35, içtimai mev - ğimiz takdirde mes'ud oluruz, aksi 

~ 
şeklini uzun zaman muhafaza edeceğL'li 
söylemiye lüzum yok. vam edilmiştir. Hadise etrafında, takibata başlan • 

Dünkü muhakemede müdafaasını mıştır. •· 
d. En rahat, ayağınıza en uygun ayak- yapan suçlu vekili, h.Adiseye maktul 

kabı alabilmek için size bir kolaylık söy- Sabahaddinin müdahalesi ve tahkirle- Pollt1le : 
llyelinı: ri sebeb olduğunu söyliyerek, mah -

Ayakkabıcıya bir çoil yürüyüp yorul - kemeden Adil.ine bir ka:aı: istemiştir: Bir araba bir ada"uıa çarpıp yaraladı 
duktan sonra gidiniz. Ayaklarınız şişe - Duruşma, karar tefhımı için, talık St\riictı fsmallln ldareslndeti binek ara -
ceği kadar şişmiştir. O halde ayaimızı edilmiştir. bw Kml1npraktan geeerten o civarda otu• 
rahatsız etmiyen ay~bı bir daha hiç içki mlpta:asa bir ftiHllll ran Adapasarlı Kemale ~~~=~ bacalın • _, ___ v ıaı.;t geJm~;a· 1 · bi ..,_. dan 1aralamıf, ıuçlıı ya __ .a __ ~tır. 
ı:ı.uuuaL. e uu, zora '°""61 çm, - a....L:f ec1·ı·· 
çimi de kolay kolay bozulmu. &VWlll 1 1 D6rt amele enkaz .Jbnda kaldı 
Ayakkabıyı yalnız iyi seçmke yetmez, Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah- Bmlnönönde beledlye taratmdan yıktın· 

ıyı· de bakmalı. . k. · d ~'" mü-+alAon bir gencin lan mahalde çal.ıfan tanzifat ameleslnden 
emesın e, ~ t'~ Mehmed. Şemseddin. Hüseyin n Ali otıu 

a. !le$eli: Yıllardır podösüet iskarpin- sorgusu yapılmıştır. B'l1seyln birdenbire yıkılan bir antaz yığmı-
ler çok moda. Bunlann büyük bir kusu- İmıirli Gahö oğlu Ali ismindeki bu mn altında kalarak vücudlerlıdn muhtelif 
ru var: Tüyleri çabucak yatar. kadfie gi- genç, ·fstanbulda Etem isminde birinin yerlerinden ,aralanm1f}ar, berayt. tedavi Cer 
bi. duruşu değişir. Yatan tüylerin yeri kız kardeşi Nedretle ııişanla.mnqtır. rahpqa but~e ~ırılımflardır. 
parlamıya, beyazlanmıya bqlar. Nişanı müteakib, Etem müstakbel Eroin ıçen bin yakalandı 

O zaman ne yapmalı bilir misiniz, sert eniştesine bir cemile olmak Ü7.el'e, bir Çatmatçılarda C&.mlaltı denilen mahalde 
kıllı. temiz bir fu:ça ile bütün ayalla - kat elbise vermiştir, Fakat, fevkallde oturan '2 yaşında AllllJn eroin ifUtlni ha • 

bıyı fırçaladıktan 10nra tüyleri yatını - içkiye düşkiin olan Ali, birkaç gün son ==~~cı: =~ :::0~·~~ pa~~ ! 
ya başlıyan yerleri madeni telli fırça ile ra, elbiseyi 14 liraya satmış ve para til- yonu paket yaparken ıuç üstünde yakala • 
fırçalamalısınız. keninceye kadar da, rakı içmiştir. Bir mış Te mtlddeiuınumlllle teslim etmiştir. 

1 iki ahbab çavuşlar: Anlaşma 1 

ı.. .. _.ır+...,.1~.E.Cl.ooJLUL..&ı.,Ur__takdirde ise bedbahl 

-~=--~ı-~~~~~~~~~ 
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Okumak için 
bir 

Gözlükçü dükkAnına 
müşteri girdi: • 

- Bana bir gözlük ver, o 

kwnak için!. 
Gözlükçü numara numar.a 

.. teri bı,1özlükler çıkardı, muş -
" · . . · üne tak-rer birer hepsını göz 
tı fakat beğenmedi: . 

, - Olmadı, bunların hiç bı-
rile okuyamıyorum!.. .. 

d. goz-
- Nasıl olur efen un, 

b·~. or ınusu -
lüksüz okuya H1Y • 
nuz? 

1 - &n dkumak bilmiş o .. -
d enden goz

saydım, gelir e 5 

lük alır ınıydlm?. 

* 
Zaman 

t sordum: Feylezof dos uma 
det• - Uzun zaman neye 

ter? 
ının ya- İnsanın kaynanas 

• diW• b ş dakikaya nında geçır gı e 
uzun zaman denirt.. 

- Peki kısa zaman? .. 
w. genç güzel - Bir erkegın ' 

sergis 1n de 

... 

BOM POStt& 

Darılmayın 

İyi hizmetçi idi amma, 

Sayfa 7 

Mısır seyahatinin notları 

Mısır Hariciye Müsteşarı 
ile yaptığım mülakat 

komşunun uşağile kur yapı - Orta Avrupa, Mısır ve İtalya, Suriye, Filistin meseleleri 
yordu. Bayan bir gün hiz - hakkında Mısır hariciyesinin fikirleri 
metçiyi çağırdı: 

- Dün akşam seni mut -

fakla komşunun uşağile be -
raber otururken gördüm, hiç 

ümid etmediğim şeyleri ba -
na gösteriyorsun. 

Hizmetçi cevab verdi: 

- Darılmayın hanımefen -
di, bir başka sefere mutfağın 
kapısındaki anahtar deliğini 
ktınarun! 

* 
Uçan Kuş 

Altmış yaşındaki baba, yir
mi beş yaşındaki oğlunun, 

borcu gırtlağına çıktığını öğ

renmişti. Bir akşam oğlunu 

çağırdı, nasihat edecekti: 

- Bu halin ne olacak .. 
Borç gırtlağını aşmış .. Uçan 
kuşa bile borçlusun!.. 

Oğlu itiraz etti: 

ı 

Başvekil Mehmed Mahmud paşa ta
rafından kabul edildiğim zaman, gös
terdiği nezaketi suiistimal etmekten 
çekinmiş ve hazırladığım suallerden 
mühim bir kısmını soramamıştım. Dü- • 
şününüz bir kere... Bir başvekil ki 
kralının başkanlığı altında toplanacak 
bir komisyona zamanında yetişmeğe Mısır Hariciye Mtlate,annuı imzası 
mecburdur. Bu komisyon memleketi - yanlan kimse sevmez. Aramızda yoş1 
nin ali menfaatlerini müdafaa için sür- yanlan ise hakikaten İtalyan saymak 
atle tedbir almak vazifesile toplan - hata olur. Zıra bunlar burada Mısırlı
maktadır. Cihan bir harb tehlikesi ö- laşmışlardır. 70 bin İtalyanın bizi tcsır 
nündedir. Ve bu harbin Avrupada ilk altında bırakacağına nasıl inanabilı • 
patlak vereceği yer ne kadar uzak -o - yorsunuz? 
lursa olsun Mısır dünkü ve bugünkü - Afrika cebhelerinde harbin net'-
medeniyetin bütün güzel eserlerini cesi ne olabilir? 
tahrip edecek eşsiz facialara sahne ola- - Herhalde harbin davaları bi7<ie 
cağına emindir. Bu vaziyette bulunan halledilecek değildir. Yalnız bir harb·n 
bir başvekile: Mısır için çok tahrip edici bir faciu ob-

- Ekselans bir parça daha sabırlı cağı muhakkaktır. Lakin ~ olursa (11-
olunuz da hazırladığım suallerin mü- sun bugünkü siyasi şartlar İtalyan:n 
him bir kısmı cevabsız kalmasın! De - gireceği bir Avrupa harbinden muıaf· 
nebilir mi? fer çıkabileceğini tahmine müsaid de· 

Elbette denilemezdi. Binaenaleyh ğildir. İtalya harbe girerse kaybe'm"· 
fazla müz'iç olmamak insaflıltğını ğe, mağlUp olmağa mahkumdur. Yüzde 
gösterdim ve Mehmed Mahmud paş~ - yüz ... Fakat biz dünyada sulhün \€ 

nın yanından çıkınca hususi kfıtib tb- ahenğin teessüsü hakkındaki ümidl~r· 
rahim beyden beni hariciye müsteşarı- mizi muhafaza etmeği tercih ediyo1·uz 

d bulun -bir kadın karşısııı 8 

d kısa za
tiuğu beş altı saate e 

loğ4 bakarak) 5 numaralı tablb: Avnıpadaki 
_(Kata 
siyasi vaziyet" 

- Hayır baba, iftira ediyor
sun, borçlanmadığım bir kışi 
varsa o da uçan kuştur. 

na takdim etmesini rica ettim. Bu mü- Harb neye lazım? Harb neyi halledebi· 
nevver memurun, Mısırlılara has tatlı lir? Bir harb ancak bu~ünkü medeni • 
bir gülümseme ve müfrit bir nezaketle yeti ve nizamı mahvedecektir. Asla yeı 
ricamı derhal yerine getirdiğini, bun- yüzünün derdlerine merhem olmıyacaK· 

.nan denir! .. 

Mahcubiyet 
k uştular: 

İki kadın arkadaş on 0 u görür 
- n " ı ınah· "rınez oy e go ki 

cup olduın · 
_ şuna; ınah -

cubiyetiınden ye -
rin dibine gcçtiın 

....... ~.-. "'
0 

3 desene. 
benirn arnına. 

_ Mahcup olan yalnız ben değiliın .. 

Yerin dibine geçen yalnız d'bine geçti. 
b b r yerin ı 

0 da benimle era e ' 
?????? 15tla-- · · · .. · .. 1 gı'rerken r 

- Birbirimi~ Tüne e 
mııtık. 

~erdi: ken banyo-
- Evet, ben de evden çıka.:nuttuğuın" 

tıun musluğunu kapamayı 

lıatır ladıın. 

Aptal kul _ Kaferin bpı.sını açık 

bı.rakm.ıflm'· sudala kUf _ Nı duruyonun ka -

paıanAI. 

··zeı bir köpek al dtım. 
- Karıcığım, sana gu 

/ 

* Para 

dan çok mütehassis ve memnun kaldı- t ır . 
ğımı buraya kaydetmeliyim. _ Suriyenin, istiklaline kat'i bir mahi· 
Dünyanın bu kıritik günlerinde Mı- vet vermek hususundaki faaliveti hak· 

sırın dış politika telakkileri etrafmda kında ne düşünüyorsunuz? 
bizzat hariciye nazırı ile görüşmek - Biz Suriye ile alakadar değilız. Br. 
talihinden maalesef mahrum bulunu • mevzu bizi enterese etmez. 
yordum. Zira ekselans Cenevrede Mil- - Ya Filistin? 
Jetler Cemiyeti asamblesinin mesaisine _ Size sadece arab davasına pek b ·i 
iştirak etmiş bulunuyordu. Bir hariciye yük bir sempatimiz olduğunu söyliye · 
müsteşarı. memleketinin dış siyasa bilirim. 
telakkilerinin cereyanına. nazırından _ Türkiye ile Mısır arasındaki iktı 
daha az vakıf sayılamasa bile hiç şüp- Slldi münasebetlerin daha fazla inkişaf· 
hesiz daha az salahiyetle konuşmak temennisinde misiniz? 
me\•kiindedir. Bunun için gösterdiği _ Bir defa mutlaka memleketimizdı: 
maroken koltuğa otururken can sıkıcı sizin tütünlerinizin içilmesine taraf da· 
olmamak, ona azap vermemek. bu zi- rım. Şahsen tütün kullanmadığım hal· 
yareti bir parça afaki addedilecek sual- de bunu istiyorum. Zira Japon ve Ru· 
lerle savuşturmak kararını vermiş bu- tütünleri 0 kadar tozlu, o kadar ber 
lunuvordum. bad ki bunları tanıdığım hiç kimsey' 

Fakat Mısır haricive müsteşarı fikir· tevsiye etmiyor. Bir memleketin iktı· 
lerini öyle sıcak bir dille ve açık söyle- sadi münasebetlerine iyi mal almai 
meğe basladı ki fazla ihtiyatı lüzum - endişesinin hakinı olduğunu unutma 
suz buldum. Muhaveremiz onun şu malıdır. 
sözleri ile başladı: - Rüşdü Arasın ziyaretini kim iadl 

- Gelişinize çok sevindim. Zira ba- edecek? 
na çok sevdiğim meslekdaşım Numan - HAdiseler müsaade ederse harici· 
Menemencioğlunu hatırlattınız. Ne mü- ye nazınmız 1939 ilkbaharında Türki
n~vver, ne ince, ne hassas, ne zarif ve yeye gitmeğe karar vermiş bulunmak· 
muvaffak bir diplomat! Talilı, mesle - tadır. 
ğimizde ikimize müvazi bir yol takip - İran Mısır münasebatı hakkında 
ettirdi. O Berutta Türkiye baş konso- bana bir fikir vermek istemez misiniz? 
losu iken ben de Berutta Mısır başkrm- - AÇ;ık İranla tamamile k~rdeş ol~· 
solosu idim. O hariciye müsteşarı oldu. yoruz. Prensesimizin S. A. Iran velı· 
ben de hariciye müsteşarlığına yüksel- ahtı ile izdivacı esasen mevcud dostlu· 
tildlm. Memleketini~ avdetini ~de ğu bir kat daha kuv~~tlendir~i~, İr~n 
kendisine selfunlanmı bildirir ve has- sevgisini Mısırda Türk sevgısı gıbi 
retlerimi ifade ederseniz sevinirim. milli bir akide haline sokmuştur. 

- Bu tavassut bana şeref verir. ba - _ Filistinde Mısırın arab da\'asına 

İki meteliksiz hovarda konuşuyordu: 
- Babama bir mektub yazdım. Yaba

na para gönder dedim. Yahud da kefenlik 
bir bez! 

şarmaktan hususi bir zevk duyacağım sempati duyduğunu söylemiştiniz. A
ek~eıans. $imdi size ilk suali soray1m. caba bu sempatiye faal bir eda vermek 
Orta Avrupada bir harb olursa İtalya temayülünde midir? 
bu harbe karışır mı, karışmaz mı? - Ne gibi? 

- Pek belli olmaz. Esasen bu sualiniz _ Faraza Filistinde mücadele eden 
hemen her muhatabını müşkül bir vazı- araba maddi. manevi yardım ve saire .. 
yette bırakmaz mı? Kim bunu tahmin e- _ Maddt ve manevi yardım dedik -
debilir? Bu mevzuda her tahmin yanlış ve ten sonra bunun eve saire• si kalır mı? 

- Ya kefenlik bez gönderirse? 
- Satıp parasını aarfedeceğiml 

Berberde 
Berber yeni i elen ınü§terlye söyledi: 
- Sizi bir defa daha trq etmiştim de

ğil mi? 

her tahmin doğru çıkabilir. - ...... 
- Güzel, sualimi tadil ederek tek - - Manev1 yardım ... Şüphesiz mev-

- Hayır, yüzümdeki çrzikler bir 
mobil kazasında oldu. 

rarl yorum: İtalyanın harbe girdiğini cud. Başka ne yapabiliriz? Mısırın 
ve bu har.'bde İngi1terenin İtalyaya ha- heyeti umumiyesi arab davasına sem
sım' cebhede bir faal rol aldığını farze- pati duymaktadır. Fakat maddi yardım 

oto- diniz, Mısırın bundan duyacağı teessür demekle neyi kastedebilirsinız? Hrr -

Mükemmel 
Sayfiyeden döneceklerdi. Erkek e§ya

ları valize koydu. 
Fakat valizin ka -
pağını kapıyama - lh.~f::?C. 
dı. Bu sırada ka -
rısı odaya girdi: 

Sayfiyeye 
geldilim· 
denberi tam dört lcilo daha artmı§ıml 

Ded1. Erkek bllfll11 kaldırdı: 
- Mükemmel. öyleyse hiç durma, 111 

valizin lcaJ>duı.a otur da kapansın .. 

ne olur? halde iki taraftan hiç birine para ve 
- Sanırım ki §imall Afrikada ve do- silah gönderen biz değiliz. Bununla ~: 

ğu Afrikasında iki harb cebhesi kuru - raber Avrupanın mücadele edemedığ1 
1ur. Tecavüze uğrar, kendimizi müda- bazı memleketlerin ise açtıkları müca
faa vaziyetinde kalırız. delcyi güclükle başarabilmiş olduklnrı 

- Mısırda büyUk bir İtalyan yığını Yahudiliğin ~izli ve açık kuvvetleri 
ve propagandası var. Bu yığının Mısır- knrşısmda kaval tüfekli Filic:tin arabm 
da dahm bir roln olduğuna kani misiniz? buvük bir muvaffakiyetle mücadelesi 

- Tabii. Ticarl mahiyette İtalyan ve nihat zafere ulaşması kulay bir ·iş 
kolonisinin faaliyeti mühimdir. değildir. 

- Ya siyası mahiyette? İşte Mısır başvekiline soramadığım 
Gülümsedi: suallere Mısır hariciye müsteşarından 
- Siz de her yabancının bata~ına alabildiğim cevablar da bunlar. 

düşüyorsunuz. Bir kere Mısırda Ital- Nizamcddin Nazif 
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Buhrandan intıbalar 

* 
Almanyaya iltica edcre1c 

or"da silahlanar. Sildetle• 
Çekoslovakyamn 

rıımtakalar.ndaki 

rine müteveccihen 

çıkıyorlar 

* 

Londracfo cHitleri durciunınu.ı!a avazele ri cınınnda v-pılan ıoıı namayifl«rden 
bir intıbcı 

Prcıgda yapılan Mr ~, clwarlaTa aaı Zan hilctlmd bef/GftMmeleritai okuyanlar 
ve wnnda gaa makat torban bulım cfu1u. halde ıolcalda gezen Mr kadın 

ektebZ.rine 

SON POSTA 

Yalanı ortaya çıkaran makine 
Amerik8 adliyesini altüst etti 
Nevyork mahkemesi bir davada bu makineyi kullandı ve 

makinenin kaydettiği neticeye göre hüküm verdi 
Bazı adliyeciler makinenin 
ınsanlardan daha iyi şahadet 
ettiğini söylüyor, diğerleri 

aksi iddiada bulunuyorlar 

cYalanı meydana çıkaran mııkfM> nin a~tara ıak&lan kınmlcın ile kadran ve iğne .. 

Amerikada (Nevyork) ağırceza mah -
kemesi adalet tarihinin bir dönüm nok -
tasına vannı§tır. Buna çok karııık bJr 
hırsızlık davası sebeb olmu~tur. Fikirle
rjnin liberallili ile tôhret bulmuı olan 
Amerikanın en değerli hlkimlerinden 
Charles S. Colden, hakikatin efen, vası • 
ta.sile meydana çı.karılabilecejini kabul 
eylemiftir. 

Bu hlkim yalanı meydana çıkaran ma
kinenin ıahadetinin btr davada cdeW• 
yerine pekilA kalın C\labileceiinl kabul 
eylemiştir. Davası görülmekte olan bir 
maznun ınrl bu makine sayesinde kur -
tulmuştur .. 
Davayı gören mahkemenin reisi bu • 

lunan hlkim Colden cyalan1 meydana çı
karan> makinenin ceza ve cinayet mah .. 
kemeleri kararlarını yüzde yü:ı ıiıorta 

ıttiiini bildirmiştir. 
HAkim Colden demiştir ki 
Mahkemelerimiz, yüılerce senedir doJ

ruluğu hep phidlerden meydana çıkar -
mak yolunu tutmuıtur. Fennin azim bir 
ırurette terakki etm.if olduğu bu asırda 
l1J'f tanımadığımız cinsanların ıahadet -
!erine> ıninad eylemek hiç tt salim bir 
yol değildir .. 

c Yalanı meydana çıkaran, makinenin 
kanun! takibatta çok mühim bir rol oy· 
nıyacalma kaniim ... • 

Bu makine ile davası görülen mazııu -
nun ismi Raymond Kennydir. Mütekaid 
bir zabıta Amirinin oğlu olan bu delikan
lının bir kasab mağazasına hır.sızlar tara
fından yapılan hücuma iştirak ile 1000 
dolar aldılı iddia edilmiştir. 

Maznunun avukatı makinenin şahad~

Makineye tcım mann~i1e ttimad edem 
mahkem4 reiri: Colden 

tini kabul etmiştir. Makine tatbik edil - Makinenin ıehaddi ıayesinM kurtulan: 
mezden evvel yapılan sorguda Kenny hü- Kenny 
cuma iştirak etmediğini ve sirkattn ya -
pıldığı ıaatte evinde uyumakta olduğu
nu iddia edip durmU§tur. 

ıanın vücudündeki elektrik cereyanlal'ı
nı mükemmel bir 1Urette kaydetmekte -
dir. 

Halbuki kasab Fray ile karısı; Kenny,yi 
kat'! surette teşhis eylemişlerdir. Tecrübe yapılmadan bir lr.aç hafta ev-

Hllrim evveleınirde şahidlerin p.ha _ vel Kenny haplahaneden çıkarılarak 
detlerini kabul ederek delikanlıyı sabı _ Fordham üniversitesi lAboratuarma ıö

tUrUlmüştür. 
kalarına binaen otuz sene hapse mah - . . 
kfun eylemiştir. (Patometr) iki makıneden i~et~r: 

Bu arada mahkemeye iki phid daha Makinenin biri tıpkı radyo makinem gıbı 
müracaat ederek bırıızı kaçarken ıör • bir makinedir. Bir çok kadranlın ve 
düklerini, maznun Kenny'den daha kısa aınp1ifikatör'leri, n rektiftkatör'leri var-

boylu, daha fişman oldu~unu kuvvetle dır. 
iddia eylemiolerdir. Bunun üzerine müd- ·İkinci makine bir esas metabolizm ma
deiumuml P. Dywer davanın yeniden gö- kinesine benzemektedir. Bir ırafiği var
riilmesi icab eyledi.tini bildirmiştir. dır. Bir elektrik iğnesi tecrübeye tAbi tu-

Mahkeme srkışık vaziyette kalmıştır. tulan adamın empülsiyon (ıçten kopan 
İki phid Kenny'nin maznun olduğunu, hamleler) ini kayd.eylemektedir. 
iki şahid maznun olmadığım ileri sür - Kenny'nin her bir avucuna yerleştiri -
mektedirler. Bu suretle hakikati mey - len maden plakları elektrik telleri vası -
dana çıkarmak için başka bir yolun ta . tasile makinelere raptedllmiştır. 
kibi icab etmiştir. Kenny iskemleye oturtulmuş, yüzünde 

Bunun üzerine' Fordham üniversitesi husule gelebilecek tagayyüratın salonda 
psikoloji enstitüsü müdürü ra - bulunanlar tarafından görülememesi zım-
hib W. G. Sum.mersin makine - nında ytlzü duvara doğru çevrilmi§tir ... 
li ile tecr.1be yapılman kararlaştırılmış - Rahip Summers maznuna evvel! ha -

maksad Kenny'nin ne derece asabi oldu
lunun meydana çıkanlmasıdır. 

Makine tam ayar ed'i1dikı...n ~onra ön • 
ceden tesbit edilmiş olan bir snrü sual 
sorulmuştur. 

MaznunWl her cevab verişinde igne 
grafiltin üzerinde kırmızı bir hat çizmiş· 
tir. Bu hat grafikin i.izerinô~ bulunan hır 
hattı fasılın altına düşmektedır. Kırmızı 

hattın ana hattan uzakla~ması derecesi 
maznunun beyanatınm sıhhatjne d l:ilt:t 
etmektedir. Maznun tam manasila yalım 
söylediği vakit kırmızı hat ana hattın üs
tüne isabet etmektedir. 

Rahip Summers maznuna nihayet şu 
suali irad etmiştir: 

- Hücum akşamı kasab Fray'ın mağa
zasında mı idiniz? .. 

Kenny'nin vermiş o1duğu cevab üze .. 
rine kırmızı hat ana hattın çok aşağısına 
düşmüştür. Bu meseleye dair sorulan di
ğer sualler de ayni neticeyi mucib olmn§
tur. 

Bu suretle Kenny'nin yalan söylemedı
ğini makine isbat etm~ştir. 

Mahkemenin toplandığı gün mücldı iu
mumi Dywer haklın Coldene mürncaa• 
ederek makine vasıtasi1~ elde edilen bu 
neticenin kabul edilmesi lüzumunu ileı i 
sürmüştür. Heyeti hakime de m:.iddeiu ~ 

mumtnin reyine iştirak etmiştir. ::rı.Iahk~
me reisi jüri reisine müracaa'; ederek p«· 
tometr'in doğruluğunıı kabul eylemek 
!Azım geldiğini; onun şahadctinin her 
halde her hangi bir adamın şahadetin .. 
den çok daha kıymetli olduğunu anlat • 
mıştır. Hakimin noktai nazarına göre 
patometr şüphesiz parmak izlerinnenı 

röntgen şuaından; balistikten üstündür. 
Jüri şahidleri birer birer tekrar din • 

lemiş, nihayet sıra makinenin mucidi ra· 
hip Summers'e gelmiştir. 

Rahip maznunun yalan söylemeclığini 
iddia etmiştir. Bunun üzerine a\•ukat Y. 
Shapiro ayağa kalkarak reise demıştır ki: 

- Kendine fevkal8de hakim olan bir :ı. .. 
dam hissiyatını istediği yola sevkede • 
mez mi? .. 

Rahip Summers şu cevabı vermiştir: 
- İmkansızdır. Makine ile şahadetf 

tevsik edilen adam ne kadar kendine 'ı.l· 
kim olursa makinenin kıymeti o d<'ı ce 
artar ... İnsanın nefsinı:?, vücudünt>, sıı r • 
lerine bakim olması makine kayıdl. ı nı 
tağyir etmez ... 

Nihayet hakim jüri azasına müı. caa1! 
ederek onların kanaatlerınde tama ıle 
serbest olduklarını, makinenin ka~ dl< • 
rına innnmakta muhtar bulunduklaı mı 
bildirmiştir. 

Jüri sekiz saat müzakerede bulunn1Lıo1 
Kenny'nin hücuma iştirak eylemt>di{f) 
kanaatine varı::..rmş ve hemen serbest bı· 
rakllmıştır. 

Çok kıymetli hakimlerin beyanat!arı • 
na göre Kenny'nfn makine vasıtasile ser 

( Devamı 15 inci 1ayfada ) 

.. 
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27 Eyliı 

Büyük Türk denizcisi Barbaros 
p veze muharebesi nasıl 1Barbar~s'!n hayat 

re e e kazan· ılmıştı? Meıhar lngila tGl'ihçil.erinden proleaö:Kreyz.i, Prevez.e muharebeıini 
an etınJŞ V e yaz.arlıen fll '1iltltate lciyılı miitaleayı yürütür: «En meıhur lngiliz 

Cerey amirallerinden Rodney, Vincent ve Nelaon ayni manevrayı yaparak 

t k d • k / • d parlalı z.alerla lıaz.anmlflGl'dır. Barbara• harb manevra•• bu amiral-
ındaki kuvve en ı uvvet erın en ,.,., ln~ili~ dena tGl'ihine parlalı aaylalGI' ilave etmelı 

Barbarosun ka~dş~s büyük denizci buna rağmen ileri 1m1.an"'' ""'mİflİJ'.ıı 
3 misli j azla l t ı, bir lôhza tereddüd etmedi [ Son Posta'nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ] 

atılmak pa ta nın deniz isleri mütehassısı yazıyor) 
( " Son os ., ....,._...... 

Barbar~sun Beşikta§taki mc.:annın içi ve dt§ı 
da bir noktal nazar farkı seziliyor - ğil midir? Iıte, tabi! olan, bu düsturu 

l istilasını beY .. e- rasın V nediklilar adalarının istirdadınıp Doria pekilA takdir etmişti. 
Papa QçOndl ro~rıcaraiarda oldug~ d~~lke~ ise korsan~a~ı~ ~enizlerden r d Müttefiklerinin komutanları kar~ya 

canla takib etınekt . uyen bu dev Ş eezayirin işgalını ıstıyordu. Maama- asker çıkararak Prevezeyi karadan dü • 
kadar denizlerde de ge~ Avrupanm ;.~ bu ihtilaf esaslı bir şekil almadı. şürmeğe karar verdikleri halde Doria on
lete karfl tedbir alının ruz kalacağına 1 

_ k.. Türkler denizlerden kovulursa ları reddetmiş, . (Barbaros deniz muha • 
muhakkak bir fellkete ına"'"" hareket an· Çu~ "ku' taraf ta maksadlanna nail olm'.lş rebesi yapmak cesaretini gösterir) diye 

. Bu muazz-·· . . . ·t· heı ı ı ·ı . . . . 
§Üphesı yoktUr. asında gızh bil ı Jacaklardı. .. . gemı erını askersız bırakmak istemem11-
cak büyük devletler ar labilecektir. B~ ° K rfunun mühim bir nda oldugunu sr.y tir. Nitekim bugünün harb fenninde bile, 
tifakın temini ile durd~ dar fazladır kı 

1 
~tim. Şimdi gene ayni Otranto ka- uzun senelerde yetişen, deniz askerjnf 

işdc denizlerin rolil ~ 
1 

aden kovulurs~ e~~ı kontrol etmcğe clvedşli bir li - karada kullanmak yapılabilecek hatala
ıayed düfillan denız ekr·ı.ınesi bir tabu na daha vardır. Korfudan 60 mil me- rın en büyüklerindendir. 

da da çe ı man b ı· 1 
Türklerin kara r de bulunan u ıman meş rnr mu - Barbaros da esas itibarile: düşmanı de-

t sa e 1 p d' n·· emirdir. bı"rare Pol bu a • h be'-'C sahne 0 an r eveze ır. uş - nizde mağlub etmek istemic: ve maiveti -
11 Papa " d are .; ·· k li kü"l '' · Fakat zava ı , karşısın a bu güzel Tw· manının sev - ne: 

' 

savvurlannı o~ta!a at~e~rk kaptanı man büyük ehemmiyetini takdir ederek - Düşman varsın karaya asker çıkar-
cienizlerin bakımı ve utu,•ordu. Eğer ce) ?~ llerinden bir tanesinı Preveze li - E y b. 1 k k k Barba roı l.d ğ nu un 1 amu a k .. .. d sın . ger ız on arın, araya as er çı ar-
Barbarosun ~ kug~icileri v~ onların yı - manını muhasara etme· uzerc gon er - dığından dolayı, zayıflıyan donanmasına Barbaros Hayreddinin yalnız Tilrk ta- karde§lerini ortadan kalfürmıya çalışı .. 
kahraman r hesaba kntsa.Y - mişti. .. .. . . . hücum edecek, onları mahvedecek olur- rihinde değil dünya tarihinde pek yüksek yordu. Şehzade Korkudun Avrupaya ka
maz komutanı Barbarosu d n cavardı. işte bu sıralarda buyuk denızcı !110

- sak PrevC'.z,eye çıkan düşman askerı aç - bir mevki sahibi olduğunu, hattA emsali- çarak yeni bir cCem sultan mec;ele i çı
dı belki de tasa~tla~ı~:nsu,·:ı ile irr.· sile Prevezeye yaklaşmıs ~·e har~~atım lıktan ölür demişti. nin pek az bulunduğunu kabul etmiyen 'karmamuı için İskender Paşa kumanda-

Bu teşebbükse b:ın~~yırhah görüı~~1iiş esaslı bir keşfe istinad dettır~l~k ıç\n 4~ Filvaki meşhur muharebeden bir gün yoktur. Bu zeki, cesur, bilgili, uzağı gö- sındaki Türk donanması Akdenize çık -
parator Şarl en e d'~n de iştirakı > e, kadar gemisini düş~anB .. anl a 'ke~ 3 

mha evvel Barbarosun maiyet kaptanları ke- ren, mütevazi, yüksek kalbli, merdllk mış, rastladığı Türk gemilerini batıı m1-
ve bilahare, Vene ı,,. t ttıı·1· ... kın ga· ·· ·1 ri sürmüştu. oy ece ı ı mu a- ı:if maksadile sahillerımize yaklaşan ve .. d h t h_,_,_ __ d kın b 1 H h t 

1 ır .. uzere ı e 1 . .. d .. kt :t numunesi a amın aya ı aa.&ill a epey- ya, ya ıya a§ aınıştı. ızırm r a a ı: 
gizli bir ittüak ya~ı mış İıerin. ,Akde - sın1ın keşşafları birbikr :r~nı b gbo'r 

1
u en bir mikdar da asker çıkaran düşman ke- ce oeyler yazıldı. Yazılanlar onun yap - kaçtı. Ticaretini yapabilmek için Trab -

yesi Türkleri ve Türk gem sonra muharebe etme sızın b .. ır .. ~ erı~ - şif gemileri üzerine saldırm17 ve bu me- tığı işleri tam manuile abettirmit aayı- lusgarb taraflarına gitmıye karar ycrd;. 
nizden kovmaktır. .o.L.!l.I den ayrılmışlar ve heme~.. uyu h ~~ - yanda, Barbaros da, donanmasına (de - lamaz. Bununla beraber biz burada Bar- Gemisine buğday doldurdu ve sı::\ "ıli 

Plinın taıui- ak için rallcri yanlarına gi~erc~ uş~an a ın- nize açılmak üzere hazırol!) emrini ver- barO!UJl bilhassa karakteri, barh vasıf - baba yurdunu bırakarak enginlere acıl -
Gayeye en kısa yoldan u~aşbmu·· tün gc· da iyi haberler getı.nnışdl~rdır. P mi§ti. ları üzerinde duraca\, onun insanlık ve dı. Afrika ıahilleri onun hoşuna gitme -

. d nıevcuo Bu haberler üzerıne uşmnn reveze· 
m .. tt f"kler ellerın e ·1 ,·er- Denize açılmak ve muharebeyi arık kumandanlık tarafını derli toplu bir hal- mişti. Bir zaman ıonra o yerlerin t or i -

u e ı - .d komutanları ı e, 1 . hasarasından vazgeçerek Kor- 'J 
milerini en guzı e da şaı - nın mu .. .. , d . k d denizde yapmak üzere hazırlanan donan- de belirtmiye çalıpcatız. Zira bu btlyük hinde en terefli bir hükümdar olarak ta-

t \ar arasın k"lmı'c: ve btı\'Uit cnız ur u, l k f d 1 1 d rih W• bilın' T b mislerdi. Bu komu an nazarı dık· fuya çe 1da :tPrevcze'-'C doğru ilerlemeğc ma meme etine ay a ı o ur. Boğaz m:.i- a am Osmanlı tarihinin binlerce vezir ve e geçecegıni ıyorau. una o -
'- :. · h amirali Andrea 1 de Barbaros .; . . d dafaa edeceğim, liman koruyaca~ım diye kumandanları, hattl ecnebi kumandan yuna gitmek, babası gibi Sipahi olmak ve ıı.enın meş ur d sonrsı deniz er t Onun tek bır gayc..~n var ır. l'ı 
kati celbeder. Bun an . görünme· başlamı~ ır. kalamak mahvetmek ve hü- yayılıp limanlarda kapalı kalan donan - ve amiraller arasında bilhassa karakter akıncılara karışmak istiyordu. Bu mak -

1 n emare1erı 11 vu··şmanı ya ' . h~k· . t• ma daiına ölüme mahkum olmuc:tur ve itibarile temayu··z etmektedir. Bu mak - sadla buğdayları satarak köle aldı. İlcri-gizli bir an aşmanı nrorfu) sahı e- . gihani bir denız a 1mıyc ı :.-
ğe başlamıftır. Me~ell ,.r~k tıcaret ge - kümetıne na bundan sonra da ölüme mahkumdur. sad için mtıcerred sözleri sıralamaktansa de dünyanın en parlak dEmiz zaf r le ın-
rinden geçen tek tük Tü nıi.\rette- temin etmektir. Denizlere hlkim olmanın ne demek ol· vak'alarla anlatacatız. den birini kazanacağı Prevezcyc geldi. 
mileri yakalanmağa baştanrnış.d bi: t:ı· .Muhasımların do~anmalan .. duğunu (denizlere hakim olan dünyaya * Kölelerin bir kısmını peşin, bir kısmını 
batına eziyet edilmiştir. Bu ~r: donan· Barbaros elinde, beheı_;nde 3:0-SO~ kışı haklın olur!) sözile dünyaya anlatan bü- Earbar<>ı1 Osmanlı tarihinin bir çok da veresiye sattı. Borçlu parayı vermedi. 
raftan Adrl·yatikte bulunan ftnn Tu··r!< 120 gemi oldugu hııl e rnutte - yük amiral Barbaros, pek az zaman son- h d 1 b b d İkisi arasında münakac:a ve kavga oldu. 

bulunan, l"k b meş ur a am arı gt i ir köle değil ir. :ı 
l · k ,diğer tara h fazla bir kuvvete ma ı u- ra, donarunasile denize çıkmış ve avını Hızır kenfüsine hakaret edilince bot ·lu-ması göz enır en, • a) ya baskı:.1 fik}er da ad Muhtelif eserlerde başka Fatih 1462 de Midilliyi aldığı zaman bu 

kaptanlarından (Ali KahY d n de- 1 uvorlar ı. . denizlerde aramağa bailamıştır. adaya iki yu··z Ycnı'çerı· jle bır mı"kdar sı·- yu öldürdü. Artık projesi altüst olmu tıı. 
pyeveze e un .; t ·ıen bu kuvvetin en zıyade B b k n d"" yapılır. Nihayet Barbaros, ettirdiği ka gös erı ar arosun eşşa arı uşman gemile- pahiyi muhafız olarak koymuştu. Bu Si- Orada kalamazdı. Gece Ayama\ ra ad~ -

nize çıktığı bir sırada nıuaye~e Andrea ~~;birini tutan rakamları şunlardır: 302 rini Ayamavro limanında demirli görüp pahilerden Yakub, adanın yerlilerinden sına geçti. O sırada Tunus kıyılarındaki 
blr Venedik ticaret kalyonun aeçirir ve . 60 000 asker. Üzerlerine döndükleri zaman Doria da asil bir kız olan Katelina ile evlenni. Cebre adası Türk korsanlarının merkezi 
Doria'nın bir mektubunu ele g. li ,tti _ gernı, h lde Barbaros karşısında rnater - komutan gemisinde bir harb meclisi yap- Dört oğlu oldu: İshak, Oruç, Hır.ır, İlyas... olmuştu. Zaten Oruç Reis te oradn bu -

lan bu gız Şu a ı ı'tibarile 3 mislı kuvvetli makta idi. Dü~man kendi üstilnlu""g"u"'nü e- lunuyordu. Hızır yeniden gemi donattı. Türkiye aleyhine yaı>ı 1 ve persone b b"" .k r·· Bizim Barbaros Hayreidın Paşa dediğl-
"·e .. an bulacaktı. Fakat µ uyu sas tutarak Barbaroau bir den' uh İtalya kıyılarında bir kaç gemı· "urduk faktan haberdar olur. ededir? " d şm . ız m are- rniz büyük amiral bu dört kardeıten ü - ~ · -

~ rf adı eh--iweti ııer k bir u b osu bir lahze bile korkut- besıne çekmek üzere Prevezeyi forsa et ,.n .. sü H Rei t· tan sonra Cebreye gitti. Bu hadise 1512 no u ~·mn ıcw.ua-,, k olursa· · bet Bar ar . 1 - ~ .. ncu c ızır sıı ır. 
Haritaya şöyle bir bakaca} Otranto nıs ştı Çünkü o kuvvete karşı ıman a, meğe k.~ar venniılerdi. Likin bu zayıf Hızır,, kırıcı, ezici bir genç değildi. Bu senesinde olmuştu. 

Ad k d izi . kapısı o an ınaını . azimle çarpışacaktı. Bar- fakat cur'e·t·k·a· r kurdu., sabahleyin, kar - yüksek kalbli delikanlı o zaman pek ta- Barbarosun hfllis Türk karakh r;, hi" 
riyatt en nın görürüz. kütleye karkişı·neleşmı·ş ve ruhları bir ol- 1 d D -s 

kanalı üzerinde Korlu adas~~ el bir Ji· n ına şı arın a gorunce onanın kuvvei manc- bit olan korsanlığa atılmayı hiç düşün - bir zaman onu kendinden bü~Jklcre hc-
Rüzgarlardan da mahfuı. ~orfu adası baros~ı-soneli vatanın birliğınc kasdct • ~yesi pek ~iyade azaldı. Barbaros fena medı. En büyükleri İshakla birlikte ti - le büyük kardeşlerine hürmetten a) ır -
mana maille olması dola~~le "bi görünHr. :~:bu düşman güruhunu elbrtte alte - ruzgAr şeraı~ine v~ gemilerin ufaklığına caret yapmakta devam etti. Fakat Oruç madı. Onda baş olmak hırsı yoktu. Her 
Adriyatik kapısının kilidi ~ . de J{cr- decekti. rağmen Dana tıze;me aal~ırırcasına geli- Reis en küçük kardeşi İlyasla birlikte ne mevkide olursa olsun memlekete h iz-
Bugün bile Adriyattk mesele erı~aybol - J)onanınnlann karşılaşması . yordu. O, daha zıyade, düşman donan - korsanlığa başladı. Rodos fÖvalyelerine met etmek rnUmkUn olduğunu bilı) ordu. 
funun ehemmiyeti hilA gözden hakkında haber alan Dorıa masını parça parça yakalamak istiyor • esir oldu Ancak o zaman Hızır varını Bunun içindir ki Cebrede toplanarak bi-

Barbaros . ··nü denize çıkarak do - du .. Mu.vaffak.iyet ancak bu suretle te - yo~unu satarak kardec:inin fidyesı'nı' V"r- rinci Selime bağlılıklarını bildirmek ü-rnaz. bernmiyeti • 1.. 2" ncı gu dil kt l'ı 'I " 

İşte Venedikliler de bu ; ve gü - eylu un il; Prevczeye doğru seyre başl:ı- mm e ece ı. mek ve kurtarmak istedi. Bu maksadla zere İstanbula meşhur Kcrn:ıl Reisin kız 
takdir ed'erek bu Umanı atmış erd r ftt:· nanmas 1 d Barbaros ta Kefalonya Bu cür'etkAr hücum karşısında, bir bir Rumu araya koyarak şövalyelerle te- kardeşinin oğlu Muhirldin Reisi gönd r en 

._;şJer ı · d Bu esna ar a k 'k l k tlik t dd .. dd Tü" k d · 1 zel bir surette tahkim e ... ~ Z" ınuha- ı. ğ oradaki hal ·tan ı ma aç saa ere u en sonra, Dorianın masa geçti. Oruç kaçtı ve para vermiye r enızci eri arasında o da bulu 1 _ 
f rih ·ıe Preve ~ adasına u rayıp ·e gelmiş ve demirlemiş denize çıktığı ve §İınale doğru yelken - lüzum kalmadı. yordu. akın yapıldığı ta 1 ~nlerdc Türkler yaparak preveze~ 
rebesi arasında geçen ~-· 

1 
ve uzun yordu leri açtığı görüldü. Bunun üzerine Bar- Korsanlık Barbarosun bir türfü hoşuna Barbaros yalnız bir dcnızci ve h:ıı b a a 

burasını zaptetmek istemiş e~. :Mev- bulunu a. bir muharebenin yapılma- baros, ana kuvveti yetipneden, düşman gitmiyordu. Gene Midilliye dönmüş, de- mı değildi. Ayni zamanda Cezayird se -
müddet muhasara ~tıniş!e~üı;~kçil~rin }1arb vcy T ken materyel kadar keşşaflarını mahvetmek istedi ve (Kon- niz ticaretine başlamıştı. Fakat talih onu nelerce yerli ve ecnebilerle yaptıgı ka a 
ılınin kı§ olması, gemı v .. t geri kal· sına kar.ar ;e~~:ıini de hesaba katmah- dolmiyaro) komutasındaki bu keşşafları başka yollara atıyor, adeta cSen büyük harblerinde, kale muhasaralarında b .i -
ihzarı dolayısile adanın zap 

1 personelın u kuvvetli bir makı- ihata etmek üzere harekete geçti. Şimdi bir amiral ola~aksın! Senin istikbalin de- yük kudret gösterdi. Bu işlerde körü kö-
mıştır. rd dır. Bazan ferdle::ı~~şleri başarabilirler. Turgud Reis emrindeki Qektirilerdeki aö- nizlerdedir> dıyordu. ı rüne cesaretle değil, tedbir ve ölçu ıle 

Bar1Jaro8 deDizle orfe u adac:ın· nenin yap~~ıµ~~nanlar da o ferdler d~- (Devamı 15 inci ıayfadcı) Yavuz Sultan Selim padişah olunca (Devamı 13 ncü sayfada) 
Müttefik donanmaların K tanlar a - Makinelerı 

da toplanmasına ratmen )lomU 



10 Sayfa 

Dil Bayramı, dün bütün 
yurdda kutlulandı 

Dil Kurumu Genel Sekreteri radyoda bir söylev 
vererek dil inkılabının seyrini an:attı 

Di.in Büyük Önder Atatürkün işareti- rilmlş, bunlardan Yakut lftgatının basılma -
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,, Mari V alevska 
Na olgonun aşlc romanı 

Tercüme eden: Mebrrne Sami 
le dilde inkılab yapmak, Türk diline ka- sına da ba~lan~ı.ştır. 

b dil1 · kl k ·· türk Radlofun Türt Lehçeler Lftgatı ile Zaha-
rışan ya ancı erı ayı ıyadraill oz -

1 
rofun Mançu lı1gatı da tercüme edilmekte - Yeni sevgili: 

çeyi, öz Türk dilinin diğer ere nası 1 dir. 
kaynak olduğunu meydana çıkarmak · KA.şgA.rlı Mahmudun Divanı Lügat - et - Jozefin rica ve ısrarlarına rağmen 
için yapılan ilk hamlenin yıldönümü idi. Türk adlı rı0~""'' eserinin elde bulunan üç beraber gitmek iznini kopardL Çünkü 

Madmazel Giybo 
Bu yıl da dil bayramı yurdun her ya- tercüme.<;i blrbirlerile ve hepsi de a.~ıl eserin Fuşe, askeri ve 'siyasi bir cidal sırasın

mnda geniş programları ihtiva eden oar- Arapçaslle karşılaştır~arak son şeklı hazır - da saray merası'mlerı· ve c::atafatları i-
. • lanmaktadır. Bu tercume tamam olunca ay- -ı 

lak 1.örPnler yapılmak suretıle kutlu- rıca ba.cnlacak ve alfabetik bir de endeks çinde yaşamanın güçlük ve sıkıcılığını 
landı. yapılacaktır. uzun uzadıya anlatmaktan geri kalma-

Eminönü Halkevindcki tören Bütün bu tercilme IQgatıerlnin verecek - mıstL Hatta bu suretle madam Valevs-

b l _ !eri dU malzemesini Türkiye lehçesinin 111- kan' ın da, bı'r kaç zaman geçince getir-
Dil Bayramı münase eti P. dün Emino- gatlerile ve tarama dergtstndekl dil varlık -

nö Halkevinde bir tören tertib edilrniş!ir. ıarlle lblrl~tireret büyük bir (Türk Leh~eler tilip, imparatora yakın bir yerde 
Ka1abahk bir halk ve gençlik kütlesinin Lılgatll yapmak tızere program hazırlanmış yerleştirilebileceği fikrini fıslayıver -
iştirak ettiği bu toplantıda evvela Türk ise de başlanm~r. di. 
Dili Tedkik Cemiyeti Genel Sekreteri İb- Hüseyin KA.zım Kadlrlnln büyük Türk 111- N apolyon: 
rahim Necmi Dilmenin konferansı din- gatlnin henüz basılmamış olan üçüncü ve - Olmaz, yabancı memleketlerde 

dördüncü cildlert de basılmaktadır. d 
lenmiş, bilahare evin rlüzünlediği prog- Gramer kltablanndan Yakut, Çuvaş, Al _ iken istediğimi yapanın ama, Fransa a 
rama geçilmiştir. Ev orkestrası tarafın- tay gramerleri lle Radlofun «Türk Dil Mor- dedikoduya meydan vermek istemem. 
dat1 İstiklal marşı çalınmış, bunu Ev baş- foloJlslne Giriş• ve Bangın cTürk istifham Kontes de bu fikrime iştirak eder, emi
kanı Agah Sım Levendin açış sözü ta..'<ib zamlrlerh eserleri de dlllmlze ~vrllmt.ştır. nim, dedi. 
etmiştir. Dil inkılabının ehemmiyetini BunJar ve lQgat maızemest incelenerek Gerçi Mari heyecanını, kederini 
tebarüz ettiren bu söylevden sonra Nus- <Mukayeseli Tüı'k LehQeler Grameri~ lçln saklamasını bildi ama, imparatorun gi-

materyel cedvellert hazırlanmaktadır. 
ret Safa Coşkun kürsüye gelerek (Devlet Dilimizin gramer n.rlıtlarlle İndo _ Öro- dişi onu çok üzdü. 
ve Dil) mevzulu konferansını vermiştir. p0en dillerin grameri arasındaki birli~l gös- Napolyon kendisine hergün mektub 

Dil inkılabının ehemmiyet ve faydala- terecek kar~ılaştırma cedveııerl de yaoılmak- yazacaktı. Nitekim ilk zamanlanla sö
rı üzerinde ısrarla duran hatibden son=a, tadır. Bunlar keUme karşılaştımıalarile bir- zünü tuttu. Ya sabah vakti, ya da ak -
Evin telli sazlar orkestrası güzel bir kon- leserek İndo - Öropoen dil ailesinin ana şam üstü Houssaye sokağına husust 

· b"· 1 t.. ih t b 1 Türk dlline yabancı bir zümre olmadığı mad- postacılar sevgı· ve tahassür dolu mek-ser vermış, oy ece oren n aye u - di delillerle ortaya konulacaktır. 
muştur. Kitablarda saklı duran dil varlıklarını tublan ulaştırıyorlardı. Mari de hemen 

Beıikta§ Halkevinde ortaya çıkarmak "e dilimizin (Lltrel 11'.igatı cevab yazmağa oturuyor, uzun günle-
Beşiktaş Halkevinde de saat 20,30 da tarzında bir kamusunu vücude getirmek ü- rin can sıkıntısını böylelikle oyalıyor

zengin bir programla dil bayramına i~ti- 7,ere de kiitiıbhanelerde bulunan :vazına ve du. 
basma eserler ve tQıgatlar taratılmaktadır. Napoluon, Bav. onn civarındaki Mar-

rak edilmi~tir. Muzaff~r Germanın dil SJ di k d ta ıı 285 d J 
m ye a ar ramava ver en e..9P.r en rok şatosuna yerleşip İspanya işinin 

bayramı hakkında verdiği konferans ala- ııo u taranmıştır. ötekiler de taranmakta-
ka ile dinlendikten sonra m~z~k komitP.- dır. karışıklığını yakından tedkik edince, 

si bir konser vermiş ve temsil kolunun 
hazırladığı dört perdelik (Yalnız bir ke
lime) isimli piyes oynanmıştır. 

Beyoğlu Halkevinde 
Bevoğlu. Halkevinde Ev başkanı Ek

rem Tur tarafından bir söylev verilerek 

Bu taramalar bl~Jncı> f!qlerln kontrolü, bir nizam tesis edebilmek için en aşa
k1lvnaştınlması ve Büyük Türk Kamu~ıınun ğı bir kaç ay burada kalmanın lüzu -
ortava lmıııılması için de ayn bir pro~ram munu anladı ve Pariste iken verdiği 
ha 11rlanma ıct adır. 

Bflvük T••rk Kamusu, Tilrklve Tiirkresl- karara pişman oldu. 
nln bütün dil varhltlarmı, yaln•:ı: bu~;;nl{ü Sükun zamanlarında, yalnızlığa ta
manalarlle de~ı. ~ecmlstekl biitiin mana hammül edemez, ancak bir kadın var
d .. ~Işm~lerile ve her birinin kitabl~rd<>n a - lığının temin edebileceği fütimam ve 

bugünün ehemmiyeti hakkında izahat lmmııı örneklerlle blrındıe koynunda toola - samimiyet havasına ihtiyac duyardı.. 
verilmiştir. Sonra Semih Mümtaz Gü- ı yacaktır. Jozefin de, Mari de onu buna alış -
neş - Dil teorisinin manasını, kıymetini . Elde e~ilen dil varlıklarına ve bun!~rın k M d V ı k yı lmpanıtor traı oluyor! u · kil . 1 t t M- "k k 1 ınceıenme~ı~ dilimizin haklld mahlveti uze- tırmışlardı. Artı a am a evs a 
ve mı mev nı ana mış ır. uzı 0 u rinde var•l<ın kanaatlere dayanarak, llk ve g-etirtmek, güç olacağından, o da tuttu, Karı kocalık hisleri ha~ınd.~ ~skij demki ~aray oku~c~uğu ~a~ıy~rd~, 
seçilmiş parçalardan mürekk~b bir kon- orta ölt'reti~. okulları ders kltablarındatı 1mnaratoriçeyi çağırttı. devirlerin göreneğince fikir yurüten şöyle hır şey seçıp dinletmesını diledı. 
ser vermiştir. ~rl~et~ın Türkçeleştl.rilmesl işine de glrl - Sevincten, kabına sığamıyan Joze - Jozefin, Napolyonun onu aldatmasını - Ne okuyay~ haşmetmeab? İ~.e, 
Diğer yerlerde yapılan meraainı şıle~e~ Vll hazırlanan dl5rt binden fazla, ·fin, hiç vakit kaçırmadan hareket etti kabul edebiliyor, sade, esaslı şekilde Zaire; Ossian ve bır de madam Gay ın 
Fatih, Üsküdar, Şehr"emini ve di~er terim. öfretmenlerden ~len miltalealara gl5 ve 2 7 nisanda Marrok'a, imparatorun birine bağlanmasına razı olamıyordu. son romanı var. 

Halkevlerinde de bu münasebetle top- re düzeltme ve eklemeleri yanılarak bu yıl yanına vardı. Tehlikeli gözükmeğe başlıyan mad~ - Bunlar, Napolyonun sevdiği mu
lantılar yapılmış, dil bayram: hakkında d.ers tıtablanna !lirmbtlr. Bunlar. matema- Fuşeyi vurulmuşa döndüren bu de- Valevskayı eğer Giybo kız unutturabı· harrirler, beğendiği eserlerdi. Hiç de 
ve Güneş - Dil teorisi mevzuu etratınria hlc. fizik, melranllt. klmva. blyoloJl, zooloji, mşı'klik ım· paratoriçeye yeniden cesa- l'ırse, vaktı" gelın' ce Gı"yboyu unuttur - abdalca seçitrniıı ve söylenmiı:ı ıı.eyler 

botanik ve jeolo11 terlmlerfdlr. 5• • ._ • ~ ·-·---ı .. 
konferanslar verilmiştir. Bu ~rımter, dtlzeltme. n eklemelerlle bir ret ve ümid verdi. Panste ıken korkunç mağı da kendi üstüne alıyordu. değillerdi. Fakat imparator başka cild-

Radyod1ki söylev llltte <Türk Dllll belletenlntn blr arada çtkan kini ile bir türlü peşini bırakmıyan ve Artık () günden itibaren, bu gibi iş- lerle üstü yarı kapanmış küçük r>ir ki· 
Di•n Türk Dlli Kurumu adına t N. 23-26 sa~.s1nda toplanmıştır. gazetelerde bile türlü türlü zehirli yazı- !erde tecrübesi olan imparatoriçe, gfı- tabı gösterdi: 

Dilmen tarafından İstanbul radyo nıerke - Önilmuzdekl yıl lçtnde de co~ratva. koz- larla adetA. aleyhine bir cidal açtırtan ya kendine kitab okuyuculuğu yapsın - Bu nedir matmazel? diye sordu. 
mografya. tarih ve etnografya, filozof! ve psı ' d k kalınca Na- .. · ş ., c·a b f a· · d a· 

zinde bir söylev verilmiştir. İ. N. Dilmen bu koloJl, edeblvat, hıikuk terimleri bro.,ürler bu menhus nazır an uza : . diye yanında getirdiği bu kızın uzerıne - u mu. ı u e en ımız. e 1. 

söylevinde Türk dil lnloJabını. bu lnlollbın halinde öğretmenlerin mtitalea ve deneme- polvonun eönlUnü yeniden çelebılmek Napolyonun dikkat ve merakını çel - - Öyle ise, bize Cid'den mısralar 
kurulu§unun ana hatlarını anlattıktan ıon- lerı·ne sunulaca ...... r. hu""lyasını kuruyordu. . ı· d lenı" yaptı okuyunu.. +-anyaya Y"""-·n ı"ken bu ..... mek ı'çın e ın en ge . .... .ı.:s1.1 a 'A.J. • ra dernistir kl: tı ıı. r1m1 ı J f" ? 

h d fl k ve orta ösretlm te erln n arkası Kendı'sinı' nasıl beğendirmek, koca - I"mparator Marrok şatosunda da Tui- tam da sırası, değil mi oze ın. - Bu e e ere varmak için, yapılması re- 1 dıJct ge'.l k ilt ı aı 
rekll Olan işle 1 dl ? a ın an ve ece m a e ara ve yapı- . ın· . nasıl acındırmak icab etti!n- lerı' sarayında olduguw gı"bi, karısı"le yal- İmparatoriçe bir gülümseyişle mu -r ne f'r r ıacak incelemelere göre gerekli düzeltme ve sının ıÇ 1 . .. .. "' 

Bir kere dlliml-'n şim .. 'ye '"adar saklı 1 d t 1 d kt h 1 · bı'lı"rdi '1:\1.-afında hoş bı ... sukun ve nız yemek yı'yordu. Fakat sofradan kal- kabele edince, matmazel Giybo da ı~ıa-u uı "' ekleme er e amam an ı an sonra eps nı . ı:..1.1. • 
duran hakiki varhklrırını bulup ortaya çı - bir (Terimler Dergl.451) nde toplanacakttr. huzur havası yaratmakta mahirdi. kılır kalkılmaz hemen iş odasına gide- nah, güzel bir sesle üçüncü perdeden, 
karmak lbımdı. Halkın ağzında konuşulan. Bütün ~u toplanan Te Ozerlnde. ,.alışılmak- Her istegw ı'ne hazır, ...ıa1·ma gu'" lu" mser ak k h · · ra Şı"men'ı'n Rodrı"g'e karşı duyduru sev· "' ~ cek yerde, ilk ı"kı" şam a vesını o_ • - , "' yer yer manası anlasıl!ın on binlerce söz var l kl dlll izi dl .. A k "'ğü" hn • ta olan dil var ı an, m n şmı ye ........ - b' h ld en"nde susmasını veya so"y- .. ~. k J ef nın gı"yı' anlatıp ı"çı"nı· do" tü sa eyı o-k! O ı d ini dil. d ır a e y ya getı" ... melerini ~oyııyere oz ı ' sman ı evr n yazı ın e yer alama- dar bUlnmemiş olan haklkl mahiyeti uze - ' • un tekrar • " 
mıştı. Bıınlan halkın konuşma dfllnden bl _ rinde yeni ve mühim bir kanaat uyandır _ lemesini bilerek unpara!~r . salonuna geçti. kumağa başladı. 
rer birn toplamak. °l"er birini inceden 1nceye mı.,tır. sevgisini elde etmek degılse bıle. şa- Nedimelerden sade bir kaçı orada idi: O devrin modasınca döşenmiş ve lam-
eleyerek, dile yapabilecekleri hizmetleri be - o:Güneş - Dil Teorısı. adı altında Lengü- yed onu imparatoriçelik mevkiinde Madam Dö la Roşfuko, madam Dö baların yer yer gölgeler bırakarak ay- , 
lirtmek gerekti. is.tııı: :arlhlerde yer alan bu kanaat. ya~~ız tutmagy a gönlü varsa, içini açmasm3, dınlattığı koca salonun sessizliği için -

Sonra, Türk dilinin bütün lehçelerini bt- dıl etudlerinin verlml olmakla kalmaz Turk ik 1 k b' Remüza, madam Mare. de, okunan c::ı'ı'r tatlL akı"sler yapıyordu. 
b nl kit ıh 1 d b te rt t1z ı d b .. yü. • k b' candan konuşmasına sa· o aca ır '( _ rer birer incelemek. u arın ab sayfala- Tar tezin n e u 0 er n e u ır .. . . k' bil" belk' V b' d ·rnparator yanından geç- t e ır e, 1 Madmazel Giybo, tam irnpara orun rmda ~akladıkları dil varlıklarını da ortaya tesiri vardır. tesadüfü, bir hadıseyı - ım ır 1 .. d .. 1 .. .. mavisi -

k k lA dı b kl' d tikçe. harikula e guze gumuş hosuna aidecek bir tarzda ve hikaka-oyma azım ' Tilrk tarih tezi, yeryüzünde neolitik me- de - bir zaf ~nını e ıyor u. d o• 
Gerek halk dilinden gerek ... ski Y"nl leh d i tl ilk: .L..A'd "' rt ort •h d ti go"zlerini ona dogwru kaldırıp, sonra . a ten de gu"zel okuyordu. · .... • " - en ye n uuıs U5U ye a .....,ya a Gelirken, yanında madmazel Giybo-

çelerd,.n t.oplanacak dil hazinelerini incele: - Türk ana yurdu olarak gösterm~tır. k d w birden. çok saf bir utanma heyecanıle Vatan aşkı ile sevgisi arasında buca· 
dik"e rlllimlzin varlıkları birer blrer kend~ - Dil teorı·.,ı· de bu -~'-tadan hareket ede - yu da getirmişti ve bu ız an_- aşa~ı k' 'kl · · t'trete tı'trete yere bakı - h ·· l · ... , u"" - ırpı erını ı lıvan Simen'in eyecanlı soz erı onun 
dini ı?ö~termeğe ba!:l:ıdı. Türkçtnin fakirliği rek ilk medeniyetin ifade edlldlA'l dilln Türk yukarı- Fuşenin anlatmış oldugu şey- be beyaz bı'r kız - · 

" veren. sarışın, pem • a1.tzında, daha bec::erl ahenkler alıyor • iddiasının ne kadar bos. ne kadar m~nasız çe oldu~nu göstermtıJ, göç yollartıe yeryü - leri umuyordu. " '( 
bir sarTY1a düşünce olduğunu anlı:ırrıakt!. ge- zünlln her yanına yayılan bu medeniyetin ===~============ cağız vardı. du. 
ci-knıectlk. vardı~ı üelkelere aid dWerde bu ana dllln lamlı bir an• kök oldulunu, (d) elemanının İşte bu, madmazel Giybo idi. ~ap~l- Rodriğle Şimen'in, birbirlerine ha -

Yalnız Türkiye içinde halk a~dan sen izlerini aramı~ır. İşte bu aramada eski mil- onu yapanı, <r> elemanının da onun bir sü- yon onu, daha Pariste iken de goın:~ş, •karet etmek niyetile karşılaşıp da, önü
derleme l~i. Kuruma 150 binden fazla kellm<.' !etlerin dillerinde geniş Türk dil varlıkları Je veya objede tekarrürftnü anlattığını g~s~ ismini sormuş, sonra da aklından sılı - ne sed çekilmez bir ateşe kapılarak 
rişl gptırdl. Bunları bir araya getirmek 1i - görülmüştür.» terince hepsinin de ((bir hareketin bir süje 

t l ( vermisti. sevgı'lerini söylemekten kendilerini a-zere ll>""'ımak a o '"'' Derleme ~ı:ınsn nde Hatib bıından sonra bu yoldaki çalışma- ve objede tekarrllr ve temerküzü .. anlamına . . 
şimdivP ırııdar Jfürııtıııra glrmemıs 25-30 bin lan ve neticelerini anlatmış, sözünü bitirir - geldiğinl meydana çıkarır. Şatonun, kalabalık olrnıyan dar çem- larnadıkları muhavere parçasına gel -
halk <=ö-.ü bulunacaktır. ken şöyle ctemtştlr: ııGüneş. _ Dih Teorisinin bu verlmlerl ö· beri içinde, bu hoppa kız kendini gös- diğinde, Napolyon ayağa ·kalktı ve o-

Halk bilgisi üıerJndeki derleme işi de 15 _ «Görülüyor ki Avrupa etlmolojiı:inin nünde, flkrl ta1l&'rup bulutlarlle örtülmemiş termesini bildi. danın içinde bir aşağı bir yukarı dola-
bin kan.,r fiş gPtirmistJr. B11 flsln, kelime dilleri zorlıya zorhya hayalen bulduğu kök- olan bir dil bllginlnln kanaat edlnmesl blle 12 h l'k 1 t k r 

- Bı'r akşam, imparator yanına yak - s.arak bu ece ı mısra arı e ra fişleri n°l'Til<ilr. Rıı11< lrıanlnrı, .,."rencklerı. ler, haklkatte kök değil, ana Türk dlllnln can düşünce ve arama ihtiyacı du~llUlsm& 
masall<> r. bllmecPlPr, maniln. tür1rü1er, de.s- lı kellmeleridir. bizce imkan yoktur. laştı, beyaz şeridli, mavi ipek elbisesini etmeğe başladı. 
tanlar tel<erlemeler. ata ,<;Özleri "1.bl folklor hte CGüneş - Dil) analizleri bu yoldan önümüzdeki yıllarda teorimizin esasları- hoş ve zarif bulduğunu söyledi, ve ırnı.- ( A rka.sı var) 
ma~cy~l~ ~ fitj~c~~anm~~ · ~~~~"~~~-ö~~nft~~t~~~nınnMml~~Aw~adill&~~nq-~~~~~~~~~~~~~~------------------~~ 
dikçe bıınların her birinden bir çok kelime rin ana kavnağı Türkçe olduğunu göster - redere'k ve arsmlusal dil iuplantılarında an
Çlk3<'" l·•ı .... 

p '"?'"'1 bir de """'taks derlrme~I vapılmış, 
bunda,, ela bes hl"" va kın fi<:! ırPlmt~tır. 
Bunlıır da halk kn...,ıı<:malarmda c'imle kııru 
luşunwı türlü şekilleri üzerinde bizi aydın -
la taca ırtır. 

Tiirl( dilinin lehreleri üzerınae tam ln
eele!T'P10r yapabllmelt için, bunlara ald 11'.i -
g:ıt V"' ,,.ramer ki nbların:ı başvnrulınu!ltur. 
LebGP , ••• ntlanndan şimdiye kadar Yakut, 
Altıı Y- ""rlağ, Çııvas, Kazak-Kırgız. Baş -

mektedlr. B•ından başka (Güneş - Dll) me - latarak, Türk Milli dehasından doğan bu 
todu, bir kelimenin neden ŞU veya bu ma - büyük hak.ikatı dünvaya. tanıtmağa muvaf
naya geldi11 inl de ortaya çıkarmaktadır ki, fak olacağımızı umuyoruz. 
bu muvaffakiyet bu güne kadar hiç bir dil Bütün bu başarılnrı ve bütün yarına bağ 
tı;>orlsine na.slb olmamıştır. ıı ümldlerl, Türk dilciliği, mlllt dehayı aziz 

Fransızca (Dirlger) kelimesinin ((tanzim şahsiyetinde t.oplıyan mu Önder Atatürk'e 
ve 1dare etmek•, <Direct) kellmesinln cıdoğ- borçludur. 
ru•. Arabca <idare) kelimesinin 11çevirmek ve Dil bayramımızı kutlarken, onun bütün 
döndürmek» ve ctanzim etmek.. anlamlanna Türklüğün sevgilisi olan yüksek varlığına en 
gelişini Güneş - Dil Teorisinin yardımı ol- derin saygı ve şükranlarımızı sunar, Ulu 
madan anlamak güçtür. Fakat Güneş - Dil Tanrıdan ona sıhhat, afiyet, saadet ve mu-

3 Haftadan beri "SON P08T A,, ela zevkle takip ettiğiniz 

KONTES v ALEVSKA romam 
GRETA GARBO 

ve 

CHARLE& BOYER 
gibi iki büyük sinema yıldızı tarafından ilahi bir surette yarabl
mıştır. Bu muazzam film pek yakında şehrimizde gösterilecektir. 
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1 · utku Asker guzu ile İngiltere ve Belçika ordulan da 
Hit erın n ·zıemiyorlar. Çember- vazı·yeıı· tedk.ık seferber hale konuyor da> bağladıklarını ıgı bur" etinde kalacağmı, 

J·ıe ıı..a'r(BbCl§ı"stteamraefıdi3gı~ ·~~~ö;~~=rek şöyleD laaynl::ye~:!faor%e:an :;:ybolacağını ümid Avrupada harb hazırlıkları gün- k~-,ovakyaya hücum ettiği takdir4e. 
o den güne artıyor. Fransız nazırla- (Bll§tamfı l inci sayfada) = Ji. 

devim etmiştir: 11 1 nma'mzın ediyorlar. h palan ümidlerini Sovyet n Londradan Parise döndükleri Sabah saat 9 da, tayyare ile Paristen Fransa Çekoslovakyaya yardım edece İki mesele daha ha 

0 

u k di ih- Beneş ve • eı~ d ettiriyorlar ve dalma halde genel erkanıharbiye reisi in- muvasalat eden Fransız oı·duları başku- tir. lngiltere ve Sovyet Rusya da bu :V-
bunl 

dan yana ay R aya da ıstma ·· duna ic:tirak edeceklerdir. Maahaza, sa,. kamıştı. Ve ar buriyetinde usy _ . den kurtulacaklarını S>nı- giliz erkinıharbiyesile temas ve mandanı General Gamelen de bu muza- • 1-
tirazi dermeyan etmek meo h budud- taahhudlerın müzakereye devam için orada kal- kerelere iştirak etmiştir. det meselesini müzakere yolu ile halle 
idim: On milyon Alma~:';{~an olan yorlar: bir tek cevabını var: iki ada:n mış, Almanların Paris fizerine yap- Fransız ve İlllilis nuırlamun ınek için henüz vakit geç deği\dır •• !arının dışında, tamam b toprakla- ıı.;ıuın k r ı karşıyadır: Bir tarafta ~· malan muhtemel tayyare taarruz- müzakereleri İngilterenin en salihiyettar_b~:~ "': 
topraklarda yaı;ıyordu ve ~vdeti isti- birbırıle. :., 'tarafta da Adolf Hitler. Bız !arının ehemmiyetini azaltmak General Gamelen evvela Frıınsız sefa- kamı tarafından bu akşam soy ·ı.ıı. 
nn sakinleri, Almanyay~ rakamı, az ıı:n~': ~ile benzemiyen iki şahısız. Beneş için Fransa Parisin sivil halkını rethancsine giderek, başvekil Daladyeye lan bu sözlerin Almanyaya resmen bı yorlardı. Bu •On mılyon nsanın mec- bırbıru:ıız arb esnasında dünyayı dolaşır- içerilere nakledecek trenleri bile müliki olmuş ve bilibar< hariciye nazırı ri\rniş olduğu anlqılınalrladır. _ _ ' şey değildir. Bu rak~m, Frb~ . demektir. Umubmı hnamuslu bir Alman askeri sıfa- hazırlanıış, ağır başlı İngiltere Bone de beraber olmak üzere, ilçü birlik- lngi!terenin ukeri tedbırlen 

.. n dortte ırı Lo ken en B - de bu ad!- L d k kAl d . . 1 i) İngirz hava mu u nüfusunu .. dd tle Alsas - . zifemi yaptım. ugun on rayı bir hava taarruzuna ar- te saat ıo 30 da başve a et aıresıne go - Londra 26 (Husus - ı 
Fransa kırk see~ mu ~nsızdan nasıl tıle ~sına, milletimin bl~ askeri sıla- §! korumak için halka gaz maske- rnişler ve' Çenıberlayn ile gö:-üşınelerino kuvvetlerine ve sahil müdafaa_ teşkillbo 
rende bir kaç mılyon h Allaha kar- ~ iden dikiliyorum. (Şıddetlı alluş- !erinin tevzilni emir, ayni zamnn- başlamışlardır. . na mensub bütün efrad ve subayla~, 

ediyse bizım em AJma- tı!e yen da hava zabitlerinin hazır bulun- İngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks, derhal \•azifeleri başına geçmelerı ıçlıl Şvıaz=kullar~ karşı on mıl ·;r:; istime- lar).k 1 vakya bu meseleyi hallettiği, malannı tebliğ etmiş ... Üstelik İn- maliye nazırı Sir Con Saymon, milli mü- emir verilmiştir. 
' ·ıt·h k etme e Çe os 

0 

· ti 1 onlara · t b - - ah. tt lduıt... nın Rayhş'a ı ı • "dd tli alkışlar• . azisindeki ekallıye ere giltereden yeni bir telıdid haberı dafaa nazın Tomas nskip te u goruş- Bu tedbirin ihtiyati m ıye e o a• 
, hakkımız vardır. cşı e ya~.

1 

art ksizin anlaştığı anda, Çekos- daha var: Eğer Alman ordusu melerde hazır bulunmuşlardır ve seferberlik manasını tazammun etm .. )e B zulum eme Ak d lmıya ç · Dostlarım; b" had vardır. u 
1 

kya devletile artık ala a ar 
0 

• - ekoslovakya toprakların> girer- Müzakereler saat 12.30 da sona ermış diği tasrih olunmaktadır. . 
Bununla beraber ır feragat edeme- ova B Çemberlayn"e ayrıca temın et- se İngiltere ve Fransa Sovyet Rus- ve aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: Diğer taraftan gaz nıaskeler._inin halb h gı. bir c.eye lA k cağımı . ·ı b 1 h h mlanıul 

hadde her an bunu bır zaaf 1• ~ - ı·m ya ı e lr!ikte Çekoslovakyaya yar- •Bu sabah İngiliz ve Fransız nazır arı tevziine başlanmış ve ava ucu . 
yiz. Çünkü o zaman . esabıına ekserıya ı ~kat Alman milletine şunu d~ beyan dım edeceklerdir. arasında yeniden yapılan bir toplantı ne- karp korunma sistemi tatbik mevkıtno 
ki ederler. Ben kendı ;aka! burada daha eı!ek isterim ki, Südet A!manlarııe_mes- Hükfımetlerin birbirlerini tehdid ticesinde bütün noktalarda tam bir itilaf konmuştur. 
f gatte bulunurum. ·d n yana sabrım artık t',kon- ettikleri her devirde görülmüştür. hilsıl olmu•tur.. fa- nezaretinin emri ile büfjn lng11 • 
. le ra. gı"demı·yeceğim. bisı"t benı·m ne kfuı arazı e N 1 -s • -s- • b _.,,..., 

ı erı d ki p1e • • lir itekim üç sene evvel talya ile Fransız başvekili Daladye ve harie.ıye terede havayicl zaruriye üzerme u ....... 
Z

aten Avusturya a kadar Avus- mış h. ald Beneı şlmdl harb veya sulh İngiltere karplıkb az harb ve telı- nazırı Bone saat 15 de Kraydcn tayyare den itibaren nark konulmuştur. Bu tedo 
d ğ mu ve ne . t Şu e k"" d a· 

kadar haklı 
0

1. ~ u • bır hal tarzı ıs e- akkında karar vermek mev ıın e ır. did oyun!an yapmamışlardı, fakat meydanından hareket ederek, 16.30 da bir, şimdilik 15 gün içindi.-: • 
turya meselesının. "';zn Biz şimdı hail': ; a benim teklifimi kabul ederek Alma~- dev !etlerin birbirlerine bu derece Parise v annışlardır. Fransanın tedbırlen diğini göstermıştır. • h kkak halledı- bürrlvet vere<ektir, yahud da hız harbsiz tehdid palavraları savur- Erliruharbiyelor arasuulolı:i Paris 26 (Hususi) - Başvekil Da • me 1 n ve ınu a 5.. lara " . 

1 
ğ C 

dilmesi !1ızıın ge e ısındayız. - u- a "dip bu hilrrlyetl bızzat a aea ız. maları dünya tarihinde nadirdir. lumuşmalu ladye Londradan avdetinden sonra um 1 

ek olan son mesele karş oa;r gıda azmlınizi illln ediyoruz. Bu az- Bugün de şu yeni gelen haberlere Londrada kalııuş olan General Game- hurreisi Lebrön tarafından kabul e • 
eckli alkışlar - k "ddia ettığim . ~ anh r mü .. ,,.,~lden ve her tehlikeden bakıp ene kadar cesurane blöfler• len, ö~leden sonra Fransı.t sefarethane- dilmiş ve İngiliz nazırlarile yapılm1ş o-

re .. "nde ha ı . mımız e ~... h h .. ı; 
Avrupada uzerı akat bu böyle bır d ha kuvvetlidir ve blnaenaley er muş- detnemek doğrusu mümkün olamı- · sinde tekrar milli müdafaa nazırı Tomas lan müzakereler hakkında izahat ver • 

y;gine arazi b~du.:;,:... asla vazgeçın•m k~le ve her tehlikeye galebe ç.alacaktır. yor. Fakat bunların sonu neye va- İnsltip ile görii§!nüştür. lnglliz büyük er- miştir. • .. h 

k ·ddiasıdır ki, b b muvaUııkı- H. b" -y bizim kararımızı değiştiremez. racak? İşte asıl çözülecek düğüm klıııharbiye "'isi, bahriye blrlncı lordu Hariciye nazırı Bone ise Ingılız va a ı h . terse unu ıç ır r . b 

1 

d 

ve eğer Alla ıs Sü..,kh aJkıilar - Bay Beneş intibah etsın. . . u değil midir ve diğer askeri rüesa ve mütehassısa: Amerika büvük elçilerini kabul e e • 
etle başaracağım. - bim bir hale gel- Uzun alkıılar, (Emret senı takib edıyo- Rusya hA!l esrar içindedir. Bu- bu görüşmelere iştirak etmişlerdir. rek, kendi!erlıe uzun müddet görüş • 

y işsizlik orada çok va ruz) ivAzelerl. na mukabil vaziyeti büsbütün kö- General Gamelen 18 de tayyare ile müştür. _ 

mişti. buk sahibi bile ola- --,, .. k A f • !üleştiren yeni haber Çekoslovak- Fransaya dönmilıtür. H .. kfunet Paristeki sivil halkı tali• Artık~: bal daba ne ka~~~ Pra11 u ume l yanın Alman tekliflerini kabul et- İngiliz lı:abinesiııin toplanbsı . r e ~mek için lizım gelen tedbirled mıyorlar. Boyle d b·lir" Almanyanın O • f ~ miyeceğini anlatmasıdır. Diğer Diğer taraftan öğleden sonra, kabıne ık, 
1 

r Cumartesi ve Pazar günü Pa· 
••m•n devanı e e ~ai~i h•psedildiıtı ~ M acarıs ana aa dikkate §ayan bir haber de Roman- !ki saat süren yeni bir toplantı daha yap- a. ı ış , Fransanın iç viliıyetlerine dot-köşesinde bir va!~ den devlete hakilta - b d" ya ile Yugos!avyanuı Macaristana llllflır. Bunu. müteakib, başvekil . Çem- : :::ter harici trenler tahrik edi\eceJO. 
ya hakikat~ zaret altın• alındı~ Ceva ver ı lhlarlarıdır. Bu her iki haberin •Y- berlayn Bukinglıam sarayına gıderek ı· Sivil ahaliden isteyenler, bu tren . 
ler savura~ birısvıen~erikad• bfiyükki~: p ag 27 (Hususi) - Çekoslovakya n ayrı ve biribirinden farklı ehem- kral tarafından kabul edilmiştir. Kabul, lıT. ·ı gı·debilecek1erdir. an tngiltere .. binlerce r r t ~ b. miyeUeri şudur: - -şı- er ı e z:ım ' .ı. r Fakat yuı ki . öl- h-kfuneti dün gece yap ıgı uzun ır Birincisi dünyayı no kadar barb bir saat surmu ur. • • - • Ayrıca hava hücumlarına karşı ko-
galeyan b•..-;,c:.İdutu. on binlere• ::pır- .;bine içtiınamda Lehistandaiı başka Knıl hareketinı tehir etb k . '. alnız Pariste 43 bin yer-
evlerinclen ~eınokratlanı> kı~ bı~e anlar M carislan hükılmetine de vereceği uçurumuna ~Yors:ı ikinci- Alqam üstü neşredilen bir tebliğden ruruna ıçın,. l'. h zır olduğu bildiril• düğü zaman on}anll ne bakır ıns a abın kat'i metnini teshil etmiıtir. si harbe o kadar yeni bir fren w- anlaşıldığına göre, yann İskoçyaya git- altı ma!"enının a damıyor. B~ endik- - cev cevab aliıkadar hükiımetlere hem ruyor. ınesi mukarrer olan )tral, Çemberlaynın me~tedır. dal<" İngilizleri de kendi mem 
olduk)arull oğr d içinde, Südet halk~ ~~grafla ve he mele lruriye ile gönderi!- Fr!!:;":P=:..: ı.!:; :'..".:.' ... ~· Londrada kalnıağa karar leke:ı:e ~kletmek için, yarın Lonk • Y::ıc:adığımız e~ee .. ~ ... anlıyan bir ted e. tı"r Çekoslovakya hükt1meti bu ce- kü ·--~-.&· . k Havr'e gelece • ~ vazıY - o a mış ·· çük görmek bir Ielikettlr. Ve · Lordlar "" Avam kamaralarının çar- dradan bır aç vapur nın korkunç bir tek adam var_ ·d· bıncİa Leh akalliyetleri için Varşo - ben işte bu diplomasinin yeni bir ı ı lm k ı· bu

·· yük devlet ve Belı"to Mussolını ır: vad h::t-.A·-et ile oldugu- gılbl Macar §&Dlba gilnü toplanacak an an aşı a - ır. ~•L k tin

ı va a UAuuı kuvvetini, bu yeni Rumen - Yu- d Bü .. a1 d tn ı - n-ı-:1.-u seferbe.n.ia 

b
üyu·· k dostumuz Qnun bu hare e d ek ıı·~tıeri ı"çin de Peate hükdmeti ile ta ır. tun az ara ave ame er gon- ~ lkı ıar b

. · e a ıJ- Y goslav hareketinde tezahür etmia d ·ımı ı· Pan·s 26 (HususıA) - Belçika kabl• 
_ Şiddetli a ş - .Jer günün trın .. kereye gı"rişmiye Amade olduğu- s erı § ır. 

acaP ve .,. . t zuhur ... muza görüyorum. İtalya ile an!afımt bir Çemlıerlayn'm Jlitlan J'8Iİ -,ı. nesi bugün bir toplantı yapını.ı.tıı:. • una~~ böyle bir vazıye tarak, nu bidlnnektedir. Yugoslaııyadan bu sırada bilyla bir Londra 26 (Hususi) - Bafvekil Çem- Motörlü kıtaat ile süvaTi ve ıstı.hkam İtalya ıçın de · ·n karşısına çı • h ~ bekle · ba d 1 esi 

derse Alman milleti~-ı.. ... ınasını istiyece,: Preveıe zaferı are&et DlD1Yll1"dlL Aca De berlayn, Fransız nazırlannın da muvafa- efradının ihtiyaten seferber e ı m • 
dan da aynı tavrı "'.""' ··dafa.l edec•~ oldu? Dünya diploması ve askeri katile bugün Hltlere phsl bir mesaj da- karar'laştırılmıştır. 0

? V zaınan kendinı ~uıetten ıniirek- (Baş tarafı ı inci sayfamızda) muvazenesinde yeni, büyük bir ta- ha göndermiştir. ------ğım. e 

0 

ıı;.;1 iki mıl d B münasebetle haVViil mü var? ı Sir H v:u M ı· • d •• led·ı lan iki nıillet d•o~ • ıacal<tır. bugün yapılmakta ır. u Bu mesajı lıinıil o an oras - USSQ ın ı 8 soy 0 

b" tek blok vücud ou k zamanı gel- asime ljtirak edecek olan kara, de- İfte Hlt!er de beklenen yeni nuı- ııon bugün tayyare ile Ber!ine gitmiı ve 

keb ır nihayet venn~ Jllllltalr:a- ~ bava kuvvetleri, mektebler, mües- kuııu dtin gece oôyledi. Çekoslo- - ıı de Bitler tarafından kabul olun- (Bqtaufı ı inci sayfada) Bu oyuna da kosxoca nız ve kk··ıı · d ayrılan vakyadaki davasından ve hakla-
. · ç kler şu an . köyleri ate- ler ve halk teşe u enn en muştur. leklı"nı·n askerin ve muhtelif teşekküllar mıştır. e •• ~· len ve sese · "b B "k••·ta nndan lıalısed.iy Fakat hakkı d ' 

bo ltıyorlar, .-.ır h kesi ve her -rutamJar sabahtan ıü aren qı -. or. Hltler ile Horas Vilson aras".' a _ce~e- mensublannın geçidinde hazır bulunduli-ları şa l AlmaD olan er çahıı- cu ğa başlamışlardır. Teıekkü.!Ier kim tanıyor ve kim dinliyor? Hlt- yan eden görüpııe bir saat surm~ştii. r .. tan sonra yu··z bin kada:;:- tahmin edilen 
§

e veriyor ar, bn""'balarla imbayaPrag'~"' toplanm. amahallın" e saat on~an evvel gel- lere göre yalnız bı'r kişı·· ''uss 1i h 

!ar ve ~- eş """ asım •· · -
0 

- lngllluefiri Henderson ve Alman ancı- bir kalabalık önünde söylediği nutukta şeyi gaz da bu !!ay Ben ' a g'jve- m~r b lunmaktadırlar. Denüı harb oku- nl... ye nazın Fon Ribentrop görüşmede ha- demı"<>+ı"r kı··. yorlar. Sonra ile FransaY · mış u bandosi'e Evet Muaolinı istediği bdıır •· t Uş 
ve İngiltere AlY t gelıniyeceği- lundan iki manga, donanma .. i zır bulunmuflardır.. . B. Çemberlaynı·n Çek meselesinin pa-o unn · fel-e d ki almı<>+ır Asker sun'i bir Çekoslovakya için •harb 1ın kl b 

a hiçbır aleyh ar- b aber türbe e mev ~· . Mesajın muhtevıyatı belli .. o ama a sı·fik bir surette halli için yaptıgvı gayret-
nerek qın tirınlştir. Binaen aİı: za- e; üdürlüğil, bahriye komutanlığın- cinayettir!. desin! Selim Ragıp E- lıer sulh ü kurtar 

ne kanaat ge k bir lisan kullanın muze ~ iki deniz neferini Barbaroıı meç te dünyanın ko!lektif bir cin- alıer, bunun, Avrupa un - !eri teslim ve takdir etmek lbımdır. Al-kadaşlarım,_ a~ı (Şiddetli alkışl~r).rd·~- dan seçilen_d kıyafet ve silahlarla teclıiz net içinde olduğunu yazsın. Bugün mak üzere Çemberlayn tarafından yapı- htırası Londrada tasvib edilen g

elmıştır. . . goste 15• amanına aı Avrupada vazı·yet §udur.· lan son bir tefebbüs olduğu tahmin edil- mhaantlarmdaun uzakl' aşmamaktadır. Çekler. 
manı . . kimse bıztm . d ği- z .. be . hayrat. direği yanına i-

Her hangı bır. bizim harb ~. ı . ederek tııı: ·nın:ıı aııime tam saat onda, Gene Almanyanın etrafı ku1'- mekted!r. 1 kendi kuvvetlerine güvendik!eli mı

·z sabrı gösterırse, .. ı.r. netice ıtıban kame etmıştır.. er Hamidi· e Sir Horu Vilson yarın sabah Londraya ya ndi~zd t" . d şübh .. olnnyan bfr 
Çu11&• anı de bulunan Y vetli bir çelik çemberle sarılmalı:- d&ı lrtir tak r e, ne ıcesın e - . miz iddia olun•.m:\ıeneş yedi mil>;:'. Beşi~ta§ . tın atılmak sureti!e bajJan.. tadır. Berlin - Roma mihvennın ~ • ihtilifa girmenin zahmete değmıyecetJ• 

le, vaziyet nedır. Halbuki burada, . gemısınden op kuvvetine katıfaeak bir Macar ve f-.ııı..e, Fıana ve Sovyet Rasyımın . herkesten evvel teslim edeceklerdir. 
Çek'in başındadır .. milyonluk bir mı~- mıştır. bellrl de Leh k lllİlflenık hanı.et bnn ~iman Macar Leh olarak üç cebhesi o-
nim karşımda yet~ı! etıne, son ve kati - ç k d ~mıdır? :;::-~kb~ı:"'eı!:'. Londra, 211 (Huswıl) - •Almanya Çe- lan m.:..ıe U:.. fekllde halledilmelidir, ı.t var.lngiltere h.uk."JJI bir muhtıra ve; e ra yosu O halde Almanıardaıı tıpkı 20 ııene Muslihane bir tarzı hal bulmak için Alınan teklifini bıldıren ..>in esasen va.. d 26 (Husust) - Prag rady08'.ı evvel olduguv gı'bi bir ittifa .... 'ar ._ .. t- Diğer taraftan gazeteler askerl ma- önümüzde birkaç gün daha vardır. Bu 

B Benei baka Lon ra . .,.. - ~ au kamların Çek ordıuuııdaki dlter millet- . b" 

1 1 

An. elim. Bu muhtıra, · akkukundan . 1 . alından resmen bildırildio.ne IO<• ıeaı içine tekrar diljmek hare!teü tarzı hal bulunmaz ıse, ır an aıınaz ı ••• dettiği noktanın tahkllflerimin mahıyetı t~ .... t Hitlerin muhtırasın:ı red ceva- beklenecek midir? Bu henu-z bellı" lere mensub askerlere k&rfl haklı bir iti- önüne geçmek insan kudretinin üstünde 
de

'"'dir Te Al- hukume' madsuilık gösterdiltlerlni yazıyorlar. 1 k zuh ttl 
bir şey .- • .. Alman olan ve ermiştir. . değildir. Herhalde teşrinlevveUn Siaszyn civarında zorla eelbedllen Ma- bir iş olacaktır. Anlaşmazı ur e • 
Ç

ok basittir. Ahalısı k . üyen arazi, der- bı v h" tanın arazi talebinin kabul edil- birine kadar beklemek mecburiye- d ı "i takdirde ise ancak ilk :ınd:ı mevzüle1-
. "h k etme ıs . F kat Le ıs bal d ·ı car ihtiyatlarını sevkeden jan arma ar ı; k k 

manyaya ıltı a . edilecektır. a ·-ine dair ban mem ar an verı en ündeyiz. Harb mi, ııulh mu? O za- "stas 1 da hiçbir ltbruıenln arabalar- tirilebillr. Avrupanın Pra~"n o muş yu.. 
hal Atmanyaya ılhak ·ı on Almanı kov dıg • de doğru olmadığı söylenmek- man belki ıınlqılacaktır. ~ y';'.::,.,,a müııaa<le etmemelrtedir. murtasını pişirmek için bizzat kondisinl 

B. Beneı bir veya iki-:~:ınan değil, der- h•1'."'1'1 Bugünkü hükınüınüz §Udur ki ';~va 26 (A.A.) - Pat ajansının yakmak islenıiyeceğini bili\ zannetmelı:. mağa rnuvaff~k ;!dug (Şiddetli alkıdşl~~ ted:~elce bazı mıntakalarda ilb~edi~"!' her iki taraf son kozlarını oynuyor, ÇekoslovakJ'ae[a!Q Polonya mıntakasın- leyim. Avrupa o kadar çok ihtıyaç karp-
hal, hemen '::" ı.: .. ıisan vaziyetini •. ıd "rli idare, bu geceden itibaren u n u- ve son blöflerinı Y•JllYorlar Ve •it- dan aldığı bir habere gör., Zebridovice sındadır ki bu ihtiyaçların en az acele o-
Çekoslovaky• a "kkate alan bir huau o bavalisine teşmil olunınuıtur. lehi ihtimal Almanya mühli!t bir dvanncla Çekoıılovaltyadan Po!onyaya lanı hiç fiibhesiz hudud boylarınca mit 
bir surette nazarı dı ı beraber Bencşe den 

1 
Çekoslovakyada bulunan &ldet hatadan kaÇUınıanın bir yolunu geçmek istiyen kuvvetli bir Po!onya!ı sık yükselen mezarlıklann adedini artır-

intihab ettim. ~unun a malik olduğumuz Ha en Kund'un ve diğer Südet ıefleri- bulacaktır. grup billihtar bir Çek Jandarma müfre- maktır. Bunun~a beraber _üçüncü bir mer-
göre daha ınunsıbm v_e ffade etmek ı.te- ~ebusu kif edildiklerine dair verilen ha- zesinln mitralyöz ateşine uğramı"'ır. Po- haleyi de derpıı etmek lazımdır. Bu lhtl-

k dretten ıs ı - ce en nm tev d. v• 

kuvvet ve u ·çın her şeyden on 'b ber tekzib edilmekte ır: ed"inıi 11 müsadenıeler kaydediliyor. Birçok Lebll lonyalılar, jandarma mli!rezesine hücum li!ın, bizi doğrudan doğruya angaje ede-
miyorum. Onunın:an]arla mes!dln olan ~ S:.ıerberlik tamamen ıkına!. ı Jıd~: tevkif eclilıniştir. Moraygka cı.travac1a;o ederek jandannalann lıily5lt bir kısmı- cek mahiyette olacağı merhaledir. O zajıilyük kısmı A hAkimiyeli altına konu. Varşova. 26 (A.A.) - Pat aıansı ı kahve ve lokantalar tamamen bottur ve nın sl!Ahlannı ellerinden alınııJardır. Bir man hiç tereddüd etmıyeeeğiz ve hiçbir 
arazinin Aıma;. Fakat, hududu kat ı ·yor: Gazetelere Mor~vska Ostrava ''..° mağazalar önünde büyillı: bir mıı,ı.rı ka- çok ölü ve yaralı vardır. tereddüde müsamaha etmiyeeeğiz. lacağını söyle ım.k işini bu mıntakanın n k Cieszyn'inden venlen malfunata go- labalığı görülmektedir. cı- tebli!te va- Alman luıl1tı ......... levltifat Vaziyeti hüliısa edeyım: Avrupanın &. 
olarak teshil e:e ~· Çe seferberlik emrinin büfün Moravya ve ziyeti dolayısile sokaklar tam bir karan- Berlin 26 (AA.) - Buraya gelen ha- kıbeti bu hafta belli olacaktır. Bu hafla 
aakinlerin• ."': b!:..de Bene§ bu top- ~İezyada hAsıl ettiği ~ık Çek m•~: !ık içindedir. . berlere göre, iki gündenberi Çekoslovak- yeni bir Avrupanın ortsya çıkması 11-l!tınd~ ı ktir. 

1 ı nın &ık sık verdlklen ~ava tehb esı Cescyııde Olza huılud nehrine giden yada Alman halkı arumda kütle halin- zımdır. !fe~r~~~J>.d...1..--~.-~---raklan bıtt verece it ndisine yardım ... ~ 1 · yüzünden daba zıyade artmak- yollar telörgülerle ÇOvrllmlflir. de tevlılfat 
B. Benet dünyanın :isi de, diplomatla- emır eİııUysUarıa juıdarma aramda 

deceğini umuyor. Ken . .. dahaleye tadır. 



12 Sayfa - SON POSTA 

~-~ "Son Posta,, nın HikAyesi ,... .. ~ Ziraat Vekaletinden : 

1 
i İHBAR MEKTUBLARI 1 

1 
Vekllet binası kalorüerleri için 150 ton sömikok kömürü açık eksiltme su

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

292,5 liradır. 

Şartnamesi Ziraat Vekaleti Levazım Müdürlüğünden parasız olarak alınır . 

... 111111111111 
Orhan tam yarım baattenberı burada 

b ekryordu. 
Yağmur yağıyordu. Hava oldukça so -

ğuktu. Genç adam bir tütüncü dükkanı
nın saçağını siper alınıştı. Pardesüsüniin 
yakasını kaldırmış, şapkasın: iyice gözle
rine kadar örtmüştü. Sık sık sıkıntılı so -
Iuk ur alarak gözlerini hir berbe:· d:.ikka
mnın k .. pısına dikmiş bekliyordu. Onu 
burada gören tanıdıkları kim bilir vazi -
yetine ne manalar veı irlerdi. Fakat ne 
olursa olsun karar vermiştı, bekliyecek
tı. Sonuna kadar sabır ve tahammül e -
d k, nıhayet neticeye varacaktı. 

Karı:.ının yarım saat E::vvel bir otomo
bilden atlıyarak buraya gırciiğıni gözleri 
il görn i.ıştu. O her halde buraya saçını, 
tırnaklarını yaptırmıya, .)'ani süslenmiyc, 
b r kat daha giızellcşmiye geh1işti. Bu -
ı dın ise a:~ığma gidecekti. Evet aşığına .. 
'e o da onun peşini takib edecek, ihane -
tini gozicri ile görüp kendısin: aldattığ. -
na kanaat getirdikten sonra onı:.. artık eve 
dötımemesini söyleyip yı:ınmdan ayrıla -
caktı. Sonra boşanacaklardı. Orhan ka -
rısından o kadar emindi ki hiç bir zaman 
aklına böyle bir ihtimal gelmemişt:. O -
nun gözünü, iki hafta.<lanberi arka ar -
kaya aldığı ihbar mektubları açmıştı. Bu 
mektublar imzasızdı. 

Orhan ilk ihbar mektubunu aldığı za
man bir düşman diye, güldü, omuzlarını 
silkti. Fakat bunu bir jkinci, bir üçünd 
takib edince sinirlenmiye başladı. ~u 

mc.ktubları gönderen meı;hul şahıs her 
kımse, eğer bildiği bir şey olmasa bu ka
dar ısrarla kendisini ikazda devam ede -
bilir miydi? Sonra genç adamın şüphe -
Ierini kuvvetlendiren başka sebebler de 
\•ardı. Bir kömür şirketinde çalışıyordu. 
Şırketteki mevkii yükseleli işlerin çok -
l gu yüzünden karısını ihmal etmiye 
başlamıştı. Onun fJzünü ancak sabah ak
şam görebiliyordu. Sonra eskidenberi 
bıraz da kendisinin huysuzluğu yüzün -
<lC'n aralarında ufak tefek anlaşamamaz -
Iıkl r olurdu İkisinin de eğleneccğ~ yer
ler daıma birbirinden ayrılırdı. Nezihe 
C6 r sinemaya gıtmek isterse Orhan ha
yır Cavide gidelim. derdi. Kocasını he
men briç masasının başına çeken bu ke
keme Cavidden de Nezihe nefret ederdi. 

Öteden İfakat hanım atıldı: 
- Allahtan pacanız yok da, Pariste 

mecburen tek du
racaksınız. 

Torik hem gü -
fümsedi, hem de 
Takvora bir göz 
işareti çaktı: 

- Ya! Anne 
hanım.. parasız -
lık kötü şey! 

- Oh olsun! 
Size, kim dE;di 

har vurup, harman savurun? 
-Ne yapalım? Biz senin gibi yedi

recek zolaci bulamadık. . 
Bu karşılık kocakanyı susturdu. Ö

nüne baktı. 
Tak\•or bu fasıladan istifade il.€, ma

lümatfüruşluğuna devam etti: 
- Bu İsviçerya'nm tarihinde Giyom 

Tel deyi bir herif vardır. Bu adam, 
mPmleketini kurtarsın için ne etmiştir, 
b"l rsin? 1.Ifak oğlunun tepesine bir el
m~ oturtmu~. okulan vurmu~tur! 

Hakan hanım: 
- Ama.n, a dostlar~ Nasıl kıvmı~. öy-

le? dive bağırdı. · • · 
- Nasıl kıydığını bilmem .. lakin ta

rıhcez menşur olmuştur. 
- Evladına kıymakla adam me.~hur 

olur mu? 
- Apraham peygamber de öyle ol

mamıştır? 

- Ö\1 le! Lakin Cenabıhak ona kur
ban göndermiş de, evladını kurtarmış ... 

- He, bununkisi de tıpa.tıptır. Bu 
da elmayi vurmuş, oğluna zararı do -
kunmam11tır. Böyleliğilen de İsviçer -
yanın hüriyctini kazanmıştır. 

Gurnbi efendi sordu: 
- Bu memleketin başka ne gibi hu

siyetleri vardır? 
- Deeyim: Bir keret İsviçerya dili 

Cievi bir dil yoktur .. 
- A'. Bu adamlar dilsiz mi? nasıl an

la~ıvor1ur? 
- Öylesi değil. Ayriyeten dilleri 

~oktur amma Fren'kçez, Almancaz, 

-Yazan : Peride Celal ..... 
Orhan da onun arkadaşlarından mesela 

daima hastalığından, sinirlerinden tika -
yet eden Naciyeden hoşlanmazdı. Bu yüz
den aralarında uf ak tefek kavgalar da ol
maz değildi. 

Orhanın son aldığı ihbar mektubunda 
karısının bugün aşığı ile buluşacağı ya -
zılı idi, Orhan <l'a artık bir şeyler yapma
sı, bu meseleye bir nihayet vermesi la -
;ı:ım geldiğini düşünerak sabah erkenden 
evden çıkmıştı ve şirkete gelmiyeceğini 
telefon ederek tekrar dönüp bir polis ha
fi 'Sİ gibi uzaktan evi tarassud altına al
>nıs. Nezihenin öğleden sonra gayet zarif 
bir kıyafetle evden çıkıp bura~ra geldiğini 
!?Örmüştü. Orhan zaten rnektubları almı
va basladığındanberi dikkat ediyordu. 
Karısı son zamanlarda kendine fazla itina 
etmiye başlamıştı. Fakat acaba aşığı kim
di? Grhan kendisine ihbar mektublarını 
vazan meçhul şahsı da merak ediyordu. 
Bu kendisinin bir dostu mu, yoksa Nezi
henin bir düşmanı mıydı? Belki de g"'nç 
kadının yüz vermediği bir adamdı. Fa -
kat bu Nezihenin yaptığı ne alçakhktı! 

Buna nasıl cesaret edebilmişti... Ah bu -
dala erkekler .. bir de o. Nezihenin ken -
disini her şeye rağmen çılgın gibi sev -
diğini zannederdi. 

Gelip geçenler ona hayretle bir kere 
bakıp öyle gidiyorlardı. Kim bilır bura
da bekleyişine ne mana verirlerdi. Uta -
nıyordu, kızıyordu, üzülüyordu, kendisi
ni aptal, aldatılmış bir koca mevkiinde? 
görmek izzeti nefsini yaralamışh. Bu -
nunla beraber hatasını da anlamıyor de
ğildi. Eğer istese daha iyi bir koca olabi -
lirdi. Sonra bu kadar genç güzel hır kadın 
hic başı boş bırakılmıya gelil' miydi? 
Karısının sarışın ince yüz5 gözünün ö -
~üne geldi. Hakikaten r.e kadar güzeldi' 
içi sızladı. Onu şimdi elinde!l bir başka
sı almak üzere idi. Mektublara bakılırsa 
almıştı bile .. derin derin içini çekti ve çı
karıp saatine baktı. *Ne oldu bu ka -
dına!ı. diye mırıldandı, saat üçe geliyor
du, demek bir saattenberi burada idi. 
Birdenbire geriye doğru sıçradı, parde -
"üsiinün yakasım iyice ~aldırdı. Berbe -
rin kapısı açılmıştı. Dışarı gene: bir adam 
çıktı. Temiz giyinmişti. Sevimli bir yü
zü vardı. Orhanın içine derhal acı bir 

Dalyancaz konuşur
lar.. Memleket üç 
parçaa bölünmüş

tür, üçü de bu say
dığım dillerden biri 
ilen laf eder. 

- Sonra? 
- Saniyeten, or-

dusu var, lakin de
nizi olmadığından 
filosu yoktur. 

- Tabü. 
- Üçüncü husu" 

siy eti: Marebeye 
girmez, nötrdür. 

- Nedir? 
- Bitaraftır. Ne 

şüphe girdi. Belki de karısının Aşığt §11 çı
kan adamdı. Burada buluşmadıkları ne 
malO.mdu?. On dakika geçmeden genç ka
dın da çıktı. Saçları gayet güzel olmuştu. 
Şapkasının kenarında pırıl pı.rıl kumral 
büklümler parlıyordu. Eldivenlerini ge -
çirmiye çaJıştığı beyaz parmaklarının uç
ları birer kan damlası gibi göz alıyordu, 
dışarı çıkar çıkmaz telaşla etrafın!l ba -
kındı. Sonra sür'atle yiid.miye başladı. 
Orhanın önünden geçti, genç adam acab3 
aşığı demin çıkan mıydı, yoksa şimrli mi 
ona gidiyor, diye, düşünerek takibe ha
zırlandı. Fakat genç kadın bir kaç adım 
yürüdükten sonra birdr:nbir~ başını çe -
virmişti. Derhal kocasını gördu, şaşırdı. 

Hayretle kaşlarını kaldırarak döndü. 

- Ay sen burada .ne arıyorsun~ diye, 
ona yaklaştı. 

Orhan da evvela şaşırmı~. fakat kendi
ni çabuk toplamtştı. Gülümseıniye çalı -
şarak: 

- Bugün işim erken bitti, dedi, çtk -
tım, şöyle bir dolaşayım dediın. 

Bir an durou ve gözlerini genç kadı -
nın gözlerinin içine dikerek ilave etti: 

- Sen nereye gidiyorsun? 

Nezihenin birdenbire yüzü pembeleş
ti. Mütereddid bir tavırla mırıldandı: 

- Hiç .. Nerimana ... Yok. belki bir si -
nemaya giderim. 

Orhan: cŞaşırdı diye, d~şündü, öbürt't
ne gidecek, randevusu var. Benden n!lsıl 
kurtulacağını bilmiyor• derhal: 

- Beraber sinemaya gideriz diye, ce -
vab verdi. 

Genç kadın hayretle ona bakmıştı, sm1-
ra başını önüne eğdi. Gayet hafif bir ses
le: cPeki diye, mırıldandı. Sen sinemayı 
sevmezdin de .. ~ Orhan cevab vermedı. 
Dürüşt bir hareketle onu kolundan çekti, 
yağmurdan kaçmak için sür'atl~ yürümi
ye başladılar ve koşarak karşı kaldın -
ma geçtiler. 

Ertesi gün Oı·han tam beşte şirketten 

çıktı. Eve gitmek üzere bir otomobile at
ladı. Akşama kadar eve sık sık sudan ba
hanelerle telefon etmişti ve her telefon 
edişinde karşısına Nezihe çıkmıştı. 

(Deııamı 13 ncü sayfada) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Tatu 

Eksiltme 29/9/938 tarihine müsadif Per~embe günü saat 15 de Vekalet binasın
da satın alma komisyonundıı yapılacaktır Talihlerin teminatlarile birlikte 
mezkftr tarihte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. ~3654> c6330» 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Memba su kaplarında kullanılmak üzere lüzumu olan yeni tip muhtelif nu -

marada 2 buçuk milyon su kapsülü ile 47 tane pens açık eksiltmeye konulmuş

tur. Kapsüllerin beher bin tanesine 175 kuruş, pensin tanesine de 13 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Kapsülün nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö

rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka mühür kap -

sül imaiathane sahibi olduğuna ve bu işi yaptığına dair en az iki müesseseden 

1000 er liralık vesika ile 373 lira 95 kt1ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 30/9/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun -
malıdırlar. (B.) (6475) 

Gazetemizin 25 Eylı11 1938 tarihli nüshasında Belediye Hanları arasında Seü
miçeşme - Maltepe yolunun asfalt tamiratı ilanında ilk teminat mikdarı 124: lira 
62 kuruş olacak yerde 182 lira 62 kuruş olarak c\ızıldiği görüldüğünden tashih 

olunur. 

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 

. ... .. .. ~·"' . . ... . .. . . : ... : . . . ' ,.. .. . - ~ .. ·. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayuıız 

İneriz.. dedi; 
lakin Cinevrede. 

- Neresi orası? 
- Milletler Ce 

tniyetinin olduğu 

yerdir. Ayni zaman
da memleketin de 
en kıyak şehridir. 
Firdolayı gezecek 
mesireleri, bir de 
fefkelade gölü var
dır. 

- Daha, çok u .. 
zak mı? 

- Bir kaç saat • 
tan gelooruz .. 

- 26-

söyleniyordu; sakın o olmasın? 
- İhtimaldir. Herhalde Avnıpat kı

yafetine yeni girdikleri belli. Baksana, 
karının elbisesi üstünden düşü.yor. 

- Ya, herifin melon şapkası? Melon 
şapka yer yüzünden kalktı. Anlaşılan 

oralara daha yeni gitmiş. 
- Bak, bak! Veliahtın stğalı kolla-

rında dövmeler var. · 

- Çuvaldan bir de bavul taşıyorlar. 
Kim.bilir içinde ne mücevherler var -
dır?! 

Yanlarına kasketli, parlak düğmeli 
bir otel çığırtkanı sokuldu: 

- Otel dü Lak, silvuple .. 
Gurabi efendi kendisini hfirmetle 

selamlıyan bu adamın kılığına aldan
dı, onu yüksek rütbeli bir zabit zanne
derek, şapkasını çı'kardı yerlere kadar 
eğilip mukabele etti: 

- Estağfurullah!.. Estağfurullah!. 

Teşekkür · eder1rn. Çok naziksiniz!. 

Ve Takvora dönüp: 

- Bu zatı aliye frenkce söyleyiver: 

kokar, ne de bula - Avruı:MKun.. sade 

Son derece mahzuz oldum. Fakat ben 
naçiz bir mütekaidim .. onlar büyük bü
yük zevatı karşılamağa alışmışlar .. ga
liba bir zühUl oldu .. dedi. ~ır. Böyük marebe- iAvrupanın değil bü-

de, nasıl ki demiş . tün dünyanın en bü-
isem, salt seyırcı c- Ne yapalım, biz senin gibi. yedirecek zolacı bulamadık.> ' yük devlet adamla· 

kalmış, zengin olmuştur. ı Varsın üç gün sonra olsun! ı rını. sayısız defalar istikbal ve teşyi 
İfakat hanım derin derin içini çek- Gurabi efendi şu fikirde bulundu: etmiş bulunan Cenevre şimendifer is-

ti: - Benim itirazım yok. Siz bilirsiniz. tasyonuna, o gün de, şarktan gelen 
- Ne bahtiyar insanlar var, dünya- Kesedarın reyi de sizinle beraber ol - sür'at katarı yekdiğerinden acayip dört 

da! dedi. Şu memlekette beş on gün duktan sonra dilediğiniz yerde, diledi- yolcu indirdi. 
kalsak. Her yer zümrüd gibi.. hoşuma ğiniz kadar kalabilirsiniz. Orada biriloniş meraklılar kalaba-
gitti doğrusu.. Torik sordu: lığı bu yolcuları baştan aşağı tecessüs-

Torik gülümsiyerek, kocakarıya göz - Sen ne buyurursun, ahpar? Bu le süzdükten sonra, birbirlerine göste-
ucu ile baktı. mübarek yer bizi üç günde mahvetmez, rerek şu miltaleaları yüriittüler: 

- Varan iki! Anne hanım da burada temize çıkarmaz a? - Hindistan racalarından biri ola· 
ilişmeğe iştahlt. Ne olursunuz? dedi. - Yok. Lakin ço'k pahalt olduğunu cak .. yanında karısı, veliahdı ve kltibi 

Bu müzaharet İfakat hanımın oür'e- bilmeli, işimizi or.a göre tutmalıyız. var. 
tini artırdı; ısrara başladı: Bunu önceden haber etmek vazfemdir. - Yok. Raca falan değil.. yeni Ha-

- Öyle ya! Ben hepinizin ha tın için - İnelim o halde. beşistan mürahhasL 
o yerlere takıldım, kaldım. Başıma tür- - İnelim! - Olamaz. Rengi esmer değil ·bunun .. 
Hi işler geldi. Burada da • iz benim ha- fiç kişilik bir ekseriyetle verilen bu - Şimal kabilelerindend.tr belki de 
tırımı güdlin. Ucunda ölüm yoka? Na- karara Takvor da katı1mak mecburiye-- ondan .. 
sıl olsa gene kavu.şursunuz Parislnizı. tinde kaldı. - Yoksa, Cavalı bir prensin ıeleceği 

Takvor çarçabuk l:!>u suitefehhümü 
düzeltti: 

- Yok, canım! Zannettiğin değiJdiT. 
Otel tasviye edoor .. uşaktır ne!. Fekat 
olmıya ki enksesinden gidelim. Lak 
oteli buranın en pahalı otelidir. Bir 
geceliği ilen, İstanbulda üç odalık bir 
apartımanın yıllığını ödersin. 

Herifi savdılar. Niyetleri istasyondan 
usul usul dışarıya çıkıp, kendi kendile
rine, mutedil, mütevazı bir otel ara • 
maktı. Bunun için de Takvorun dllhi· 
lirliğine güveniyorlardı. 

Eşyayı aralarında pay edip, her bıri 
bir parçasını eline aldı. Mahud heybe 
de Toriğe düşmüştü. O, bunun bir g6-
zünü sırtına, bir gözünü de göğsüne 
sallandırdı. Yola düzeldiler .. 

(Arkası tJ11r) 
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1 Hikaye: ihbar · mektubları 
(Btıf tarafı 12 inci ıayfada) 

"Allaha ısmarladık 
Ya.zan: A. R. 

Leyli!,, 

O gün .ainemaya beraber giderek kan
sının aşığı ile buluşmasına mani olmuş -
tu. Acaba şimdi onlar ne zaman buluşa
caklardı Onları bir arada yakalamayı 

hAla ayni §iddetle arzu ediyordu. Ancak 
bu şekilde rahat bir soluk alıp genç ka
dınla arasında olan bağı koparabilecekti. 
Fakat bir taraftan da elinde olmıyarak 
onları birleştirmemeye, buluşmlarına 

mani olmıya çalışıyordu. 
Eve gittiği zaman Nezihenin biraz ev

vel sokağa çıktığını söy ledileı·. Hizmetçi 
onun bu haberi alır almaz sapsarı oldu -
ğunu görünce hayret içinde: tBelki Na -
ciye Hanımda bulursunuz, dedi. Genç a
dam derhal sür'atle gen döndü. Naci -
jelexe gitti, fakat karısı orada yoktu. Na
ciye genç adamın böyle ziyaretlerjne alı
şık olmadığı için hayretler içine kaldı, 

bununla beraber onu yarı zorla biraz o -
turnuya ve bir çay içıniy~ icbar ettı. Ara
dan yirmi dakika geçmeden Nezilie geldı. 
Kapıdan girip te koca.sını orada görünce 
kıpkırmızı oldu. Fakat ona cniçin bura
dasın> diye de sormadı. Orhan hiddetten 
dudaklarını yiyor: cBuraya gelmeden 
evvel muhakkak aşığına uğradı> diyordu. 
Genç kadın söz arasında şapkacısına uğ
radığını söyleyince: cBenı §Übhelendir -
memek için işte güzel bir yalan .. > diye, 

Fakat ancak iki gün daha sabredebildi 
ve nihayet haftanın sonunda bir ak~am 
erkenden eve gitti, içeri girer girmez 
karısını sordu. Onun öfke ile par] yan 
gözlerine bakan hlzmetçı şaşırmış, oda
sında efendim> diye, kekelemi!)lı. Ge::.1ç 
adam merdivenleri koşarak çıktı, karı -
sının kapısını şiddetle açıp içeri girdi. 
Daha ziyade sabredip onları bir ar:.da 
yakalamayı bekliyemiyecekti. Bu buda
lalık olurdu. Artık karar vermiştı. ona, 
kendisini aldattığından haberi olduğunu, 
artık bu rezalete nihayet vermE>sinı söy
liyecekti b az ke-l Tabur ağasının rengi bem ey A 

sildi. Hissedilece!k. derecede bir telaş 

ile: ? Eli 
- Ne yapalım kumandan bey·· -

ld
. _. k d aayret göstere -

mizden ge ıgı a ar, • 
ceğiz. hd'd' te 

Alay kumandanı, yaptığı te 1 ın -
sirinden memnun olarak sözüne devam 

etti. - 1 ı·..,ınız Tatar agayı a 1 "' • 
- Yanınıza, ~~ Bazı 

Köy köy dolaşmıya ba.,..arsınız. .. -

k .. l d ahvali •üpbeli olanları, şoy 
oy er e, Y F kat çok 

l b.. 1 bir iki pataklarsınız. a 
e oy e ha talık bahane ederek, 

zamanlar da, 6 • T t ag-aya bı-
t hk. k t taharnyatı a ar 
a ı a ve bö lece oyalarsınız. 
rakırsınız. Onu, Y kad devam ede-

- Bu oyalama, ne ar 

cek? .. O .,..'""diden tayin edemiyece -
- nu, ,....... . dikkat edecek -

gımv • Ancak, bır şeye f v 

. . ... köyün• ayak bas.ıgınız 
s~ız. ~aya erek 0 köyde ve ge-
günden itibarellt 1 ö lerde her gece 
rek gitti~Z baş::~a!k köyün kıble 
tam saat dörite ıkacaksınız. Orada 
tarafından dışarı ç dolaşacaksınız. Size 
yarını saat tadar adaJJ1l gizlice te -
gönderilecek olan deıen adama, 
masta bulunacaksın•··· 
parola sorunuz. , 

- Parola, ne olacak·· 
_ Altın horoz. 

- .AlA .. · . • Afrezemizle, ara-
- Böylece; bızilll mu 

nızda irtibat bulunacak. 
- Netice!. 
- Onu, bize bırakm 

~LEYLA! .. 
A~danı ıordu:' 

JnJsınız. ojlum.. . 
- Hazır bir sesle cevab verdı: 
Zeki bey, tok uınancfan bey. 
- Hazırız, k ---..l:ıklarıru aşırttın 
- Cebhane aıuau 

mı?.. 1 sam.an çuvalları 
- Bir saat evve ' 

içinde yola çıkardım- taksim ettin? 
- Müfrezeyi kaça 
- On :ıosına 8~0ııardan gide-
- Hepsi, ayrı ayn 

cekler değil mi?. 
- Evet efendiJJLd kaç nefer var? 
- Senin yanın 8 

- Altı nefer. 
A.a •IJ - Kcu.ı mı· _ Fazla olursa, na· 

_ Klfi efendilD· · · 
zarı dikkati celbeder. ğlum· .. Mel'un 

- Hiç şüphe etJne, :narda, kimbilir 
heriflerin burada ve Y 

.. ..1 ri .,,.ardır· . ? 
ne kadar gozcu e k t edeceksın · 

- Ne zaman hare e rdı Müsaade 
. ·ce tara . 

- Ortalık, ıyı hal binelim. 
ederseniz, biz de de;uraladı. Sağ elile, 

Alay kumandanı, d . 
başla ı. 

kulağını kaşımaya _ da meğer sa-
- Canım .. bu kız~agızilş Kendimi 

d" küDJll ... 
na ne kadar uş la ile Mecnu~·~.n 
sanki hakikaten Le~ m İki gozu-

edıyoru · 1 
arasındayım. zarın Sana bir şey o.a -
nün yaşı, iki çeşme. pemin, sofrada 
cak diye, ödü kopuyor. b deg-il .rni, sen 

A l k cAyı - d adeta azar ıyara · d' e bagır ım. 
1 ksın• ıy h asker kızı o aca . de sızladı. a ... 

Bağırdım aınroa, içım d' Bizim ham -
.. uyeme ı. 'd ' Bana bir şey soy ıur?.. Gı erıı;en 

· ,Ne 0 .. 
ma rica etınıŞ.. b' kere daha gore-
buradan geçsin de ;r omuzların tit -
yim.» demiş ... Ne od~ mi ağlıyorsun? .. 
riyor. Yoksa, sen .. Unde bir damla 
Sakın haaa .. Hele ;ozkalkar sana mü
yaş göreyim. vana ı,. çeıteriın· .. Ço -
kemmel bir .. Jolıç W:k... Hadi b~ka
cukluğun ıuzuınu Y muvaffakıyet 
yım.. Allah, selamet .,,.. 
ihsan etsin.·· k narını açtı. Ze-

Alay kuJJ1.8ndanı, od Titriyen du-
ki beyin boynuna sarıl ~teşler içınde 
daklarıru bir an onun Bir şey daha 

Yanan alnına dayadı ... ffak olamadı. 
ed. :f,{u'\'a b Ö' 

söylemek ist ı. ta an bjr şe~', 0ıı.a-
İçinden kabaran ve ş . 
zında tıka.nınıŞtl• nan birdenbıre 

İhtiyar askerin ko ,_ ı~n sendele -
n:•.meme~ ".ı ... , 'bi 

gevşemiŞtf.. ...,~-- alı bir hasta gı 
• mişti. Zeki bey, hunun 

acı acı güldü. 
Aradan günler geçiyor, bütün gayre

tine rağmen Orhan genç kadını aşığı ile 
Leyla tıüre -· ~ gı acı acı çarparak pencereye koştu yakalıyamıyordu. Onun her dakikasını 

kapıdan fırlarken 0 zam k d I .. d · d'~ · .. _ , 
tanetini güç muh f ana . a .ar me- cereye koştu. Uzüntülü bir rüya gör- nere e geçır ıginı ogrenmex: istiyordu. 
b h d a .. aza edebılmış olan rüğünü zannediyordu Buna da imkan yoktu. İşe başkalarını ka-

u assas a am koşe mind · · .. "'.,. · t b lki b ümk' •• d.. F k t · t 
rine oturmuştu ' n· kl . :rın.ın u~e- uç gündenberi, kalbi ezim ezim ezil- rış ırsa e u m un u. a a ıs e-
davamış ellerlııi ı~~e .. erını dızlerme d\ği halde, Zekiye hiç bir şey hissettir- miyordu. Yalnız başına her şe)ri hallet -
De~in bi~ sefkat v~zune . kapamıştı. memişti. Ona karşı şen ve kayıdstz gö- meyi tercih ediyordu. Nezfüe de artık on
hazin ağla~ıya başı assasıyetle, hazin rünmeye ga»ret etmişti. Fakat muhit, daki gayri tabii hali keşfetmişti. Gidip 

*
amıştı. ona çok büyük bir korku vermişti. Bu geldiği yerler hakkımla izahat veriyor, 

h l 'd k' k' ı h'"kA t genç adam kendisi ile beraber gelmek is-Kaldırımlara çarp ava ı e ı eş ı~·a arın, u ume me -
vılcunlar sıçrıycır .. ~n nallar~an, kı - murlarmı ve askerleri ele geçirdikleri teyince ses çıkarmıyordu. Fakat Orhan 
ve du\'arlarına çarpa aş ~vlerın cephe zaman, onlara yaptıkları zulüm ve iş- hazan şapkacı, dişçi, terzi gibi yerlerde 
lara ka?ar sürüklenh.:rşdau.ırtılar, uzak- k,encelerin hikayelerini d. in.liye d!nli - atlatıldığını hissediyordu. Nihayet bir 

- '\) ld k ı 1 ı t gün karar verdi. Gene esklsi gibı karısı-Ley la, yi.ireği acı acı aı· .ı e, çı ıraca 1a e ge mış ı. 
Ç parak pen - (Arkası var) na karşı gayet Iakayd davranacak, ondan 

B 
uzaklaşacaktı, bu suretle genç kadını 

arb h 
serbest bırakmış olacaktı. O zaman o, arosun aya tı tehlikenin geçtiğini zannederek ihtiyatı 
elden bırakacaktı, aşığı ile serbest serbest 

(Baş ta1·afı 9 uncu !ayfada) dolaşacaktı. İşte .tam o sırada Orhan on-
hareket ediyordu. Oruç R .,_ d h f ind'e bulundu. Barbarosa o kadar güve- ların karşısına çıkacaktı. 
kun ve ataktı. Bu yüzden eı" k·~ .a coş - nen ve sevgi besliyen Cezayirliler bu tek- Dediğini bir hafta yapabildi. Bu bir 

Barbarosun hayatını ~k v: ı sız öldü. lifi de kabul ederek padişaha bir heyet hafta zarfında da bir cehennem hayatı 
onun yüksek idarecilik uvr efnl yer yer gönderildi. yaşadı. Şir'·ete erkenden gidiyor ve es -

L ası arına da H t d · f · h k 1 d l" k' · 'b· rastlıyoruz: Cezayire ~eldikt b aya ın a mi.ı rıt are et er en. zu :ım ısı gı ı gayet geç dönüyordu. Fakat o-
ne sonra iki kardeş onda en kırlkaç se- ve haksızlıktan daima çekindı: Bir ara- ra<la istediği gibi işleri ile meşgul ola -

· on a eye ve lık C · d b' · kt B b kş k d k d genış topraklara sahih olrn 
1 

d t ezayır e ır ısyan çı ı. ar arosun mıyor, a ama a ar arısını üşünüyor, 
. tış ar ı. kiye 

ayırarak ıdareye başladıla 
0 

sarayına hücum ettiler. Barbaros onları cacaba şimdi aşığı ile beraber mi, 111 an-
belki 'Ik d f 1 r. ralarda püskürttü. Yanındakiler cCezayirlileri da ne yapıyor , diye, Riiphe ve kıskançlık 
d 

.ı lı e a o arak nüfos ve ~mlaki sav- .. -
ır~ı ar. Her tarafa gönder'! · kılıçtan geçirmekıı istediler. Barbaros ra- içinde mahvoluyordu. Bu bir hafta zar -

· 
1 en memurlar zı lm d y ld b h fı d b vasıtasıle meınleketin ver bil v. o a ı. o aşlar onun u mer amet n a gene ir imzasız mektub daha al -

. . k . e eceg1 ver - h. 1 . d • B k b , gıyı, çı arabıleceği askeri t . . ıs erın en açıkça şikayet ettiler. Bar - mıştı. u me tu onun Asabını büsbütün 
ayın ettıler. b h lkı k ı N b lm 1518 de Hızır Reisin u.~ kard . d aros a topladı, vaziyeti anlattı ve amçı adı. eticeye vara i em için bir 

İçeri girdiği zaman karısı oturmu~ yıı.
zı yazıyordu. Kapı şiddetle açılıp ta o -
nun yüzü sapsarı, gözleri büyL1müş bir 
halde içeri girdiğini görünce teltışla ye
rinden sıçradı ve derhal yazdığı mektu
bu arkasına sakladı. Genç adanı onun· bu 
hareketini görünce büsbütün çılgına dön
müştü. Derhal karısının üzerine doğru 

koştu, homurdanır gibi caş1ğma degil mi? 
Aşığına yazıyordun ... > diye, genç kadı
nın şiddetle mukavemet etmesine aldır -
mıyarak elini büküp kağıdı aldı. Fakat 
bir kaç adım uzaklaşıp ta kağıda bir göz 
atınca hayretler içinde kaldı, bir an ha
reketsiz durdu. Sonra yavaş yava~ yü • 
zünün hatları gevşedi, hatta dudakların
da hafif bir tebessüm belirdi. Mektub iki 
satır yazılmış ve yarım kalmşıt~. Şöyle 
başlıyordu: 

cİyi bir dostunuz olduğum için karı • 
nızın sizi aldatmasına tahamm:u edemi~ 
yorum. Eğer biraz kurnaz ve ihtiyatb 
davranırsanız ilh .. .> 

Genç adam birdenbire döndü, karı-;ına 
baktı. Genç kadın arkasını masaya da 
yamış gözleri yaş içinde, dudaklan tees4 
sürle kıvrılmış duruyor, kendisine bakı • 
yordu. Orhan mektubu yere fırlattı. Ağıl 
ağır ona yaklaşıp mırıldandı. 

- Dernek öbürlerini de böylece sen ya. 
zıp sonra daktiloya çekiyordun! Fakat 
niçin? 

Genç kadın cevab vermek istemşiti, d'u
dakları titredi ve birdenbire gözlerinden 
yaşlar boşanarak muktedir olamadı. Or
han içinin sevinçle dolut> taştığını hisse
diyordu .. Derin bir nefes alarak kollarım 
uzattı, genç kadını kucaklayıp sıkı sıkt 
göğsüne bastı. Genç iradın ancak başınJ 
opun göğsüne sakladıktan sonra konuşa
bildi. Hıçkırıklar içinde titriyen bir ses
le keke:ledi: 

- Son zamanlarda beni fazla ihmal e-. 
diyordun. Bu suretle seni kendimle aB
kadar etmek istedim. Bu belki tehlikeU 
bir oyundu, fakat .. 

- Anlıyorum .. bütün ıuç bende' 

r AJUJm1 .0-•M'ZI'&: 

Bir facianın hikAyesi 
Yazan: Salahaddin Eni~ 

d I. 1 " eşı e Ro- yaptıkları nankörlügvü yu"zlerine vurdu. müddet daha beklemek lazım diyordu. os ve spanyo korsanları önünd . 
clmuşb~unuyMlft~ A k e~h~ H~kbun~nobdu~ÜM~~rcldu hl=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gerek halkın, gerek ~rk n~a J o zaman o isyanı çıkaran yüz altmış kişiyi araların- nin tamam olmasını beklerken mevcud ve arkadan da vurmaktır. Meşhur İngiliz 

l . ·· · a aş arının ar - dan alarak zincire vurdular. (40) gemiyi alarak hemen Ege denizine tarihçilerinden profeso"r K.reyzı· bu harbı· zu aı ı uzerıne Cezayirin b 1 fiilen hükümdarlığına d aş 1 başına ve Cezayirin karşısında küçük bir ada ve açıldı. yazdığı sırada çok dikkate layik bir mü-
evam etti. b d tal ft .ı b Barbaros lüzumsuz sertlik v . u a anın üstünde bir kale vardı. Uzun Barbaros, sayıya ve kuvvet üstünlüğü- ei*U'a ulunur: cDaha sonra en rneş -

lık göstermezdi Dü e ınsafsız- zaman burası İspanyolların, şehir de ne tapan basit bir kumandan olmaktan hur İngiliz amirallerinden Rodney, S . 
mele ederdi. o· ~~ana bile iyi mua- Türklerin ellerinde kalmış, sürekl. harb- uzaktı: Preveze harbinde kendisinin an- Vincent ve Nelson ayni manevrayı tat
dükten son;a ~~:;;;~ ka;:eşini. .öldür ~ ler olmuştu. Barbaros burayı alır. almaz 4!8k 122) ıemisi bulunmasına rağmen bik ederek parlak zaferler kazanmışlar • 
yollar müdhiş bir mağH'ı~~v ıran~ Ispan - Ada ile liman arasındaki boğazda düşmanın her biri kendininkilerden bii- dır. Barbaroaun harb manevrası, bu a • 
Fırtına da Tü kl ·ete ugradılar. (30,000) esir çalı~tırarak büyük bir ,m~ ~ {302) a-~ karşı yürümekten mirallere İngiliz deniz tarihine parlak 

r ere yardım tt· . . d' k ~ 
yedi yüz kişi bulunan bir e. ı. ıçınde ıre yaptırdı; Cezayire güzel bir liınan çekinmemiş, tedbirleri ve bilhassa ma - sayfalar ilave etmek imkanını vermişti:!.·.> 
attı. Bu gemi kumsald d g~mıy~ ~araya kazandırdı. Böylelikle yalnız bir amiral nevralardaki ustalığile parlak bir zafer Baırbarosa, İstatibula geldikten soma 
d d a, enızdf' ımıs "b' Ve'\7a k d k t G . . 'b 1 d' ah t f d H dd ur u ve devrilmedi. Ha-rb · s gL ı " uman an değil, ayni zamanda in - azanmış ı. emı sayısı ıtı ari e üçte bir, pa ış ara ın an c ayre inıı adının 
ralı olarak tutulan ku : doldu, ağır Ya- şaatçı ve mühendis olduğunu da göster- top sayısı da on beşte bir nisbetinde düş- taloldığı yayılmıştır. Fevzi . Kurdoğlu -

mun an Fnrd· ,, a· kit b d veya Fernand , , " ınanc ı. mandan zayıf bir donanmanın zafer ta- nun a ın a şu satırları okuduk: 
o:, u s::ıı avıwı ald . d . B 

ayırdı; hekim \'e cerr· ı ı'. 1
• aırc Barbaros kendi kumandasında olanlara zandığı tarihte beliti hiç görülmemiştir. arbaros Hayreddin Paşanın Cezayir-

a ı .ıra onu he .. 'dd 
iki defa yoklıyarak iy' .. r gun şı et g~sterrnez; onlardan körü körüne Onun kendisine mahsus ve dehasının de inşa ettirdiği bir cami kitabesinde: 
di. 

1 etmelerını söyle- itaat beklemezdi: Bir defa Aydın Reisle mahsulü olan harb usullerı vardı. Bir cEssultanülmücahid fi sebili Rabbüla-
Barbaros şahsi servçtt Sinan Reis mevsimin kış olmasına rağ _ defa kendi kadirgalarından çok yüksek lemin, mevlana Hayreddin ibnilemiriil • 

sından ziyade meını ı. .en ve_ para hır - men sefere çıkmak istediler. Barbarosun ve büyük olan, Karaka denilen harb 
.... a·· y e ... ~tm selameUni d" 'h l k l fi d şehir elmücahid eba Yusuf Yakubül Tür~ 
şunur u: araları iyi 1 İ u- nası atlerini dinlemediler. Fakat felakc- gemi erine arşı on a.rın etra arında ö-
t ·ı k d 0 an spanyol kap te ğ d 1 k kt t t · t t k ki 926>. anı e ar a aşları için kendic.;' - u ra ı ar ve büyük zararla döndüler. nere ve uza an op a eşıne u ara ga-
altın verildiği halde 1 ıne «120,000 .. Barbaros onlara kin beslemedi. Yeni na _ lib gelmişti. O zam.ana kadar denizcile- İbaresi vardır. Bu kitabeden Barba • 
gene Ceza.,ı·re hu'· on arın kurtularak sihatl d · · b 'd ·ı t t k İ ' cum d er ver ive o saytıde zararlarını faz- rımız u çeşı gemı ere aarruz e me - rosun stanbula gelmezden evvel Hav • 

.. d" k b~ e ecekkrin' dü 1 ·1 " 
şun u, a ul etmedi. Dalı • - ası e çıkardılar. . ten çekinirlerdi. reddin ünvanile yadedildiğini ve şimd'ı • 
nandonun ölüsü için 7000 aalstoınnra Fer - Barbaros, arkadaşları ve sevdı"klerı· uğ- Barbaros orta boylu kızılca yu" zlü bir 

k ye kadar tanıdığınuz kardeşlerinden baş· 
oldular. Barbaros öı·· vrece runda her türlü fedakArlı1'ı göze alıra·ı·. adamdı. Yüzünün sağ tarafında bir ben 
almadı. • u satılmazıı diyerek K 6 ka Yusuf isminde büyük biraderi oldu • 

anunt Sultan Süleyman 1538 baharın _ vardı. Venedikli tarihçi Sandüval onun 
B.arbarosta saltanat hırs! hic y kt C da (150) geminin hazır olmasını ve bar _ hakkında şu görüşleri yazar .İnce zekalı, tunu anlıyoruz. İhtimal ki Yusuf küçük 

zayıre yapılan büy\ik İ ~ 0 u. e- barosun Akdenize çıkmasını emretmişti. alaycı ve rnuzibliği sever. Kızdıfı zaman yaşta iken vefat etmiştir.> 
rını püskürttükten sonr:poarnaydol dhücumla- Fakat paşalar kendileri tarafından ya • keskin ve kat'i bir dille konu111r; cesur Bu kitabe ile bu mütalea üzerinde dur-
vetli bır. h"k" . a aha kuv- l k u umdar vazıyet· pı acak gemileri bitirmemişlerdı. Bar _ ve tedbirlidir. Muharebeyi inceden in _ ma ve incelemek mümkündür. 
Buna rağmen şehri çok ğ~e geçm~şti. baros eksik gemilerle yola çıkmıyordu. ceye düşünür, hesablar ve öyle hazırlar; Kadircan Katlı 
tahkem bir hale koyd kt sa am ve müs- Onun çıkmadığını gören padişah sebebini fakat bir defa hücuma geçince pek sert ................................ - .......................... _ 
gitmek istedi takat yu 1. an sonra çekmp d Kimyager a ' er ı reisler h sorar a vezirlerin tembellikleri anlaşı- olur.» ranıyor 
onu bırakmak istemea·ı ve alk lır diye korkuyorlardı. Barbarosa yal - Barbarosun Preveze muharebesine.le 
sen bizim halimı·z nı'c ı elr. •Sen gider - vardıl f d e o ur?. ded'l ar, ay ası olmadı. Fakat Salih Rei- muvaffak olması o zamana kadar meçhul 
zaman Barbaros onlara o · ı er. O sin Giridde Venedikliler tarafından sı • veya kimsenin cesaret edemedi~ tir 
ratorluğunun himaye . sm. anlı impa • kı•t lm k .. ld a

4 

sıne aırınek tekli _ İ ırı 8 uzere ·O uğu hakkında bir manevra sayesindedir. Bu manevra düş-
ya an uydurdular. Barbaros (150) gemJ- man saflarını yarmak, ikıye parçalamak 

Zeytinburnu demir e§ya fabrikasında me
vaddı infllA.klye l§lerlle meşgul olmak üzere 
bir kimyaıere veyahud aalstana ıhtiyaç var
dır. Tallblerln Zeyttnbumundaki fabrikaya 
müracaatları. Tel: ıı-e. 



14 Sayfa 

Ankaradaki güreş seçmelerine milli 
takım güreşcileri niçin sokulmadılar? 

Bundan evvel yapılan Türkiye serbest güreş müsaba

Dedeağaç Bulgar tüccar vekili olan Dimitrof şımardıkca şımarmıştı. Kendisini 
bir ecnebi ko_nsolos n:evk!inde görüyordu. CüJô.s günü merasime muayyen zamanda 

gelmemış ve gelmege mecbur olmadığını da söylemekten çekinmemişti 
kalarında da ayni hatalı usul tatbik edilmişti. 

le.rinde bulunacakların her hususta rindeki Bulgar tüccar vekillerinin de G Vilayet de, lüzumu derecede teyid 
etmemekle beraber vaziyeti Babıaliye 
arzediyor, fakat Babıa.li her işde olduğu 
gibı. bunda da esefi mucib bir kayıd -
sızlıkla hareket ediyordu. 

Bulgaristan prensliğinin metbu dev
let memleketinde ilk memuru olan Di
m.itro f un böyle kötü hareketleri hiç 
bir ycchile örtülmesi, tevili mümkün 
olmıyacak bir dereceye vardıktan son
ra, azlindeki çirkinliğe meydan verme
mek ga~retile Dedeağaçtaki Bulgar 
papaz Istanbula gitti. Dimitrofun 
mümkün olan sür'atle kaldırılınas 
için Eksarih efendinin (Bulgar patri
ği) Kapı kethüdası namile İstanbulda 
mühim roller oynıyan ve Yıldız sarayı 
ile Babıalide sefirlerin bir çoğundan 
z1yade nafi~ olan Markof efendi nez
dinde müessir teşebbüslerde bulundu. 
Bana. bunları bizzat papazın kendisi, 
mahrcmane söylemişti. 

Osmanlı kanun ve memurlarına tabi ol az, çok Dimitrof gi'bi hareket etmekte Üreşcilerimizi bu şereften mahrum edemeyiz 
duklarını konsolos mösyö Suhura an- olduklarına şüphe yoktu. Y amn: Ôm er Beıim 
!atarak protestoyu mutasarrıflık va - s · ah 11 d b b aır m a er e, u gi i hallere, ne Güreş federasyonu, Greko-Rumen Ti.ir- lurunadığı bir zamana tesadüf eden bu 
sıtasile göndermesi lazım geldig· inı ih· d k d ·· uld - b·ı ki b. ereceye a ar goz yum ugunu ı - ye ilrincilik müsabakalarını Ankara- kargaşalığın bu kadar hatalı bir ııekil al-
tar ile iade ettirdim. · da Ed. d ki ·· k li .. mıyorsam ırne e · tuccar ve i da yaptı ve müsabakalar küçük bir fark- masına reisin bile razı olamıyacağım tah-

Dimitrof Dedeağaçtan Bulgaristana büyük devletlerin konsolosları gibi la .Ankaralı güreşcilerln zaferile bitti. min ediyoruz. 
gidecek yolcu ve gemilerin mürür tez- muamele görmekte ve haklı haksız ~i- Türk Spor Kurumu nizam ve kaideleri Bundan evvel yapılan Türkiye serbest 
kerelerile patenteleri tüccar vekalet - kayete meydan vermemek hususundaki mucibince yapılan atletizm, futbol, ve di- güreş müsabakalarında da ayni hatalı 
hanesi tarafından vize edilmek lazım itinadan istifade etmekte idi. ğer sporları gibi el.iruh! lisansı bulunan usul tatbik edildiği malUrndur. o zaman 
geleceğine dair Fransızca bir tezkere Diğer mahallerde devam eden si.iku- her sporcuya açık olarak yapılması icab federasyon serbest güreş bizde henüz ye
gönderdi. Usulen konsoloslarla bile nete rağmen Dedeağaçtan yükselen. eden güre~ birincilikleri garib bir busu- ni olduğu için Anadoludan gelen genç 
Türkce muhabere edilmekte olduğunu itiraz ve şikayetlerin, Babıaliyi uyan- siyet içinde cereyan etti.ği için üzerinde güreşçilere biraz sivrilmek imk8.nını ve
ihtar ve tezkereyi kendisine iade ettim. dıracak ve başka liva ve vilayetl~re de durmağı bir takım hakikatlerin meyda- rebilmek, onları teşvik etmek ve nihayet 

Diınitrofun Bulgaristana giden yol- sirayet edecek mahiyette bulunduğunu na ÇJkması bakımından taydalı ve hatta bunları asıl şampiyonlarla denemek fik-

cuların rnürür tezkerelerini 25 kuruş takdir eden kapı kahyası Markof efen- lüzumlu bulduk. rini ileri sürmüştü. 
alarak vize etmeğe başladığı anlaşıl - di, Dimitrofu mezuniyetle İstanbula 1 - Tür.kiye güreş §a.IDpiyonası her Bir tecrübe mahiyetinde yapılan bir 
dığından, bu halin, Berlin muahedesi- çağırdı. Yerine Kapı kahyalık ba~kaU- müsabaka gibi bütün güreşcilere açık bir hareketi şümullendirip senelerdenberi 
ne muhalif olmasına mebni vize edilen bi Yoef efendiyi gönderdi. müsabakadır. yapılmakta ve tabi olduğumuz nizamın 
tezkereleri yolculardan aldrrara~< bi - (Arkası var) Federasyon bu müsabakadan hiçbir gü- altını üstüne getirerek Greko-Rumen gü~ 
zim mürür tezkerelerini meccanen ver· reşçiyi menedemez. Halbuki güreş fede- reşlerini de bu şekle sokmak, birçok gü-
dirdim. m Berlin muahedesine, Ayastafanos mu- rasyonu, milli takıma girmi' güreşçileri reşçileri böyle şerefli bir müsabakadan 

Bu muameleden dolayı Bulgar kapı kaddematı sulhiye muahedesinden lntı~al bu· müsabakaya sokmamıştır. mahrum etmek affedilir bir hata değildir. 
kethüdasının şikAyeti üzerine doğruca ede.n on blrincl ma.ddenln son fıkrası şoy- Bundaki nizami sebebi bizim gibi kim- ômer Besim 

sadrazam Halil Rıfat paşadan aldığım cilr ... Bulgarl.stan emareti ahalisinden olup se anlıyamamı~t~: . . . Toy siklet yeni dünya boks 
telgrafta: rnemallki 0smaniyenin sair clhetlerlnde se- . Ma.~sad yem gure~çılerı teşvik etmek 

c ... MüşkülAt ihdasile şikayete mey- yahat ve ikamet edecek olanlar kavanın 1.5e ~uny.~ her yerınde olduğu gibi bu şampiyonluğu 
dan verilmemesi. .. • emir buyurulu • ve memurini sa.ıtıanatı sentyeye tabi olacak- kabil musabakaları kategori üzerinden Liverpulda yapılan boks müsabakasın-

d lardırlıı yapmak çok daha faydalı, muvafık ve ni- da İngiliz Peter Kane rakibi Jak Jurlııi 
yor u. _ . Pek ziyade s.ür'atle tahrir ve teatı olunan zami olurdu. • Yazdıgım cevabda. mezktır mukaddematı sulhlye mnkaveJesl .. . . .. . on beş ravuntluk maçta puvan hesabile 

c ... Müşkülat çıkarıyorum. Berlin tebyiz edutrken, bütün muahede tçlnde, 2. - :r~rkiye şampı!on.~ olan gureşcı- rnağlCıb etmiştir. İngilizin şiddetli yum· 
muahedesinin ( ı) sarih ahkamına ve lehlm.lze yegane bir hükmü muta.zammın o- lerın milli takıma terfı musabakası yapa- ruklarile dört defa yere düşen Amerika
el evm mer'i olan usul ve nizama mu- lan bu fıkra unutulmuş! Bu sebeble beş on caklarından bahsediliyor. Bu dahi ne u- lı Jak Jüriş fevkalade bir mukabele gös-

y . ll d : satırlık bir aayfa.nın tekrar yazılmasına in- sule, ne nizama uygundur. terıniştir. Maç çok çetin olmuıı ve 50000 
gayır muam.e1 .. ta mey an verm.yo - tlzar edilemiyerek bu garlb nisyan 29 uncu (M"ff t kıma rf.) d · Y 

rum• dedim. maddede zikir ve ~adde de oraya !lAve edll- Ş . 1 ı ~ ~te 1 
.. n_e eme~tır?. kişi helecanla takib etmiştir. Tüy aıklet-

Diğer altı liva ve vilayet merkezle- miştı. e~ır. şam~ı~onlugu, Türkiye şampıyon- te yeni dünya şampiyona olan Peter 
lugu ile milli takım tam.amile ayrı bfrer Kane bir demircidir. Henüz pek gençtir. 

Tıpkı Osmanlı memurları gibi padi
şahın zatına ve Devleti aliyesine sa
dakat yemini ile mükellef <>lan Dimit
rof ci.ilCıs yıldönümü münasebeti.le icra 
olunan kabul resmine memurlar ve 
koruoloslaı1 için tahsis edilen saatler 
arasında bir zaman tayin ve kendisine 
keyfiyet yazı ile resmen tebliğ olun -
muş iken. mumaileyh, hiç bir mazeret 
dermeyan etmeksizin konsoloslarla be
raber gelmişti. Konsülatoların hepsi 
gündi.i;r, bayııaklarla donatıldığı., gece 
de tenvir edildiği halde Bulgar tüccar 
vekalethanesinde ne bayrak çekilmiş, 
ne de gece bir tek kandil yakılmıştı. 

Bilakis içerdeki lamba ışığının dışa- =~============================ 

~~~:t::::~·:::::~:::~ ~!~ 
işdir. Akd . k 

Türkiye şampiyonu olup ta milli takı- enız upası tenis turnuvası 

mesinin seb~i. Dimitroftan sorulunca, 1 2 3 4 6 6 7 8 9 
lO Bugu··nku·· program 

kendisi gibi ecnebi bir memurun böyle ı 

ma girmemiş veyahud da milll tak1ma Atinada Yunanistan tarafından Akde
girmiş te Türkiye şampiyonu olmamış niz kupası adile bir tenis turnuvası ter
güreşçiler pek çoktur. tib edilmiştir. Bu turnuvaya Türkiye de 

Milli takıma terfi kulaklarımıza ya- davet edilmiştir. Türk tenis federasyonu 
hancı gelen bir tabirdir. Milli takıma ter- Suad, Vedad Abud ve Mile Grodeskiden 
fi edilmez, milli bir maçtan evvel yapı- mürekkeb milli takımı seçmiştir. Cuma 
lan bir müsabakada seçilerek girilir. günü Romanya vapurile Türk takımı A-

-- - • • -tebıik ve dua merasimine gelmeğe 2 ISTA N BUL 
ı- • • ~ - ,_ - -• • 

mecbur olmadığı yolunda kabahatin -
den daha kötü bir itizarda bulundu. 

9 

Halbuki mumaileyh, camiye değil, '-
hükumet konağına davet edilmişti. 
Cülfıs gününde camilerde merasimle 

dua etmek mutad olsa ve doğrua.an 
doğruya camiye davet edilse de icabet 
etmesi lazım gelirdi. Çünkü hıristiyan 
hükümdarlann cyevmü mlıhsuslarm
da» kiliselerde icra olunan ayinlerde, 
Osmanlı hükfuneti, resmt esvab, hatta 
üniforma ile memurlar bulundurmak
ta idi. 

Dimitrofun bu kabahat ve mazereti
ni bilen Babıali Bulgaristan 
preminin (yevmi maliJusunda) Bu~
gar kilisesine bir memur gönderilmesi
ni bana emretmiş idi. 
Harekatı vakıasından dolayı Dimit

rof tedib olunmamakla beraber, tarzi
ye de verilmemiş iken bizim ktliseye 
memur göndcrişirnizin çirkin olacağ;nı 
hatırlattığım halde, sadrazam: 

cTarziye .meselesi ayrı bir şeydir. 
Mutasarrıf muavinini kilisede bulun -
durunuz~• 

Demişti. 

Vilayet ve Babıalice gösterilen ka -
yıdsızlığa bakarak Dimitrofun kötü ve 
yolsuz hareketlerine kar.şı icabeden 
muamele ve mukabeleyi kendim yapa
rak vilayete ve Babıaliye beyhude iş'ar 
ve rnüracaatte bulunmarnağa karar ver 
dim. 

Çünkü Dimitrofun hareketleri ka -
dar. Babıfilinin hissizliği de beni pek 
ziyade kızdırıyordu. 

Mumaileyhin cüliisı merasimindeki 
hareket ve itizarına veladet (padişahın 
yıldönümü) münasebetile icra olunan 
merasim ve hükü:met konağında tertip 
edilen baloya kendisini davet etme -
mekle mukabele ettim. 

Dedeağaçta bulunan Sofyalı bir Bul
garm Avusturya tebaasından birine 
tebliğ olunmak için, tüccar vekili ta
rafından Avusturya konsolosuna pro
testo gönderildiğini haber aldım. 

6 

6 

7 
8 
9 

10 

-

• -

'-

.....__ 

• 
- - -

- ......_ 

• • 

• -• • -• • • - -• • ,_ - ,_ - - • 
SOLDAN SAGA: 

1 - Mürekkebi, içme tonulan kalem 
2 - Aidatlar - Yükseltmek. 
3 - Haşarı. 

4 - Tamirler. 
5 - Dem - Rabıt edatı - Vallde. 
e - Abcın kolu • Ezik pllh. 
'1 - Rendelenen tahtadan çıkanlar - Kö

pek. 
8 - Saha - Tarihte bir cenglver. 
9 - Hayvanlara a.rız olan bir böcek - Ok 

atmaya yarayan sUAh. 
10 - Beygir - Nihayete erer. 

YUKARDAN AŞA01: 

ı - Kötek - Bir deniz nakil vasıtası . . 
2 - Düzlük - Kanunun tevzi ettiği 
3 - Cemi edatı - İnleyen. 
4 - VA.de - Yuva. 
5 - Endaht. 
45 - İmal eden - İsyan eden. 
'l - Sonunda bir cL. olunsa. elektrik çın

gırağı - Dair. 
a - islmlerden mat yapmak için isim -

!erin sonuna getirilen bir edat - İki 
Uğıdı bırt>lrlne raptetmek için kul -
Janılan tfiçllk tenekeler. 

9 - Yed - Valide - Cemi edatı. 
ıo - Bir şeyin kesildiği uman görünen 

Jtısmı - T&dad et" 

1 2 s • 6 6 7 8 9 10 

ıVASt••BOYA 
2ALAN••AYAL 
BLAKE••KURA 
•TNtK••INAT 
6 •••••••••• s••••••••ii• 7KATımiiMANt 
sATE ••AKAL 
9YALı••SAR 

10 A y A K •• A N AN 

2'7 Eytill 1938 Salı f h 
18.30: Dans musikisi (Pllk). 19: Konfe- Milli takıma seçme ile giren bir güreş- ~naya areket edecektir. Bu turnuvaya 

rana: Eminöntl Balkevt namına, E11l Naci çi eğer seçme ile milli forınayı giymek al.kan devletlerinin hemen hepsi de 2ir
(Hallc. ve resim). 19.30: Karadeniz gecesi: hakkını kazanıp milli müsabaka yapma- mektedir. 
Hü.seyln Dilli.ver. 19.55: Borsa haberleri. 20: mış ise milli güreşçi sayılabilir mi? ............................................................... ; 
Sa.at dyarı. Süzan ve arkadaşları tarafından Fede 
Türk muslldsi ve halk şarkılan. 20.40: Afans . rasyonun tuttuğu bu yol bütün 
haberleri. 20.47: ömer Rıza Doğrul tarafın- klt4pleri, ve güreşcileri manen sarsmış 
dan arabca söylev. 21: saat ftya.n. orkeı- ve dilgir etmijtir • 
tra 21.30: Cemal KA.mll ve afkadqları tara- Bir klüp elinde bulundurduğu şampi-
fından Türk musikisi ve halk şarkılarL 22.10: yonluklarla iftihar eder. 
Hava raporu. 22.13: Fa.sıl saz heyeti: Oku- Kl .. 1 ... d . 
yanlar: İbrahim Uygun. Alt Bfilbfil, Belına. up en ıçın e serfedılen emeklerden 
22.55: Bon haberler ve ertesl günün progra- sonra yetişen sporculara cSen milli takı
mı. 23: Saat Ayan, tJtıklA.l marşı. ma dahilsin, şampiyonluk hakkından se-
.5 ...... a .... t ...... 1 .•.. k ...... 0 ..... 1;·Z ... e ..... , ... M ... ····0····t···0~:··,·· ni mahrum ediyorum!> demek ne de

mektir? Hangi nizama istinad edilmek
tedir? 

45 beygir, son sistem ve çok ucuz
dur. Galata Tünel caddesinde 53 
No. da Bedrosa müracaat. 

Bir klüp senelik faaliyet raporunu ya
zarken ve kongresine bu raporu arzeder
ken göğsü şampiyonların bu zaferile ka
barır. 

..Çoban Mehmed, büyük Mustafa gibi 
dunyaca tanınmış güreşçiler ellerini, kol

i===============' lannı sallıyarak dolaşırlarken bunlarla 
Yevmi, Siyasi, _aa_~~~-ve Halk ıazeteal müsabaka yapmadan Türk.iye şampiyon-

luğu Unvanını başkalarının alm.ağa hak
kı var mıdır? 

1----G-az-et_e_m.izd-.-.--çı-u--n-y_azı __ v_e_. 3 - Bir sporcunun en çok ütihar ede-

Yerebatan, Çatalçeşmı sokak. e 
ISTANBUL 

resimlerin bütün baklan ceği Türkiye şampiyonluğu değil midir? 
mahfuz ve gazetemize aiddir. Bir sporcu, spor hayatını zikrederken şu 

kadar defa Türkiye şa!npiyonu olduğunu 
iftiharla ve en başta olarak gösterecektir. 

_,,.._ 
ABONE FIATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
kr. Kr. Kr. -TÜRKİYE ı.ıvo '2b0 40U 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
. deliştirmek 25 kuruttar. 

-·-

1 
Ay 
Kr. 

ıoo 

270 
30) 

Gelen evralt geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmas. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul iUve&l !Azım.dır. 

~-·········----····························--····-

'

: Posta kutusu : 741 1stanbuı \ 
Telgraf : Son Posta İ 

i Telefon : 20203 ! 
• I 
~"'···································--··········-" 

Bu likaba layık olanlara bu hak, hak
sız yere verilmezse hayatının bilmem ne 
kadar senesini bu işe vakfetmis ve bile
ğinin kuvvetile şampiyon olmak kabili· 
yetini bulmuş olanlann ne derece müte
essir olacaklarını hele spor yapmış ve bu 
şerefi tatını, olan kimseler çok kolay tak
dir ederler. 

4 - Ankara-da yapılan Türk.iye güreş 
oirinciliklerine Ankaradan on bir güreş
çi iştirak ettirilmiştir. 

Bu tıpkı futbolu karşı takıma tekabül 
eden on beş oyuncu ile oynamaktan baş
ka bir şey değildir. 

Yeni şampiyonumuz CelU, Finlandiya
lılarla milli maç yapmış ve kazanmış ol
duğu halde milli takımın hariç bırakıl
dığı bu şampiyonaya ne halda iştirak et
tirilmiştir? 

Nöbetci eczaneler 

J 
···················································-········· 

İlan Tarifemiz 
Tet ııiltun ııantımı 

aahile 400 kumı 
.ahile 250 » 
.ahile 200 » 

Dördüncü .ahile 100 a 
iç ıahilela 60 • 
Son tahile 40 • 

Muayyen bir müddeı za.rfıııda 

fazlaca mikdarda tlln yaptıracak .. 
1ar ayrıca tenzil!tlı tarifemizdea 
istifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar içlıı ayn 
bir tarife derplf edilm.iştır. 

Son Posta'nın ticarl ilAnlanna 
aid işler için fU adreae müracaat 
edilmelidir: 

llincdık Kollektif Şlr.keU 
Kahramanzade llaD 

Ankar& cadd-1 
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Preveze muharebesi nasıl cereyan etmiş ve kazamlmıştı? 
fada) hasına olursa olsun harbederken, diğeri, cMillete donanma yapmak ıçın· yap:ı-

(Baş tarafı 9 uncu say ereıı·- h b .. lalı al 
-1r Tü k ·cncri ırklarının ş - bazı ar mu az an Heri sürerek, bo- bileceği en büyük yardımdan kaçma • 

:~~yık :ıd:gu:mıveçhil~ kürek çe~yolrl~nr ğuşm~ktıın adeta ~ekiniyordu. mak. Barbaros denizle.re hikim olan dün-
makine er• Dorıanın bu çekingen hali maiyet ko hAki 1 

Sayfa 18 

DENiZBANK -.....-
AKAY İŞLETMESİNDEN: 

Adalar - Anadolu • Yalova hattında 1-10-938 tarihinden itibaren sonba· 
bar tarifeıi tatbik olunaeakb.r. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. ve teknelerini en muazzsın 1 • yu··ru··ıu- - mutanları olan (Gır· ım· .) (K ll )- yaya m o ur demişti. Millet, bu hl • 

d t anı ve ape 0 kimi eti te · ed 
~b~~~·~~.re~~~~~~~·b~~F~~~ Y. ~~~~ay~~~---••••••••••••••••••••••••••• 
yorlardı. Onları bu cur et~. uh birliği bu komutan emrinde oldukça filo tan çekinmezse, o gemileri kullanacak ve 
scvkeden, Barbarosun verdı ı, r mü.rette- bundan daha fazla iş göremiyecekU. denizlere hak.im olacak Barbaros evlAd- 1 
idi. Türklerin gemileri ufak ~~ne iÖğÜS Rüzgann sakin olması Barbarosun çok ları~ı~ mevcud olduğuna fÜphe etme - u Mu··du··rıu··g" u··nden •• 
batı azdı. Şu halde on!ar~n ı!znk mesa- işine yaradı. Daha doğrusıı o havanın bu melıdır. • 

~~~hM~~~~~~~k g~~i.s~nh~~~n~~~~~Ş~o -· --------- ·----------------------------~ 
İnhisarlar 

,ı d .. Jlosu yapına • ..,... y Muhammen eksiltme 
.ıe~en to~çu ~l~k. büyük kenarlı ge - üzerinde sabit kaldıklan için, düşman alam Orlaya Çlkaran makine Cinsi Mıktan Beheri be. tutarı Muvakkat saati 
Düşman ıse, bı a ıs k Türk gemi- yelkenli keşşaflarile meşgul oluyor tam A 
milerile, Türklere yana~:ıt~bat ile mey- yol ile Doria üzerine atılıyordu. B; kere merika adliyesini &ltUSt etti L. Kr. S. L. Kr. L. Kr. 
]erini ezmek ve fazla ınur isti orlardı. Ni- Doria mahvolsa, yelkenli gemiler üzerin -
dan muharebesi yapmak y r ndan a- d t a· 1 k e d ) iara1ı av e e ıp on arı yo etme bir mesele do-
tekim (Fransesko orya 1 dan bi - ğildi. İşte bu suretle bııc:lı..,.,..,. mu"'dhı~ .. . - ne kadırga.ar -.ı "._. -s 
tılan bir mc>rmı gu w ıştı Bunun bir boğuşmayı havanın kararması ve 
rini bir hayli zara~:;r:~:an ·düşma - biraz sonra başlıyan şiddetli bir yağmur 
üzerine Barbaros z . . de da;ma ayırdı. 

d bunun harıcın · 
na saldır ı ve 1 ğı •ercih etti. Bu a- Kim ne kadar 7.ayiat vereli? 
uzak mesafede ka ma • d.. anın ;ık M f-1 d · . nde uşm . uza .ıer onanma magwrura h zinikar taarruz netıcesı k - . , ne are -

dolınıyaro) nun o ketıle, Prevezeye inerken her Tü k 
vcrdigv i kurban (Kon d.. · · · k 1 r ge-

ldu Bu kalyon, u~ mıcısı azanı an zaferin hAsıl tt'ğ' 
muta knlyonu o '. d n battı ve fi- vinci gizliyemiyordu. Ahali bue dı ı ıe -
man ana kuvveti yetışınc c ' b ~ 

1
• onan -

d ı·z!crin agrı- mayı se funlarken d 
lo komutanı ile beraber en t ğ b- .. k onanm:ı millete yap

ı "ı en uyu işden dolayı iftihar duydu. 
na ~ö~~· .. k kalyonun böylece ortadan Düşmanın 2775 ferdi esir alınmı~ ve bir 

uyu k tinde bulunan, nak- o kadar da mecruh ve ölü verdivi h b" 
yokolması, ;filo refa ad_ .. dii. Pek az za- alınmıştı. i a \,;r 

liyeleri büyu1··~ :~::ıe ~~~ olan bunak- Buna mukabil denizler hakiıni ti 
man sonra çı .. .. de secde ettik - runda şehid olmak 10.tfüne ~e uğ
liye lerln Barbaros onun muş yalnız 400 Ti1rk vardı Bm:z ar o~ -
}erini görüyoruz. da düşman kal - lere gelince Venediklileri~ 1~ an ge.~ı -

' Bu felaket karşısınd Doria Barbaros mukabil Türkler hiç zayi t gemı:ıne 
n1ar kumanda e en 1 d" a vermemı~ _ 

yo ına k kliyelerini kurtar - er ı. 
üzerine saldırara na d o düşmanın Böylelikle Barbaros h!kimi . 
maktan adeat çekinfyo~. u. üm' ı·d ederek tt•ğ• b .d . yettnı elde 

' kilecegını e ı ı u enızde Turgud R . . b 
açık denizlere çei:mh tmek istiyordu. f.stanbula döndü. Şimdi ~ı~ ırakarak 
Türkleri orada n:re: Doria arasında- niz kurdu Beşiktaşta, e~ed~ t~:~;~ 
İşte Barbaros ile A .d. Bunlardan biri yatıyor. Onun türbesine baka h "'-'t 
ki ..ı_ı. :farkı burada 1 L 1.d b' n er .a.urk 

~.ua . özeterek her ne pa - ev a ının ır Vazifesi vardı,.·. 
rvatanm selametini g • 

sunda yeni 
Pudra b~su:fjkir, en son 

ve cazip bır apılan bu 
bir usul ile Y d r tanı· 

d. c ka a . 
pudra şiın ıy dan daha ınce 
dığınUZ pudr~ıar O kadar ince ki 
ve daha hafift~·eti bile farkedil· 
.!ildde ınevcudiY t bir ten temin 
.nez şayanı ha~ ~ .. ve yağmu-

, - d- ruzgıu . 
eder. Gun uz, ı bir tnzelık vc-
run bozamıYacağ k bir dans sa-

n sıca . 
rir gece de e ı•·yeıı terden mu-

' ·ı kn 1 • • 1 tonunda bı c imtiyazlı _bı: u~u _ 
teessir o:ınıaz. a köpiiğu ıle kn:. 
dairesinde kreJll ndan bu yenı 
rıştırılınJŞ olduğu saatlerce sabit 
Tokalon pudras;abıl y:ığlı ifraza
kalır ve cıl<fin ·ni olur, k"U· 
tını maset.ıne.sın~ : ederek bu
rumaktan ınubn o. kkiılünil ınene-

1 ın teşe k.. - i'!ü 
ruşukluk ar. J{retnn opu•, 
~r. Terkibınde bur Tokalon Pud-

bulunnn b~ ı:~iniZ· 
rasını tercıh 

PARASIZ 
. Birkaç gün zarf d 
husule getirece . ın a teninizd" 
güzelliği görün .~1 ~Yanı hayret 
da dokuzu tenleuz_. adınlann on .. 

rıne uyg 1 yan fena renkte b. un o ma-
rur ve yu·· 1 . ır pudra kulla

z erı mak .1 bir man Yal ı ve ağır 
zara kesbeder T . 

uygun renkteki d · enınize 
pu rayı b lm 

nın yegane Çaresi .. .. :- .? a
tarafına b" ' yuzun:.ızun bir 

ır renk ve d'~ 
na başka renk ıger tarafı. 
rnektir. Bu sur!;ı:r~ecrübe et
pudrayı intihab t . muvafık 
Ş e mış olursun 

ayet rengin intih b uz. 
düd ediyorsam a ~da tered
milracaat edin" z müessesemize 
muhtelif renkle~~e Tecrübe için 
larak nümunel 'kl ve parasız o
ceğiz. ı er takdim ede-

(BQ.§tarafı 3 mci ıayfa.da) 

best bırakılması adliye tarihinde çok 
tehlikeli bir çığır açmaktadır. Makine -
lere tam bir surette itimad caiz değildir. 

Halbuki diğer taraf büsbütün başka bir 

reyde bulunmaktadır. Bunlara göre ha -
kikati meydana çıkarmak için her türlü 
vasıtaya müracaat l&zım gelmektedir. 

Aınerikanın en değerli ve en meıhur 
avukatlarından Bennett Saloman'a göre 
makineden hakikati beklemek abestir. 

Bu meşhur avukat diyor ki: 

- Bu makine bir maznuna tatbik edi
lir edilmez maznunu heyecan kaplıyor ... 

İster kabahatli, ister kabahatsiz olsun o 
adanı tam manasile heyecanının esiri bu

lunmaktadır. Böyle iken makinenin ııh -
hatine nasıl inanalım? 

Amerikanın en büyilk cinai işler mü -
tehassısı başmüddeiumumt Samüel Lie • 

bowitz de makinenin fennt bir teY ol -
madığını iddia eylemektedir. 

Buna mukabil bir çok hukuk profesör
leri ve tanınmı§ alimler hak.im Colden'in 

tarafını iltizam eylemişler, ve makineye 
taraftar çıkmışlardır. 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR, VA
PUR İDAREIJERİ, İSTASYON
LAR, OTELLER, KAZİNOLAR 

elhasıl umumi halaları olan 
yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 
eden ve hastalıkların membaı olan 

M1KROBLARI öldürmek için 
Amerikada hazırlanan 

"PURO 
" 

lardan 
mutlaka aptesanelere asmalıdır. 
Aptesanelere hafif ve hoş bir 
koku dağıtır ve bu dağıtma 6 ay 
devanı eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayrı 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBiL YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhafaza ve çil

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

nın gardroblar için yaptırdığı 

"PURO,, ıardan ahnız 
Cüz'l bir masrafla hem mobilya
nızı, hem içmdeki kıymetli eşya
nızı GÜVELERE karşı korumuş 

olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAHTA
KURUSU, PİRE, HAMAM BÖ
CEGİ, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla hazırlanmış ve 
diğer mü.masilleri gibi fena kok
mıyan ve tesiri muhakkak olan 

''PURO,, mayi 
~llanınız. Birmcl mal olmakla 

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

arkası No. 47 
Toptan alanlara tenzilit vardır. 

İstik131 Lisesi Direktörlü .. ünd n · 
Li e ıcısınılanna yatılı veya yatısız kız g e . 

ı - ilk; orta -ve k~tebin kayıd şartlarım bildiren tarır ve erket talebe kaydına devam olunmaktadıı 
1 re nıe name Para11z • 

2 - tstıyen e d • Şehndeban p li k gOnderWr. 
A res • •· o ı arakolu k 

•r uı: Telefon : o 

Listik hortum 180 metre 7 50 - 1350 - 101 25 14 -
Sicim 5000 Kilo 74 - 3700 - 277 50 14 30 
İnce kınnap 300 • l 08 - 324 - 24 30 14 45 
Zamkı arabi 450 • - 76 - 342 - 25 65 15 -
Mühür kurşunu 1500 • - 27 50 412 50 30 95 15 30 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda yazılı beş k._. 
lem malzeme ayrı ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelledile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 13/X/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalarında yazılı 
saatlerde .Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilecell 
libi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukat'ıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6886); 

,.,.,.,., 
I - İdarem.Wıı Kabatq prap imalathanesi ile ambar arası geçidinin §artna• 

mesi mucibince demir çatı ve camekanla örtülmesi işi açık eksiltmeye konmuştur. 
Il - Keşif bedeli 1043,90 lira muvakkat teminatı 78,30 liradır. 
m - Eksiltme 12/X/938 tarihine rastlıyan Çarpmba günü aaat 14 de Kaba • 

taşta levazım ve mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Şartnameler para.sız olarak her gün ıözü geçen §Ubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parı• 
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. <6885:. 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı ıuyun tuzlaya isalesi için 
prtnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda font bora 
ve listesinde müfredatı yazılı husu.cıl aksamı kapalı zarf usuliyle satın alına· 

caktır. 

Il - Muhammen bedeli sif Haydarpa§a 25000 Ura ve muvakkat teminatı 1871 
liradır. 

III - Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü s~at 11 de Kaba· 
ta§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergiln Levanın ve Mübayaat Şubesiyle 

Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 7 gün evve· 
line kadar fiatsız fenni teklif mektub ve kataloğlarını İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammıa vesilia 
almal:ırı lazımdır. Bu vesikayı ha1z olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci maddede yazılı Tuz 
Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Ko~syonu Baf" 
karılığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c60ll> ,.,.,.,., 

I - Ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 20/VI/938 tarihinde iha· 
le edilemiyen İzmlrde yaptırılacak :ı'ütün bakım ve işleme evi inşaatile temel 
kazıkları işi bir kül halinde yeniden ihzar edilen şartname ve projesi mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Heyeti umwniyesinin ke~if bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvakkat te
minatı 34827 lira 5 kuruştur. 

III - Eksiltme I/XI/938 tarihine rastlıyan Salı gün~ saat 11 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartname ve projeler 3R,22 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Fenni ıartnamesinde izah edHen esaslar dairesinde yapılacak temel & .. 

zı:tlan işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most ve 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bun!ara mümasil sistemlere göre yapı• 
lacaktır. 

VI - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları tal
dirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak if ba· 
ıında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin eJ.. 
meleri ve bundan başka asgart 500.000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesme ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak ve ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 6 . ncı maddede yazılı el
siltmeye işürak vesikası ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı nrfların eksiltme günü en geç saat 10 a 
tadar yukarıda adı geçen alım kowsyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. c6492. 

~·-•> DIŞ T ABIBI .,. 
RA TlP TÜRKOGLU 

Sirkeci: Viyana oteli sırasL 

No. 26, Kat 1 de bergtın ö~eden 
fıionra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

• , 
lıtanbul ikinci lfl4s Memurluğundan: 

Müflis A vonduklarm 1zmi.rdeki Bul -
gurca çifUiği işlcrile masa muamelatı 

Hafiflik - Rahatlık ' 
J . fi o '• • • ı Korulertıı 

- }.~ _, (Oelıı*). ılxl lncllebllecık 
.. ~ be1lne ııe de tıtçb !r taıy k yo 

~ ~ tur. Bu kora•l•P. vaııuduuı 
/ ~ eıkm•kaııııı ten11Gb011GıO 1 \1' celtl• n g6§ıGnOıO •uvutfındllir. 

';ırıh ı 26 Uradaıı lllbaru'!' 
8atıı yeri yaJıua a 

• ISTANBUL, llyqğl11 
TOnıl mıyı!11u 12 Hc:ııı. 

MılSaıanuzı ıl11••t ediniz HJ 
, 16 Ho.fv tarifemizi fltırtnfr. 
Fııatıırım ıııa bOyOk tınzıat. 

hakkında iflAs idare izahğınca alacak - ---------------... 
,hlara izahat verilmek ve ioab eden karatı.. 
lar ittihaz edilmek üzere alacaklılar:n 

30/9/938 Cuma ıünü saat 16 de dairede 
h&IU' bulunmaları idare kararile ili.n o
lunur. .(10438). 

Son Posta Matbaa11 ................................ 
Neffiyat Müdürü: Selim Ragıp B~ ı 

SAllİPLEBf: ii. Ragıp EMEÇ .. j 
~ Bkrem UŞAKLIGIJi 



16 s.,.r. 

H 
Çam fıstığının ktınden çıkanlmıf aaf 1•i olup ntamia, Kalori itibarile clthıyada mevc:ad blttba kanetli ve gıdai maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temin eder. 

Umumi aayıflıjl k•nGdığı ye bilhuaa Y•emi kat'fyetle lyileflirlr. ı,tilıa71 d7adelqtirir. Bir kilo•u vucude birkaç kilo temin eder. 
HaHn flatlk GaU J•lı içmeden baakUlde tarblmız. H•Hn depoau ve tubelerl. 

Diş Baş 
v 

agrısı 
v 

agrısı, 

ve bütün ıstırabları teski eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

it başında, seyahatte, evde her uman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmaymaz. 
Kalbi bozmaz, mideyi ye böbrekleri yormaz. icabında gQnde 3 kaşe aıın11billr. 

ismine dlkkaL taklldlerinden sakınınız ve Orlpin yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle redıtediniz. 

HERKES BiLMELi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann rüzelce yıkanmiı • 

ınasından, içilen suJann temiz ve saf olmamasından hasıl olan soluean 
dediğimiz barsak kunllan en mmır hayvanlardır. Bunlar; ince banaim 
iç zarına yapışarak ve kan emerek yeti,ir ve ürerler. Ekseriyetle çocuk
larda bulunur. 

HALSİZLİK, KANSIZLIK, HAZIMSIZLIK, KARIN AÖRU..ARI, 
KARIN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT ~INMASI, İSHAL, OBUR -
LUK, BAŞ DÖNMESİ, SALYA AKMASI, SAR'AYA BENZER SİNİB 
HALLERİ, GECE KORKULARI, GÖRMEDE1 İŞİTMEDE BOZUKLUK 
HEP BU KURDLARIN TESİRİDİR. 

•• 
iSMET SANTONiN BISKUViTi 

Bu kurdların en birinci devasıdır. Her çocuk 1eve seve yer. Çocukla
rınıza senede birkaç defa ihtiyaten Yeriniz. Büyük ve küçüklere en büyük 
~mniyet ve itirnadb vertltr. 

Sıhhat Vek&letinin resmi mütudeıini haizdir. Tarzı iatima1i kutuların 
içinde yazılıdır, 

Fiall her eczanede 20 kuruştur. ( iSMET ) llmine dikkat ' 

Bursa - Pazarcık Nahiyesi Çocuk Esirgeme Kuru
mu Baıkanhğından: 

Pehlivan Güreşleri 
.2/10/938 Pazar günll nahiyemizde fU bemia menfaatine serbest ve yallı IÜl'ef 

yapılacaktır. Güreşen pehltvanlardu blf pelılivana c60•, bq altına c30,, bO.yük 
odaya clO.», lira ve destelere münutb hedi,.ıer verilecektir. c6881. 

- ARADA BOVOK FARK v F1 . ~ 
PerteY çocuk pudruı; 1imdi1e kadar laiçbir benzeri mafmcbm 

taklid edilmemiftir. Ba pudranın, en hlylk meziyeti bllhaua ço
cak cildleri icin lıazırlanmıf olmuı •• terkibinde tahrif edici hiçbir 
madde bulunmamaııdır. -
p ~~~!11 19. ~i~~. !~~k!~~ 1 !!!din 
iltivalannda ve koltuk altlannın pifiklerine kal'fl handan daha 
müeasir bir pudra bennz keşfedilmemiftir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra] ları ile karıştırmayınız. 

Antalya P. T. T. Müdürlüğünden : 
5/Te~ie~l/938 tarihinde ihalesinin yapılacağı Ulus, Cumhuriyet ve Son 

Posta gazetelerınin 21/Eylul/938 tarihli nüshaları ile ilan edilen 7000 lira keşif 
bedelli Park Oteli namile maruf bina dahil ve hariç tamiratına aid eksiltmenin 
görülen lüzum üzerine bir müddet tehit' edildilt illn olunur. c6794• 

~ 
NUBKALEll ....... ~ .............. 
nm kalem imal ecllbaek1edlr. 

Mi•eePI _.... ~ .. lı 
faltUr. 

Kurşun kalemler: 
80.peryor 
Ttmıabh 

301 • 2 llektebll 
1206 Alb dereoe aerWktt 
Not 
1011 lılaranps kalemi 
99 Taşcı kalemi 

En iyi clnı 
Dağdelen 15 derece sertllkte 

Kopya kalemleri ı 
299 
701 • A 
701 - 8 
701 • c 

Ulu 
Yumutü 
Orta Sert 
Sert 

71 • A B C En iyi cinı 
· · · uç dereceli 

702· A.B.C.D.E. Bet renkll 
702 - A. B. Mavi- Kırmıza 

72 • A.8.C.D.E. Beş renkli IJf CJlns 

Pasteller 
1815 6 renkll 
1825 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi clnı 

24 Renkli lyt cins 
901 Kırmızı - Mavi 
Stabillt 12 Renkli lyt cın. 

• 24 Renkli iyi clnı 
Dermetograt Üç ren"kll kalem 
311 Gratıt v~ renkli MJnJen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

ÇqiUerimizl her lurtaslyec1den 
isıeJinjs. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
Mühürdar zade llaD No. 1 • 1 

İstanbul. 8ldeet 

Mi DE 
R•hatsuellk1•r1 

Yanmalan, mide 
ağrılan, eket eğriti
ler, mide a1trlığı ve 
yemeklerden sonra 
bOttın vocadda his
sedilen çOkO.olQ ve 
ıttırlık:. Ne işkence 1 
au. hallerin kat'I ça· 
resi Ye leelıi ta bif 
olm 1ıtlılON ahnıL 
Aynı zamanda KA· 
BIZIJÖI defeder. EK· 
ŞlLlK ve YANMALA· 
RI fldererek vucuda 
terabhk verir. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlt - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMİN KREMLERi 
B&tDn dünyada birinciliği tudik edilmiı ııbbl güıellik kremle
ridir. Gece için yağlı - ,nndtiz için yağıız ve halia aca badem 

çqidleri Yardır. Hu.au.i yazo ve tliblerde satılar. 

lNGlıJz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - l.tanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zlr•f ve tlc•rf her nevi benk• muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kUmbarah ve ihbarsız tasarruf hesablai'ında • a 
SO lirası bulunanlara tenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdald p1ba 
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 H 20 tt 3,200 H 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO Unda ... 
düşmiyenlere ikramiye çUttıb takdirde ~ 20 fazlaaile verllecekt1r

Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birind kanun, 1 Mart T• 1 lluina 
tarihlerinde çekilecektir. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
ıateraenlz ? 

Danyanın her tarafında seve MY• 
kullanılan, Ye cildi tırqtu 80IU'a 

pamuk gibi yumuptao 

POKER 
tıraş hı çaklarını kaUanmıL 

Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 
•• • 

VENUS KREMi 


