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2 Sayfa 

_ .. _ 
Birbirile çarpışan 
iki tez 

Yu:an: M ...... ••tw 
K aç haftadanberi barb ve sulh 

endişeleri içinde titriyen dün

ya karşısında, birbirile çarpışan iki siya
set ve bu siyasetlerin dayandığı ild tez 
vardır. Bunlardan biri muahede ve im-
za, diğeri de milliyet t~zleridir. . . 

Birinci tez ekseriyetle 918 galıblerı a
rasında vey~hud, 918 muhaliflerinden 
olup ta, sırf fa~izm ve nasyon.al sosyali~ 
aleyhdarlığmdan dolayı, eaktden en bu
yük düşmanı tanıdığı demokrasiye el 
vermiş bulunanların tezidir. Bu teze gö
re muahedeler mukaddestir: imzanın te· • 
refi vardır; enternasyonal münasebetler-

Resim il Makale: • Karakter meselesi = 

de eğer muahedelere ve imzaların şere- b 1 Fıtraten nazik yaratılrnıız, terbiyeli, görgülü bir muhata-
fine riayet edilmezse, her muahedey! ta- Nezaket öyle bir oyundur ki, sonuna kadar takib edile i - bm ka111sında zarif ve nazik davranmak bqanlmaıı zor bir 
ııyan kağıd, rastgele yırtılıp kağıd ıepe- mest için masa başında hep ayni kuvvette arkadaf).arın top- mesele de~dir. Meharet kaba yaratıımıı olanların karfıla-
tine atılacak olursa dünyada ne emniyet lanmı~ olmalarına ihüyaç gösterir, fakat bu takdirde de güç ı:ında da nazik kalabilmekte ve onların kabalı'll yapmalarına 
ve ne de itimad kalır, her şey, bütün ha- olmaktan çıkar, bir çoklarımızın oynıyabll~cefimiz basit bir imkan vermemektedir. Bu da nezaketle beraber ayni ıaman-
yat çorbaya döner. da büyu""k bir sabra tevakkuf eder. 

Mutlak olarak mütalea edildiği zaman ==o;.yun~==h~al .. in=e~in.er~. ---==:::::111:=-=-==:::::m---=--==--=:ı-=-~=-==--=========-=-=-=--=-ı==:-~~~~ 

r~:r~~~:;;;:;~;~; 
kavelenin kıymeti olmadığını kabul etti- o lllı r--·-·---··--·-------.. Anasını •e11dlAI ğimiz zaman dDnyada bir cemiyetin la- lama ' il 

vamını temin edecek hiçbir prensip ve Telefonlarda ı= Hergun bir fıkra i /cin öldilren 
hiçbir kuvvet kalmaz. Milletler arasında · • 1 
da .aze ve mukaveıeye mbar ıazımdır. Bir genilllı 1 Ben para kazanmak 1 ngillz dellkanlıaı 
Bu noktada şübhe yoktur. İ 

İkinci tez de ıudur: Dünyada yaşıyan • 
milliyetler, kendi kendilerinin hayatları İ 
hakkında rey vermek kudret ve salabı
yetlerini haiz olmalıdırlar. Milliyet hak
kı mukaddu bir haktır; milletlerı ve mil
liyetleri parçalamak caiz değildir; bun
lara hürmet edilmek icab eyler. Bu kud
siyete muhalif muahedelerin manalan 
yoktur; bunlar hayata nizam veren ve a
dalet esaslan nzerine kıırulınuf akidler 
delfl, tahakküm maksadile ve cebren im
za ettirilmif vesikalardır. 

• • 
ıçın yazanın 

Meıhur Frannz muharriri Villerı 

de L'iıle Adam'ın do.Jtu çok olduğu 
gibi düpnanı da çoktu. Bir gün Vil- • l 
~. bir gazete idarehaneıinin vezne- Si - ,_ •\ danndan para cılıyordtı.. du,manw- i\ 
nndan biri gördü: :\ 

- Siz de mi Villers, diye ~rdı, 
l'i.ıtn ecdadınız; kendi neıillerinden 

birinin para için 11azı 11azcıca4ını hiç 
cıkıltanna getlrmemitlerdir. 

Villers ona döndü: 

,.. ______________________ ___ 

Sözün Kısası 

s. o. s. 
&. Tal• 

O n dört yaşında bir çocuk - adJ .. 

nı bile ağzıma almak istcmf. 
yorwn - geçen gün mahalle bekcileril« 
ve zabıta memurlarile uzun uzadıyı 
çekişti ve onlan uğraştırdı diye az kal• 
dı kahramanlar sırasına geçiyordu. ' 

Büyük harfli başlıklar, muhtelif poz• 
da resimlerle bu edebsizliği ve şirretli .. 
ği gazete sütunlarına geçen o kuvvetll 
çapkın, kafası ezilmek icab eden içtimaf 
bir tehlikeden başka bir şey değildir. 

O, bugün belki de adı etrafında yapı• 
lan bütün bu bol keseden, şatafatlı reli .. 
lAmlardan memnun ve mağrurdur. Fa.: 
kat ona bildirmek, onun şnnank kafa~ 
sına yerleştirmek lazımdır ki, Türk za• 
bıtası ve intizam memurları eğer o da• 
kikada kendisini tepeJememişler ise, a~ 
cizlerinden değil, vazife ve mes'uliye't 
mfhumlanna fazla ehemmiyet verınifı 
olduklarındandır. 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında~ 
her ne şekilde ve her hangi çağda olu~ 
ıa olsun zorbalara ve zorbalığa yer. 
yoktur. Tilrk kanunları külhanbeyliği°' 
ne ve kabadayılığa hatime ~km~le~ 
dir. Ve şayed hAlA böyle bir iddiada bu~ 
lunınak hevesini taşıyanlar varsa on• 
lara baş kaldırtmıyacaktır. 
Allahın verdiği harikulade bazu ku\llf 

vetini sporun nezih muhitinde ve 3 
meydanında tenmiye etmektense on 
Jçtima! nizamı bomıakta ve kan 
mümessillerine karşı gelmekte kuJlan~ 
mak isteyen şuursuz çocuğun Akıbeti~ 
çok karanlık gördüğüm içindir ki on~ 
yakınlarmı ikaz ve harekete davet eıı 
meğe mecburiyet duymaktayım. 

Bugün burada, bu yazımın başında 
S. O. S. - tehlike - işareti veriyorsanı,l 
bu ~af nizamdan ziyade o bedbaht 
çocuğun Atisi ve Akıbeti bakımmda?1-' 
dır. 

Bu tezin de <k>ğru olduğunda hiç lilbhı 
yoktur. Milliyet hakkı, millet hakkı her 
türln hakların da üstünde ve hiç olmazaa 
diğer bütün haklar kadar mukaddestir. 

- Ne yapmalı, dedi, herkes kendin- o küçük çaplnna, ne yapıp yapıp, ti 
de olmıyan §eyi elde etmelc içın çalı- arşa kadar, elin elden üstün olduğunU; 

* Demek oluyor ki iki hak ta mukaddes-
tir, iki hak ta hürmete ve rıayete ayni 
derecede !Ayıktır. fşfn fenası ıuradadır 
ki her iki bak ta siyasetin eline geçti mi 
derhal haksızlığın tervicine alet Vf;! vasıta Londra posta mildilrlyeti telefonlarda 

pr. Ben para kazanmak için yazanm; .utıcı hayvanların ömrü az olacağınt 
siz ıeref kazanmak için yazaTSınız. Tonquayda, kocasından ayn yqıyan, ve hele bir iki muvaffakiyette sarhoş./ 

\._ ............................................ ·-··-·"' uzun müddet el falcılılı yapmıf bir ka- luğuna 
1

kapılıp da kanuna karşı gelen• 
Tehlike düdüg"' üniln dı~, oğlu tarafınd~ öldilrlilınil§tilr. Bir Ierln çok defa soluğu ipte alacaklarırq 

muessesede kltiblik ederken ifhıden çı- öğretmelidir. 
Paris halkına karılmış olan delikanlı, i§siz kaldıtınm Yoksa .. pek yazık olur! 

Yaptığı muzlblik haftasında milzmln bir hastalık çeken E Talu 
annesini öldürmilf, karakola tiderek: --······ .. ·······-··-·-·..:. ____ ..... 

- Annemi 6ldflrdilm. Neye flflYomt- Bir amele bqına dOıen tahta ile 
nuz, ben öldnrdilm, demiftir. yaralandı 

Polis komiseri ile birlikte en dönen 

olarak kullanılıyorlar. Muahedelerin mu- Yeni bir mul bulmuftur. Otomatik tele- Paris, bir kontakt neticesinde heye
kaddes olduğunu söyliyenler, milletlerin fonlann, tadranlan ayn olarak masa - canlı dakikalar geçirmiıtir. Notrdam ki
ve .milliyetlerin haklarını çeğniyen mua- nın bir ucuna iliftirllınekte, esu makine lisesinin üstüne konmuş ve hava hücum
hedeleri ötekine berikine zorla imza et- de daha kolayca kullaııılır bir :rıre to - lannı haber venneğe mahsus canavar 
tirmiş olanlar değil midir? Bu nevi mua- nulmaktadır. düdüğü bir elektrik kontağı yürjnden delikanlı, ölü bulunan annestni, poli.se 

Nlşantaflnda Vallkonağı caddesinde blıı 

tntaatta çalışan Mustafanın batma üçüncl 
kattan bir tahta ~ düşmiıf n başın • 
dan yaralanmqtır. Taralı Amerikan hasta .. 
nesine kaldırılmıştır. 

hedelerin ne kıymeti olur, bu nevi mu- C l _, . ötmete başlayınca, Parisin borsa kısmın- göstererek: 
kavelelerin imzaların riayete değer ne yar onun tegzezauesı da heyecan bq gijstermif, nakliye vası- - Zavallı çok çekiyordu, leDelerdir 
werefi vard~ ki bunlar mııkaddes tanın- film çef.Jirigor taları durmuı ve bu civarda bulunan bi.- hasta idi. Geceleri uyuyamıyordu. Bana: 
sın? M h komik Şarl t li tn kı naların balkonların-<k, pencerelerinde cOğlum dedi, beni iSldih', bu acıya claya-
Diğer taraftan, bugün, cebren imza e- .ef ur ,..."""1 .. n .. onTun _ebey~dn - yüzleri merak ve kederden solmuş insan- namıyorum.• Halk derabaneleri Ye kurslan açılıyo.. 

zı 11J1emaya ....,.~._. ecru ı.cı- • mu- - Sokakt bul 
dilınif muahedeleri yırtarak haklarını aff-L• ~ --·-•· H ll dd ki lar kümelenmiştir. a unan ya- Hatta birkaç keresinde, keneli canın~ Beyo11o'u Haıtemıden: Evlmlzln halk ders~ 

v AJUY~ 1°~ll&.., 0 ywoo a ··ğ bakm 1 düd .. k ü d -•-• 1 & t~krar elde etmeğe çalışanlar, haklarını film ,__ _ 1 d biril ,_ tu t ya halk ta go e 1i ar, u Ç a- da kıymak htemlşti, amma ben llUUll o - haneleri ve kurslar ıubeslne kayıd muame • . &l&Wpan,,-arm an e a.on ra . _ t B" 
elde ettikten sonra, t~plad1 ık~arı kuvvet- imzalamı§tır. Kızın isml Betti Çeplindir. kika ot~ktendsonra .sustmuş1 urtlm ır;z za- durn. Onu aldım, uzun bir ıeyahate çı- ıeııı başlamıştır. 30191938 tarihine kadar de .. 
1er sayesinde diğer mıllet erın haklarına man &eçınce e vazıye ~~- 1§ ır. kardım. DönUfte, eline ıeçirditl bir u.s- um ecıeeet\lrı. Şlmdlllk Tü.rqe, İnglllzce~ 
tecavüze hazırlanmıyacaklarını bize is- 13 saadet getiriyor D.. b k . tura ile yü:!ilnil kesmişti. Beni g6rik ıör- Pransızea, Almanca, dl~f. fapU ff çiçekçi.., 
bat edebilirler mi? Yabud, başka bir Ua- ı "lizJerin biri bir l'ra kı ... ık unga o s şampıgonunun mez. cNe duruyorsun? .. Sana analık hak- lllt dersleri Yerllmektedlr. 
de ile bugün hak için muahedelere karp ngı naız zına <ili • te kı~ I edı"ldı" Bent •ıd"- ı dl. Be 

' . · olmu• 28 senede 13 kere evlenme tekli • meneCeTl {} J kum bağışlamam. u .ili> ue D r••n•n•• .. •n-•••-.. •-.. •-•--•••••n•"ll\ isyan etmış olanların yarın, ellerıne fır- :s• b k 
t i t bit hakları çiğnedikleri finde bulummıf, ve ancak 13 tıncü sene- Zenci boksör Joe Louisin rneneceri, A- de tereddild etmeden, lobutu kaptım, fkf i Buyuk mosa a a J 

sat ihgteeç ncen,ten dta .. "lmu·· Cl istisna de aevplisinin g6nlilnil ederek, ceveth merikada dalbudak salmıı olan piyango kere başına indirdim. Annem yere yuvar- I ar , m ema yen goru r - • • • 

sız vakıA silsilelerne tahakkuk etmiş d~- cev~b~ alabllm~ıtir. . bileti sahtekarlığında eli bu~u~mak su- landı. Hemen ellerimi boğa~ ıötür- \. .... [ Yalnız çocuklar için ] .... 
tll midir? Düğünde 13 mısafir bulunmuş, çıftle - çile nezaret altına alınmlf, bil~hare ıer- düm1 sıktım. Sonra, annemı yıkadım. • • • 

Maalesef hakikat budur. Yirminci u- rin balayı geçirmek llzere eeyahate çı - best bırakılmıştır. Menecer mukellef li- Saçlarını taradım, gördüğünüz libi k.- 25 [ıra, 15 /ıra, 10 /ua ve 
nn rlyaklr hak ve adaleti, rlyakAr poU- karken bindikleri tren tompartimanının mozinine binerken: - . gibi temiz yatafına yatırdım. 100 kişige de muhtelif 
tikacılığı, teker teker mütalea edildik.le- numarası da tesadilfen 13 çıkmııtır. - Benim Joe gibi bir döwşçüm olun- Tahkikat neticesinde, ana ile ollun h d" l • 
rl zaman bu kadar dolru ve bu kadar yalnız Tnrkün ve Tllrklyenin davasını ca, böyle küçük illere tenezzül eder ml- birbirlerini apn derecede sevdikleri an- e ıge er vereceızz 
tabil görünen iki davanın, ikisini de, po- gütmektir. Kendi kendimize bir vatan yiın? .. diyerek, za~ıta memurlarına ı-
lltika elinde bir oyuncak haline eetfri- sahibi olmaya mecbur bulunduğumuz ka- laylı bir tarzda elini sallamıştır. !aşılmıştır. Muhakeme daha bitmemlftir'. 

yor. Hakikat budur. dar yalnız kendimize ald bir davanın da Gandi ve askerlik Delikanlı verdill ifadede: * sahib ve müddeisi olmaya mecburuz. De- - Beni uacak olursanız, cesedim!, a-
Son zamanlarda di-klut ediyorum: Bi- mokrasinin tezi de yalancılık ve riyakAr- Altı hafta ıil.ren, konUJmamak ibad"e- nammkile birlikte yakınız! diye yalvar-

zim memlekette, günün heyecanlan iç\n- lık, totaliterlerin tezi de ayni feY, mu- tinden 10nra dilini çözen Gandi cAskeri mıştır. 
de çalkanan fikirlerin bir kısmı bir da- kaddes olan, doğru olan, hakikat olan ıey, kuvvetler safha safha terhis olunmalı- ============-===--==== 
vaya taraftar oluyor, diğer bir kısmı da ancak Tnrkün tezi ve TUrkiyenln hakkı- dırlar demiş ve cHin>clistan istiliya uğ- det taraftan olmıyan 10 milyon ıencı 
öteki tezi müdafaa ediyor. Hayır, biz bu dır. Hattı, madem ki bugünkü dünya rarsa ne yaparsınız. aorgusuna karşı dn peşime takar, boykot bayrağını açarım, 
tezlerin ikisini de, iki tarafın bugün ar- böyle istiyor, haksız bile olsa! fU cevabı vermiştir müstevliler de utanır, kaçarlar .. diye ce-
zettikleri şekilde tutacak değiliz. Demok- Muhitttn Birgen _ Söz, iş ve düşünüş bakımından, şid- vab vermiştir. 

rast cebhcsl de yalancıdı:-, totalite·· ceb- ı;:============================================' he de bugün haklı göründüğti halde ya-
rın haksız olmaya mahkUmdur. birinci 
taraf ta elinden kaçmış olan bir brsatın 
arkasından f eryad ederek yeni fırsatlar 
ele geçirıneğe çalışıyor! 

Türk sıfatile bizim vaıüemiz, bir yan
dan dünyaya hakikt bir hak ve adalet 
fikrinin hakim olmasını temenni etmek
le beraber, asıl hakkın kuvvette oldu-

1 STER I NAN, 
Dün çıkan gazetelerden birinde ıöyle bir habel" gördük: 

c- Şi§lide M8Jl1Ul' sokağında oturan Elenl çamaşır yıkar-

ken ocakta kaynamakta olan kazanı üzerine devirmif ve 

mu."ıt€1Ü yerlerinden haşlanarak ağır ıur!tte yaralandılı 

1 STER I NAN M A! 
için sıhhi imdad otomobili ile Haydarpaşa Nümune hutane
alne gönderilmiştir> deniliyordu. 

Şiflide yaralanan birisinin, gO.ya f.tanbul ve Beyollu sem
tinde hastane yokmuş gibi U Haydarpaşayıı kadar yollan
Jnlf olmasına: 

INANMAI 



28 Eyltll SON P O STA 

Almanya bugün se/erberlik 
emrini ilô.n edecek 
_ Berlınden Röyter I rı dün ~am ~~ terketmişlerdir. 1 Londra 28 (A.A.) - Bugünld giln en-

Londra 28 (A.A.) Ecnebı kolonilenne mensub olanlar da dişe ile beklenmektedir. Bununla bera-
ajansına bildiriliyor: Alman mehafilin. - Almanyadan çıkmak ıçin sür'atle hazırlık ber Almanya nezdinde teşebbüste bulu • 

İ) 1 malUınat ala~ 1 ak derpi§ edil- yapmaktadırlar. nulacağı zannedilmektdir. Diğer• cihet • 
de vaziyet çok vah~~ 

0 

~öre eğer bu • Almanya tekzib etti ten Çemberlaynin bugün daimi surette 
ınektedir. Zanndildi::~etınden ınü. - .~erlin ~8 .C~A.) - Alman istihbarat in'ikad edecek olan parliımentoda bir nu-
gün Çek~ovakya k oturse bugı.ın burosu bıldırıyor: Alman rnahfelleri tuk söyliyeceği malumdur. 
said bır cevab a].ınJnı::::rberlik ilan e - ~lmanyanın bugün seferberlik yapaca- Amele ve liberal partilerı ıneb'uslarının 
saat 14 de Almanya .. ~ gı hakkındaki haberlerin doğru olma - Çemberlayine müzaheret edecekleri tah-
decektir. uh birlerinden bazıla- dığını beyan etmektedir. min edilmektedir. 

Ecnebi gaze~te~n~ı:::a~:_..------~;:;---------------:::-=-:-~:-----......;~------~~~:-~~-

ln gii tere ve Fransa Südet mıntakasının 
Almanyaya ilhakını taahhüd edecekler 
Al an ordusunun 1 teşrinievvelde Aş mıntokasını 

m Sembolik malıigette işgali teklif edilecek 
.) _ Salahiyettar 1 masından cl>ğan milşimJ.atta Alman 

Londra 2 7 (H:~:~ak ~ese~~sinin \ o~dus~un Aş nııntakasma ' sembolik 
ınehafilde . ~rette halledilecegı hak-, bır ~ırış yapması suretile telif edile _ 
muslıhane bı: bır kanaat vardır. .. cektır. B~ teklifin Almanya tarafından 
kında urnumı toslovakyanın . ~udet kab':1l ~~eceğine ve bu suretle harb 

Hitlerin ~i e edeceğine ıtımadı tehlıkesının bertaraf edileceğine 
mır.takasını tah y i dolayısile bu mm- muhakkak nazarile bakılmakta -
l · dıg· ını söyiernes A 1...,anlara ilhakını dır. 

celerine göre İngiltere iJe Fransa bugün 
müzakerelerin inkitaa uğramasının önü
ne geçmek maksadile ievkalade bir te -
şebbüs yapareak Südet havalısinin sür'at 
le tahliyesine matuf bir plan teklif t-de -
ceklerdir. 

oma abli \e ıuu• 1 . t-~·•-
takanın t ye hüJcıinıet erı res - Ullfll...::qı ile Fransa IOD hir •-... bhüse Vaşington 28 (A.A.) ·_ Reisicumhur e Fransa dir ..;.:.ti) ..... ,... b' 
ingntere v ~ edecekler · .. Be . •-"9 • Ruzvelt, .sulh lehinde Hitlere yem ır 
men taabhud nnievvelde Sudet ~ın: . ~!in. 28. ~A.A.) - Ajarıs Havasın mıı- mesaj göndermiştir. . . 

Amerika yeni bir teşebbüs yaptı 

H tler 1 Teş aya ilhak edec~gını babın .bıldırıyor: Mesaj bugün matbuat mümessıllermc 
taka ını .AlıJ18!1} ıarak beyan etmış ol- Berlinde ecnebi mahfellerinin düşün - tevdi edilecektir. katı o alenen 'e 

Fransız gazeteleri Çemherlay'nın 
nutkunu müsaid buldular 

Mihailof gidecek 
yer bulamıyor 

Sayfa 3 

e Dalıa üç gün kaldı/ 
Yazan: Selim Rarap Emet 

V ektiıniz çok olmamakla bera-
ber kısa zaman için şöyle bir 

ferah nefes alabiliriz. Çünkü Alman 
devlet reisi Hitler, evvelki akşam söy
lediği nutukta Çekoslovakya ile o~~n 
ihtilifında ileri sürdüğü talebler sur
atle tervic edilmediği takdirde bir teş
rinievvelde Südet arazisini işgal ede
ceğini bildirmiştir. Bugir:ı ayın yirmi 
sekizi. Dernek ki Alman ultimatomu
nun tatbik mevkiine konması için da
ha üç büyük gün var. Siyaset aleminde 

Mihailol ise bazan dakikalann günlerden daha l 
Makedonya komitecisi cMihailof• un büyük kıymeti olduğu ~e b~ .üç gün ~

Bulgaristandan kaçarak memleketimize çinde çok şeyler yapılabılecegı de hepı
geldikten ve uzun müddet burada kal- mizin malumudur. Şu mülahazalardan 
dıktan sonra zevcesile birlikte Lehistana da anlaşılabilir ki ben şahsan sulha o-~ 
gittiğini yazmıştık, İngilizce Taymis ga- lan itimadımı kaybetmiş değilim. Eğer 
zetesinin yazdığına güre Lehistanın İs- bugün milletlerin başında bulunan bü· 
tanbul konsoloshanesi bu karı kocaya lü- yük adamlar tarihi bir hidise?~n h.a~ 1 
zumu olan vizeyi verdikten sonra, ken- ve huyu içinde mevki alıp ihtıl~~ ~yıl 
dilerinin vapura binmelerini müteakib olsun, kötü olsun behemehal bır ı~ım 
verilen vizeyi ibtal ctmi§tır. Bunun üze- bırakmak daiyesinde değillerse, esasın
rine bir müddet denizde çalkanan Miha:- da mutabık kalınmış olan bir mesele
lof ile zevcesi vapurun limanımıza avde- nin tatbikat ve teferrüatı uğurunda 
tinde tekrar buray1 çıkmak istemişler, harb etmekten çekinmesini bilirler. 
fakat lüzumu olan müsaadeyı alamamıs- Dava mevzuu Almanyanın Südet Al
lar İzmire gitmişler, orada da ayni Akı- manlarile meskUıı olan araziyi tarafla
be;e uğramışlardır. Şimdi öyle gör.inii- nn rızalarile ilhak etmesi değil midir? 
yor ki karı koca uzun müddet bu Leh va- Bu ilhak keyfiyetine İngiltere ve Fran-
purunda kalmaya mahk6rndurlar. sa rıza gösterdikleri gibi Çekoslovakya-

- ----. -;- nın bizzat kendisi de muvafakat et-s.lgOrtah harb rızıkoları miştir. Geriye kalan ~okta:. bu ~ınta: 
kanın hududlarını tayın, nufus nısbet 

artırlldı lerini tesbit, şu veya bu kadar güıı. i-
çinde de bural~ı alakadarlara teshm 

Harb tehlikesinin gittikçe artma::ıı etmektir. Bu işlerin birkaç gün evvel 
beynelmilel sigorta işlerinde ?erhal veya sonra tamamlanmasının büyük

1 tesirini göste~ ve ~ra sıgort~ bir ehemmiyeti olamıyacağı bedihi ?1-
merkezi, harb sıgorta nzikolarını hır makla beraber beynelmilel gerginhği 
bir misli artırmıştır. kendi menfaatleri uğurunda bir fayda-1 

Bu artış harb tehlikesi daha f~z.ıa !anma vesilesi addeden bazı devletlerin 
olan memleketler ve. !111ntakalar ıçın berraklaşma istidadını göster~!1 ~avayı 
yüzde lbeşten ona ve dıger memleketler bulandırmaları kadar da tabu hır şey 
için yüzde ikiden dörde çıkarılmış~ır. yoktur. Maamafih vaziyetin anah~r~ 

Bu v~ziyet .k~~ ~emle~etı - bir parça da İngilterenin elind~ gtbı B 
sabah çıkan ler Çekosl ak mizde sıgorta ışlennın .yemden gozden go .. rünüyor. Eg· er bu devlet, kendı mes-(tlususi) - n 1 1 . t . . ov ya tarafından ilk salhaea 'satın da tatbiki garanti allına alınmışbr. · h 1 im eh 

1 
Paı ı 28t n Ierının başm~ka e etrkı a - v_elrı~mış olan kabul cevabının kerhen 'Ve- 1 Çemberlaynin nutku büyük bir ümid ka- geçirilm~si .zaruretı. ası o. uş ve ş .. - uliyet ve şahsi tchdidile işleri y~ ~ına ıe e n nu unun rı mış old ğu rimizdekı sıgorta şırketlerı umum mu- kovmavı üzerine alırsa veya alabılırse 

Fran ız ~ster çernbt:rıa;:~u gazeteler her han iu .. "':. ~tbikata çıkabilec•k pısı açmışlır. Eğer Hitl"' buna rağ.m~~ dürleri dün bir toplantı yap .. ~ı.şl·a· rdır. büyük .bir badirenin, önünü almak dai-mamcn _..ı 1ıınış ır b' ·· . g muşkülattan istüade ederek gene kuvvete müracaat etme!:. tehdıdını d b ç 
hasreu . tkunu ır s:ır· gerı alınabilece.ı.· lın . . d k Milli reassörans umum mu uru ay rna mümkündür. Hitlerin Mister em-tahlıhne t>erlaynın nu dümi .. --'"-d &l, a ma.k ıstenileccği tatbika kalkışacak olurc;:ı tehlıke en ur- B · t'nd plan Al 

nda çern . rünmektedır. -y-."""'_,., ecir Halb ki Ç be d k Refi Cel81 ayarın rıy~ ı .. e .,Y~, ı .. berla •n'le olan temasları manyan!~ 
araS> -•il~ go Blum yazdığı b;r kabule "kt" • u eın rlayn tulmak için eline geçen son şans: a a - bu toplantıda son vazıyet goruşu.muş İngiltereye itimadı olduğunu gösterdı-prız te~ ekil Le<>n . . . 

1 ıran eden anlaşmanın tatbi - ,k l ı t r b 1 • 
Sabık bOP ~~zzat üzerine aldığına göre artık bu çırmış olacaktır. ve mühim bazı arar ara ınmış ı · . iti gibi şahsan Hitlerin Çem er ayn e al d

e• 
1 ynın nutkunu, Hit- en nin de varı'd lm Gazeteler umumiyet itibadl~ siyasi ha- Bu kararlar meyan. ınd. a ka~utaJda karşı saygı duygularile mütehassis ol-mak e · ber a Re . o aması icab eder. 1 ta tle D k 

- Mister çe~ylenıniı olan 9011 nutuk- popJik ıazet.sı diyor ki· vanın son ve ümidsiz dakikaöa gene harb, mayin ve torpı sıgor ucre - - duğunu da tebarüz ettirmiştir. eme 
_, dan so na bilhassa e - - ffin-r· bütün · k . ·d rinin on santime ibliğı mevcud o .. ldugu k'ı mesele, sadece bir hüsnü niyet ıne-. tnrcuın olrnssı ' .1 k b~ m hlebieri esas itiba- Çemberlavnin gayretile açılma ıstı a -deı a 

1öylernışL_.ı;,. diyor ki: Hit - rı e a ul edn-• .ı.; gibi acentelerin merkezden. musaad.e selesinden füaret kalıyor. . tan sonr • .-ek~· U&Wf ve kabul edilen husu- dını göstermiş olduğunu kaydediyorlar. b t 1 b 
• yet -- istihsal etmeden har , mayın _ve orpı BOyle bir vaziyette Avru~~ın ıı ı }ıemmiHı·tierı·n nutku bu·· yu·· k J k rizikolarını sigorta etmemelerı de var- harbe ~idebilecei!ini benim naçız hav-aponyaya arşı dır. . salam almıyor. Eğer kanaatim hilafına 

Bu kararlar bütün sigorta acenteJe- harb patlak verirse o zaman, siyasette akl.sler uyandırdı zecr"ı tedb·ır rinc derhal bildirilmiştir. en basit mantığın dahi yer bulamadığı---k--d nı kabul etmek lazım gelir ki buna da Bir yag"" fahri asın a siz ihtimal vermezsiniz. Su halde; te-zetesi nutuk d Cenevre, 27 (Hususi) - Milletler Cc- reddüd berdevamdır ve tehlike sanıldı-• Alman ga . ' . son SÖZ Ur, diyor miyeti konseyi bugünkü toplantısında, yangın çıktı ğı gibi pek o kadar yakın görünmü-Blr H t i dd I• Çı'n - Japon ı·hıı·ıa·fını Cemiyetin hakem- or Setun· Ra .. p Em-• e 1 er CJ e t ... Bu .sabah -·t 8,1'" de Clballde İ.skele SO - y . - e• -.., .. re ıs T 
1 Ye o ÇÜsü b. r liğile halletmek için yapılım~ olan tek- - .. Tay ... jıe '°fakat müzakere kapılarını kapz ır ısan d W• d kağında Ali Kemal Llmted f.(rketlne aid Peste elci'1'İZ 

u• a t life, Tokyo hükfunetinin ver igı re ce- büyük bir yaR fabrikasında yangın çıkmıştır. 
kull•ll""" ) - Londra gaze - rinde bulu d-. . . mamış ır vabına muttali olmuştur. Sür'atle yetişen itfaiye yangını söndür - Ankara, 27 (Hususi) - Peste Alçimi 

d 27 (A..A. daki tehdidkar, yük d ln ugu ıçın, katlederek bii • Bunun üzerine konsey, Japonyaya kar- meğe çalışmakta ise de fabrikada fazla mik- Behiç fstanbula hareket etmiştir. ElÇ\ 
, Lon ~:ıerin nutkU~eessürle karşı - dogwr: ~rn a~la Tu~a~ın ambarlaıına şı zecri tedbirlerin tatbikine karar ver- darda yağlı madd~ bulundu_tundan aönc!ü- istasyonda Meclis Reisi, Vekiller ve Ma-

teleu !lkiirllne 1 •D'.f ırizliğine rağ - ki buhr u gıtmek ıslıyor? Halihazırda- ıni,tir. ~~::;.:n!: =~;!.°" :.:''::.ı~:::.~~~: car sefareti erkAnı tarafından ulurlan-tccanız t>erabe ıtıla ·sı·nı·n rı· c'at im - bu"y··k anın arkasında teressüm eden Milletler Cemiyetine aza devletler, kt idı· 
1 

mıştır. 
eı u 

1 
me e . • .......................................... .., lamaka P d \ e r rt rı.an kaldırma - te ır rnese e budur. İngiltere adaletin zecri tedbirleri tatbikte serbesttırleı. ··~········· ............................................................ . 

men Alm~a11uırnı e oda ittifak etmek - ta c~üı e.~rn:sini istiyor. Şimdiki ihtı af- =================-
kanlarını,..., noktasın _ snu nıyetle derhal ve ku\ vete rafından yapılan entrikalann tevlıd et 

0JdU5- rnuracaat etmeden b · k. tiği vaziyeti bütün şümulü ve bütı.in 
m s enin ve Sovyet - ğuna kanid' unun ım anı oldu- vahameti ile teharüz ettirmektedir. B. 

tod rJer. nın jngılter ~ardımı hakkın- Dai!y T;;- h Bitlerin nutku Alman sabrının tüken- Nı'sm· eski bir ı::eı.:r olduğunu söylemiştim. Yıllarca dünyanın. en zengin Frans~ ın çeklerel karşılanmlştır. Südet m tak•ll"';P gazetesi Hillorin • •• 1 rl k 
ler Bırııgın t bat8ret e )ti· ta .... ın1 asından başk.'l bir toprak- diğine hiç şüphe bırakmamıştır. insanlannı sinesine çeken Nıs şimdi artık etleri sarkmış, gözlerinın e aç. 

beyan• dıyor · gozu o rnadığı hakk d k Son söz mış, bütün gayretine rağmen kavşadığı belli bir eski dftnya güzeline benzi· d k e ı n tamamile ma tından .. h ın a i beyana . B bahte . k hk h 1 • Tımes gıı utkU esase bir talebm N şup e etmektedir. Fölkişer eo r gazetesı yazıyor: yor. Onun biraz ilerisind~ Cannes dipdiri hareketleri, bişen .. al a a atr .~1~-' tıerııı n ed len ew. C!ıronicle ·· ı · yor: can alıcı fıkırdayışlarlle insanı delt eden bir genç kız gl "°'· • ıyor. ngı ~ ı 
.Hi uğıl ıesl 

111 

ıecavüzkir bir •Yarın pa lam şoy • dıyor: Şansölyenin nutku Alrnanyanın bu aristokrasisinin yarattığı Cannes (Kan) bugün Avrupanın en bks. en temlr, k~l olde dlıha do~=rettir. Nutu~ta ınan belki ln;liz :ttet\:~!•ndığı 7.a - anlaşmazlıkta söylediği son sözdür. en şık şehridir. 
hıddetl ifade ndeıı n Alınan)"~ ıle hı~ - b~l etmez bir şekilde ittihadınhı~~ k~- Şimdi Almanyaya haklı olarak düşen Cannes'cla bir gün kaldım. Sokaklarında birbirinden güzel kadınların çıp • lısanJa Alın•" nı t>ahsedi]mıştır. Hıt- rulecek ve bu manzara nıemle~tı?ı. go- •ey oyalamadan ve hileye müracaat lak gezdikleri bu.güzel eğlence şehrinde muhakkak ki ked~t ve elemle bera-
Sude bakk dıın. b r lisan kullan- Avrupanın en büyük kıs ~tını ve etmeden kendisine vermek lazımdır. ber hastalık ta yok, dokto• da yok, klinik te yok. Zaten hır d. oktor levhası ]esmek tli ~e o çiJSU kapılarını kapa - felaketine sürüklem d mmı hır harb Pragda ki h i bu 

dde " --were dü ·· d.. e en evvel Hitleri bile gözüme çarpmadı. Yalnı~ eğlenmek için yaratıldı an ıss n, veren 
Ier şı t ıııu...- ta da budur. şun urecektir.• 1 Prag rı (A.A.) - Gazeteler, umumi- sıhhaW ve neı'•ll insanlann hayatları da denizde ve açık havada geçiyor. mı faka En illl.::. buna ~·~in Alınan Pzeteleıi ne diyorlar yetle B. Hitlerin serfüru etmemiş olduğu Lokantalara mayo il• gelıyorlar. Otomobile mayo ile blnıyorı.r, sokaklarda mamıştlr· ka<al< olu ınu.ı olacagı her . Be_riın 27 (A.A.) - Alman ·a ınütaleasındadırlor. mayo ile dolaşıyorlar. !Uç için bir çarpık bacak, bir biçimsiz vücucl. bir 

Harb çı n .,ııeb çık bır ekilde an- bıldırıyor: •ı nsı Hitler. Südetlere aid arazının bir kı,- ılıman gövde görmedim. Cannes, d3ha ziyade lngiliz bekirlarının devam 
de 1 '!;:'n dah> a ıam~hnan gazeteleri B. Hitlerin dün ak rinievvelden evvel terkediimesi :ok~a- etlikleri bir yer. Bir dünya cenneli. Ni> ve Montekarlo bana kalırsa 
1.am n o\ak a~a kar- ı nutkunu teferrüat'l t dk'k sında ısrar etmektedir. Gazeteler, e- Cannes'dan çok gerı· kalmıstır. Nisi.n me"ı-ur Promenad Dezangle dedikleri ı m ştır. den 'baret tefsir etmektedir. 

1 
e e 1 ve neşe karşı yapılan ~ahsi hücumlar• ve • ~· 

· eJ B ı rıhtımda meşhur Boı ıvaj otelinde kaldım. O kadar eski bir bina ki banyola-N ı r V\ • erliner Borsen ç t Alman muhtırasının Fransız - ngıliz 'd b' 
• 

1 ıhaİ ta 

8 

ıııo dıvor ki: ay ung ezcümle plinının ayni oldulu oure!indeki haber- rını sonradan uydurmuşlar. Dillere desta.ıı. Promenad D•zongl' • ıçımsız ~duU8~bt~ &~"~~~~~~--~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~----:Rıı rel 

Seyahat notlan 2 1 

Nis ve Kan 



• 

4 Sayfa 

Preveze zaferinin 400 Uncu yıl dönümü 

Büyük Barbarosun mezarı 
başında merasim yapıldı 
Dün yapılan merasime binlerce halk iştirak etti, 

deni'Ze çelenkler atıldı. nutuklar ıöylendi 

Büyü.k Türk denizcisinin hatırasını tebcil :için donanmacıan denize çelenk atılıyo,. 

Dün, Beşiktaş, Barbar08'un ruhunu taziz 
için yapılan merashni görmek üzere bta11 -
bulun her tarafından gelen kesif bir halk. 
kütleslle dolmuştu. Gemiler, remı! daheler, 
muesseseler ve her tnraf donanmış ve tam 
saat onda Beşiktaşta Barbaros'un türbesi ö
nunde İstiklftl marşı ile merasime başlan -
m~tır. 

İstiklal marşı dinlendikten sonra türbeye 
~enkler konmuş, Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Üstündağ kursüye geldiği, sırada bir 
dakika sükfit edilmiştir. Üstünda~ §U hlta -
bede bulunmuştur: 

Arkadaşlar; 

Önümüzde yapılmasını gurur ve lst\~na 
ne fakat bihakkın 'bekleyen çok önemli blr 
vazife var: Bu vazife Türk mllletıne Türk 
vatanına ölçusüz yararlıklar gösteren mllll 
tıı.rlhlmlzl efsaneler derecesine yükselten 
yepyeni ve yığın yığın mefnhlrle dolduran 
Büyuk Adama, örneksiz, eşşlz Türk amlraU
ne karşı yerden göğe kadar hissettiği mUll 
kadirşinaslık !borcumuzdur. Yıllar ve yıllar -
dır üzerine dlkknUmlzl ve kıymet bllen hlm
metımlzl çevtrmedlğimlz lçln omuzlarımız -
da büyük milli bir günah ve ayıb glbt durnn 
bu çok mühim borcu bugün mmet adına ö
demekle bu ağır yükten kurtuluyor, ferah -
lıyoruz. Büyüklü~ün ve kahramanlığın kıy
metin! hakikaten büyük kahraman yaratıl
mış olnnlann ldylklle takdir edeceklerine 
yeni bir delil olarak .söylemek gerektir ki; 

BarbaroS'ILn türbesi dü.nky merasimden 
ıonra 

bize tarihlml.zln haklld büyüklerini ve me
fah1rln1 aramak ve onları milli varlıktaki 

(Devama 14 üncü sayfada) 

Belediye dün 
Valide hanını 
tahliye ettirdi 

Bir sene evvel Eminönii kaymakamlı
ğı, büyük Valide hanının tamir edilmesi 
için ta}\J.iye emri vermişti. Handa oturan 
400 den fazla insanın sokaklarda kal
maması için gazetemiz tarafından yapı
lan neşriyat Belediye tarafından nazarı 
dikkate alınmıştı. Fakat hanın derhal 
sıhhi şartlara uygun olarak tamir edil
mesi lüzumu alakadarlardan istenmişti. 
Altmıştan fazla hissedardan mürekkeb 
olan mal sahibleri, derhal işe başlıyacak
Iarını söylemiş oldukları ve aradan bir 
sene geçtiği halde, handa tamirat yapıl
mamıştır. Dün Eminönü kaymakamlığı 
gönderdiği memurlarla hanın bütün oda
larını tahliye ettirmiştir. Hana sonradan 
JHlve edilen 80 kadar baraka yıkılacak, 
98 oda da icab ettiği şekilde tamir edile
cektir. Handa oturanlar odalarından çı
karılarak kapılar mühürlenmiştir. Bele
diye icab ettiği §ekilde han! tamir ede
cek ve bedelini bilahare mal sahiblerin
den alacaktır. 

Bu odalardan çıkarılan ve sokak1arda 
kalan aileler bir hafta kadar kendHerine 
müsaade verilerek yer aramalarına im-
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SUMER SiNEMASI 
Sinema sezonu ba~layıp Beyoğlu birinci vizyon sinemaları açıldığı halde SP

MER sinemasından hala ses çıkmadığını görerek merakımızı gidermek için si

nema müdüriyetine müracaatla tahkikat yaptık. Neticesini sinema meraklısı 
okuyucularımıza bildiriyoruz. 

Açıldığından beri şatafatlı halkı aldatan reklamlardan çekinerek sessiz, sükun 
içinde müşterilerini memnun etmek için çalışan ve buna muvaCfak olan bu se
vimli sinema, bu mevsim halka kapılan nı büyük bir sürprizle açacaktır. Sumer, 
bu sene tamamen .değişmiş, bilyümüş lüks koltukları fazlalaşmış, balkonu geniş
letilmiş ve salon tamamen yenilenerek modern bir şekle sokulduğu gibi pek ya-· 
kında dünyanın en son icadı olan (Miraf onik) sesli tertibatile techizi için de ted
bir alırunıştır. 

Filmlerine gelince: Sumer bu sene filmlerini de hakiki bir fedakarlık yapa

rak beynelmilel filmlerin arasından uzun tecrübelerine istinaden halkın bütün 
zevk ve temayüllerini nazarı dikkate alarak seçmiştir. 

Aşağıda isimlerini yazdığımız bu filmlerden maada Türkçe sözlü olarak Sevgilı
nin göz yaşları, Yaşasın Aşk, Milli inkılabımızı gösteren Beyaz Esire, Baalbek ha
rabelerinde ve Sıvastopol filmler: bulunduğu gibi bir buçuk seneden beri yeni ve 
eski dünyayı çalkalandırarak Şarlonun filmleri de dahil olduğu halde şimdiye 
kadar filmcilik tarihinde hiç b~r kordelA nın kazanamadığı çılgınca bır muvaffa
kiyet kazanan Valt Disney'in PAMUK PRENSES ve YEDİ CÜCE filmini de tc· 
min etmiştir. Gazetelerimızin hemen hepsinin az çok bahsettiği ve bütün dün· 
yada aylardanberi oynamakta olan ve bilet tedarik etmek için halkı günlerce 
sinema kapılarında bekleten bu film memleketimizde de hakiki bir hadise teşkil 
edecektir. 

Sumerin bu mevsim göstereceği filmlerden başlıcaları: 
Ne Şeker şey (Deanna Durbin), Katya, Paris Çiçeği (Danyel Daryö), Şan 

ghay faciası, Herkül (Gabi Morlcy), Ültimatom (Dita Parlo), Sokak §arkıcısı. 
İki ahbablar (Fernandel), Ateş diyarı, Yaşıyalım (Tito Şipa), İki Açıkgöz 
(Milton), Tali yıldızı (Meglcmonye). Aile meleği (Betti Stokfele), Kadın hırsızı 
(Anni Duko), Tatlı zehir Mari Bel, bunlardan başka Deanna Durbin, Şarl Bu
aye, Danyel Daryö ve Fred Asterle Cince Roger'in çevirmekte olup henüz isim
leri tesbit edilmiyen filmleri. 

Bu programla Sumerin bu sene halkın bütün zevk ve arzularını fazlasile tat
min edecek bir sinema olduğuna hiç şübhe etmiyoruz. 

kan bırakılmasını istemektedirler. E- "'••••••••;:a~-•-ı•••••••••••••••-~ 
minönü kaymakamlığı bunların vaziye-
tile yakından alakadar olmaktadır. 

YAHIN AKŞAM 

Elif Nacinin radyoda konferansı . 

S A R A Y sinemasında 
Sevimli bir mevzu... En gOzel 

dekorlar... Neris musiki ... 
Türk ve İslam eserleri müzesi yardirek 

törü ressam Elif Naci dün akşam İstan
bul radyosunda cHalk ve Resim» mevzu
lu bir konferans vermiştir. .............................................................. 
zo~o 

KAMÇILI ADAM 
2 Devreli tekmili birden 

Başdan aşağı heyecan, hareket 
ve macera filmi 

•• 

BUGUN 
ALKAZAR 

Sinem1ısında başlıyor 

ve neş'e Fılmi ve 

SBIBLEY 
TEM P L E·in 

En bUyOk muvarrakivetı 

RADYO KRALiÇESi 
Fransızca sözln filmi t.ıaşlıyor 

Sahne arkadaşlan: 

G L O R 1 A S T U A R T ve R A N D O L F S C O T T 
KnçOkler içın eğlenceli bUyllkler için his3f bir film 

~-----•••-ııı- tıavelen Foks Jurnal •-•••--•••P 

Pazarhksız satış 
için hazırhklar 
tamamlandı 

Basım istihlak 
kooperatifi idare me_clisi 

seçimi dün yapıldı 

~ İlle bOyOk Frtınsız Fılmi 

Ayın birinden itibaren başlıyacak pa- İstanbul Basın Kurumu tara!ından hn
zarlıksız satış hakkında biitüıı Belediye zırlanan cBasım istihlak kooperııtifi ni
teşkilatı hazırlıklarını tamamlamıştır. zamnaınesi. nin tasdikten gelmiş bulun
Aybaşından itibaren etiketinde ve liste- ması münasebetile dün Basın Kurumu 
lerinde yazılı rnikdardan aşağı veya yu- binasında bir toplantı yapılmış, şirketin 
karı satış yapanlar ilk defasındı 5 lira- faaliyete geçmesi için icab e:len kanuni 
dan 20 liraya kadar para cezasile ceza- hazırlıklar üzerinde konuşulmuş ve ida
landırılacak, tekerrüründe dükkanı hır :re meclisi seçilmiştir. 
hafta müddetle kapatılacak ve mağaza- Şil'ketin ortakları gazetecilerle mec
lnrın isimleri teşhir ve gazetelerle ilan muncılar, matbaacılar ve tabiler olduğu 
olunacaktır. için idare meclisinin teşkilinde de ~n-

Bunlara verilecek cezaların hangi ka- ların temsil edilmesi faydalı görülmüş 
naldan geçirileceği tedkik edilmekte idi, ve gizli reyle yapılan seçim neticesindı:? 

idare meclisi şu surette terekküb etmiş

Yanık gönüller 
JEAN GABİN 

M1REILLg BALlN 

MELEK 
SinemılSl 

Bu akşam muazzam 

Yeni sinema mevsimine 
başlama~ üzere pek ya

kında açılıyor. 

filmler 
serisine başlıyor 

Nevyork'un methur Metropoliten Operası Primadonnası, altın sesli 

GLADİES SWARTHOUT ve JEAN KİEPURA 
tnr.ırından h rıkulacle bir ıurette yar&tılan MUAZZAM ve MUHTEŞEM bir ŞAHESER 

NAPOLi ŞARKICISI 
Büyük mizansenli • Gayet eğlenceli bir mevzu • Nefis Napoliten 

ıarkılarla beraber " R OM E O J tJ L YE T ,, operaıının en meşhnr parçaları 
bu tedkikat ta sona ermiş, cezaların Dai- tir: 

mi Encümen tarafından tesbit ve tayin --~---------••••••••••••••••••••••-~-------~-•••,. Gazetecilerden: Bay Hakkı Tarık Us, .1111 

edileceği anlaşılmıştır. Bir teşrinievvel- Kazım Şinasi. YARIN AKŞAM Hayatlnızda Gülmediğiniz Kadar 

Numaralı koltuklann erkenden aldınlmaaı rica olunur. Telefon 40868 ••-•••r 

den itibaren sivil polis memurları alış- Mecmuacılardan: Mecdi Eren. • K 
veriş yapanların arasına karışmak sure- Matbaacılardan: Alaeddin Kral. ı p E Gülmeye Hazır Olun 
tile kontroller yapacaklardır. Tabilerden: İbrahim Hilmi Çığıraçan. 

* ------ Sinemaaında TÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA TUFANI 
Pazarlıksız satış hakkınd::ı dün Ticard 

Odasında iki toplantı yapılmıştır. Öğle-
den evvel saat 10 da yapılan birinci too
lantıda şehrimizdeki bütün bakkal, ka-

Marakas vapuru Kielden hareket etti 
Denizbank tarafından Kielde Alman 
Denız ışıerı:U ··ç AHBAP ÇAVUSLAR EGLENIYOR 

Krup tezgahlarına ısmarlanmış olan Mar-
sab, sucu, meyva ve sebzeci ve fırıncılar, mara hattı vapurlarından Marakasın in- Geçen ıene ıehrimizde gösterilen bir tek filmleri bütün kalpleri kazanan emaalsiz komiklerin herkesi 
öğleden sonraki toplantıda da tuhafiyeci şaatı bitmiş ve vapur limanımıza müte- kahkahadan bayıltacak derecede gülünçlü bilytik filmleri I 
ve mobilyacıların mümessilleri hazır bu- veccihen hareket etmiştir. ~:::::::::::::::::•••••••••••••••••••••••~----~-~~----~, 
lunmuşlardır. Bu toplantı1ard:ı İç Tica- Marakasın Kieldc yapılan ilk tecrübe- .1111 • 

ret Umum Müdürü Mümtaz Rek pazar- !erinden çok iyi neticeler alınmıştır. Va- Son dakı·ka:IÇAMB6RLEVN - HITLER Görüşmelerı sinemada 
pur yakında limanımıza gelecektir. 

lıksız satış kanun ve kararnarneslnJ izah M ak 1. it'b .1 T k S İNOİLTERE Baavekllininln Londradan hareketi • Münibe gelişi • Bertes-ar as, ıp ı an e ra ve us va- v 
etmiş, kararnamenin bu esnafı alakadar purlarının aynidir. Gene Denizbank ta- garten'de HlTLER'le buluşması - Franınz Başvekili DALADIER'nin Lon-
eden kısımları üzerinde kendilerini ten- rafından Adalar ve Yalova hattı için Al- ı draya hareketi • ÇAMBERLAYN'le buluşması vesaire. 

vir etmiştir. manyaya ısmarlanmış Suvat vapuru da BU AKŞAM M E L E K Sinemaıında proifama ilAve olarak gösterilmektedir. 
Topfantılara bugün ve yarın da devam yola çıkarılmıştır. Birkaç güne kadar li-

olunacaktır. rnanımıza gelecektir. ~--••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••ır 



Kuşadasının kermesi 
çok eğlenceli oldu 

Jer/ıen ecnebi konaoloalardan biri bir lıöyliinün 
Milli oyunla~ de:arı ıerpufU beğendi ve muayene etti. Bundan pelı 
batına ıardıgı Y b lı derhal aerpufUnu çıkararak konıoloaun ba· 

· l n ~ey e L • • mütehaaııı o a oloı para verme" uteyınce: (<Misafirden pma 
J . Kon• ı-L ı ·--ı· . yanına ver ı. . .ı·di -Y u cuc o ur•a mı~ıre verılir. Brı U"bek· 
·· liın ıevgı,, s- l'"d'' I d-J· ' alınmaz, gon lerin aau ıı ar » cur. 

ka. · · bu sefer de kadm ayak
blan çürüt çıkıyormuş .. 

SON POS'!& 

Hasan Bey - Bu yeni bir 
şey değil birader, piyasada 
sağlam ayakkabı kalmadığı 
iddiası ötedenberi mevcud
dur. 

·~. 

C Yurdda spor hareketleri =:J 

Tokattan yazıbyor: Eski Diyarbakır haftayfmô.e Tokat oyuna hfiltiın olau ve 
şimdiki Tokat valisi olan Faiz Ergunun iki gol çıkardı. Oyunda en çok muvaffak 
daveti üzerine şehrimize gelen Diyarba- olanlar Diyar bakırdan Yunus, Hami j, 
kır Yıldız takımı burada Tokat muhteliti Cevad, Muzaffer ve Zeki ile Tokad muh
ile bir maç yaptı ve oyunu 3-1 kaybetti. telitinden Nazım, Hazım, Kemal, Rc~ıd, 

Oyunun ilk on beş dakikasında Diyar- Kamil, Arif, Davuddur. 
bakırlılar ağır bastılar. Ondan sonra Resim her iki takımı vali Faiz Ergun il.? 
muhtelit hakimiyeti tesise çalıştı. İkinci gösteriyor. 

Kırklarelinde heyecanlı bir mac 
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DEGÜŞENlLER 

SON POSTA 

Pratik güzellik 
bilgileri 
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- Greta Garbo saç tuvaletini tama-i - Marlen DitrBı &t eski Marlen 
mile değiştiımiş. &kiden saçlamım Dit.rih değil.. bu sene daha oynak !bir 
yalmz enseye men kısımlan kıvnktL. !bal almış. Konuşması da bir tuhaf. Az 
ba sene ise tepeden başlıyan bukleler kalsın unutuyordum: Kaşlarını öyle al- Açılan cild de • 
enseye doğnı tnıyor. Bu tarz "tuvalet o· mış, öyle almış ki. uzaktan ldeta kaş- liklerini kapamak 
na daha çok yalaşmış.. sızmış gibi görünüyor. fçfn basit ve çok 

istinye cinayetinin muhakemesine 
dün ağ1r cezada başlandı 

_ ! ! ! ! t ! ............................................. tesirli bir usul; Bir Eski bir husumet sebebile Mehmedi öldüren 
- Robr Taylor bıyık bırclkmış .. ama pamuk parçasın ı k h • M t f • k" ktuı·· 

Con Cilbeıt'in bıyığı gibi incecik de- Söyleyen daha s<5yliyeeekt1, Wtat alevol camphrc) 2 a vect US a a SUÇUDU JD ar ve ma UD 
ğil.. daha tok, ve uçlan düz.. saçlannı dinley.m merak etmişti. Bir sual sordu: batırıp mesamele- tabanca ile kendisine hücum ettiğini söyledi 
da yandan ayırm.ış. - Sinema mevsimi başlıyalı ancak ri açık yerlere SÜ· 

_ ! ! ! ! ! ! on beş gün oluyor. Siz on beş gün için- rersinlz. İstinyedej Ayazma deresinde vuku ı karşılaşınca, kavgaya ıtutuşmuşlar, Se-
- Silviya Sidney'in dudak1annm de bu saydığınız artistlerin yeni filmle- * bulan feci bir cinayetin muhakemesi - her Hicranı tehdid etmiş, dövmeğe ibaş-

boyanış şeklinde de değişiklik var .. ko- rini gördünüz mü? &ırun parlama- ne, dün Ağırcezada başlanmıştır. lamış ve yere yuvarlamıştır. Yenipos • 
yu renk boya kullanıyor, ve yalnız üst _ Ben bu sene hiç ilnemaya gitme- aını gidermek için en kolay .çan: Suçlu kahveci Mustafa, eski bir iğ- tane önünü bir anda karmakarışık bir 
dudağını boyuyor .. pek iyi gitmemiş a- diın!.. Sabah akşam bol bol sabunlanmı~ pa- birarın tesirile, Mehmed isminde biri - hale sokan bu vak'a, polislerin müda • 

1 b·ı· mukla, bütün burun ucunu ve kanadla- .s:ıd- k dd:ft-'yl h h ı · ı t•C'.',...,,.,...,.,. ma, göz a ışa ı ır. _ Öyleyse gazetelerde mecmualar- rını siliniz. ni tabanca lle uı urme i .u:Lill.ı. e ma a esıy e, ya~~ ...... 
- 1 ! ! ! ! ! d kud .... kemeye sevkedilmiştir. Cinayeti mü - Sultanahmed 3 üncü sWh ceza hl• 

a o un..u... da S - Cinger Rojer'in ıbu sene giydiği * teakib, yakalC\filD.ca karakolda suçunu kimi yapılan muhakeme sonun , e • 
rdblar geçen sene giydik1erine nisbet- - Hayır; ne gazetelerde, ne mecmu- tam.amile ikrar eden Mustafa, dün A - herin suçunu sabit görerek, 1 ay 1 gün 
le hem daha çok k1sa, hem daha çok de- alarda okudum!... m=dr:~larının derlle örtülmemesi ğırcezada yapılan sorgusunda, vak'ayı hapse mahkUm ve tevkif etmiştir. 
kolte... - Peki ama, bütün bunlan nereden şöyle anlatmıştır: . Boyalı sirke satan bir bakkal 

- ! ! ! ! ! ! öğrencliniz? den:::~iye itip yerine yağlı bir mad- - Mehmed bana yolda rastladı. Nı- dl" 'idi 
- Doroti Lamur da öyle bir başka- _ Penceremden!.. §anlım Katma ile konuşmamamı tav - 8 IY8J9 Y8r1 

laşmış ki insan ~.üç tanıyabilir .. güzel _Evet, penceremden bakarken öğ- * siye etti. Tabancasını çekerek:: c- Se- Balıkpazarında boyalı sirke satan 
olmasına gene guzel saçları gene u ni öldüreceğim> diye üzerime hücum Dimitri isminde 'bir ibakkal, Sultanali-

- .. . ·· .. f k t 
1
- rendim.. bizim mahalledeki Greta Gar- Parmakların biçimli olması için: 

zun, yuzu ıN>Tıe aynı yuz· a a nası etti. Sonra, ne oldu?.. Bilemiyorum. med 1 inci sulh ceza mahkemesine, ve-
lata · t>b·: b sk lık ' . t bo, Rober Taylor, Silviya Sidney, Cin· Onları, eliniz değdikçe, yağlı bir madde 

an b.yım.. ır ad~ aha lvar ış te .. ge- ger Rojer, Doroti Umur, Aslan adam, ile yağlayınız. Ve uçlarından diplerine Amma, ben onu vurma~m. rilmiştir. 
çen ır sene onu a o gunlas ınmş, Ma J Ditrih kallidl . b" k d ~ b·ıı.. ~~~~ af 1 . ~ Suçlunun sorgusunu müteakiıb, mah Suçlu, mahkemede: d ha 

1 
1ı b' h 

1 
k 

1 
• k. r en mu en ron ır aç o5 ... u - lııı<ı.:>.Xl m sa yerlerıni _ ogu _ 

a _ ~ ı;n 
1 

J ı~ 
1
a e oymuş o sa gere . gün zarfında demin te1ter teker anlat- nuz. keme, şahidleri dinlemiştir. Şahidler - - Bozcaada sirkesi, beyaz ilzümden 

· · · · tJğım tarzda değişiverdiler de... den polis memuru İsmail Olgun, fUil • yapıldığı için, renksizdir. Bunun ıçın, 
- Aslan adam, gene ayni aslan a- p d JJ • lan anlatnuştır: içine biraz esans karıştırırlar. Aksi 

dam .. geçen sene neyse, bu sene de o.. - ? ? ? ? 'l ?... enyuar mo C Cll _Ayazma deresmde bir cinayet ol- halde, müşteri almaz, bu sıhhate mu· 
- ! ! ! ! t ~ ismet Hultisi duğunu haber alarak arkadaşım Ha - zır değildir, demiştir. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
insan oturamıyan bir şehir { Hararetim'zin artması nı 

demektir? 
Bir vücude her 

hangi bir hastalı • 
gm mikrobu girin
ce vücud.de müd • 
hiş bir mücadele 

Dünyanın m yeni hükılnıet merkez.i, başlar. Bu müca • 
Avustralyanm payitahtı olan Kanbena- deleyi yapan k.a • ,...__..::;,.---,..,, 

dır. Bu şehir (50) bin nüfus için yapıl - nınuzdakl 'beyu 1 
mıştır. Mükemmel evleri, yolları, elek • küreyvelerdir. Ya- - \l"-ı:ı;~-..a 
triği, kanalir.mycn tesisah, her §eyi, her r.alarımız~an akan ~ 

. d Yam ke . kt ç- ceraba~ ıse, bu ~ 
§eyı var ır. ız se nesı yo ur. un- mücadelede ınah-

kü hiç kimse bu modem şehirde oturmak volan beyaz küreyvelerdir. Bu müca -
istememektedir. Mevcud halkın hemen delenin §iddeti artan veya eksilen hara-
bepsi resmİ memurdur. retim1ıin derecesile 61çülil'r. ... .... ...---............ ---... .. ~---........... _. ................................... ····················-

L SLER 
Seogigl yaşatmak 
için ne yapmalı? 

2 

Bu suali Kadıköyde oturan bir genç 
kadın soruyor: 

- Yeni evlendim, seviyorum, sevi
liyorum, mes'udum, yalnız içimde bir 
endişe var: Ya kocam bir müddet son
ra benden ıoğursa ue yaparım? diyo~ 
rum. Elbette bunun önüne geçecek bir 
çare vardır, fakat ne olsa gerek? söyler 
misiniz? diyor. 

* Bu genç kadına tam bfr cöğüdname> 
yazabilecek vaziyette değilim. Bu faz
la düşünmeye, tedkik etmeye, tedkik· 
}eri denemiye tevakkuf eden bir iş. 
Bununla beraber hatırıma gelen bir 
kaç noktayı buraya kaydedebilirim.; 

1 - Fazla Jıodbiıl>, fazla cinhisar
Cl> olmaktan çekininiz, bazı kadınlar 
vardır, hele ilk evlihk yıllarında ko
calarını erkek arkadaşlarından bHe 
kıskanırlar. Senelerdenberi kökleşmiş 

itiyadlarım bozmak isterler, erkeği
ne yapışırlar. Bu kadınlara benzeme -
yiniz, zevce ku~ tüyü olmalıdır, zinciı· 
değil. Erkek hava almıya muhtactrr, 
efendiliğini hissettirmek ister, bunu 
ondan esirgemeylııiz, ta ki, sizi özle -
miye vakit bulsun.. 

2 - Sevgin.izi hissettirmekte mah -
zur görmem. Fakat bu sevginin her 
ıeye rağmen devam edeceği hissi er • 
kekte yerleşmemelidir. ta ki, kırılma
sı ihtimalinden düşünsün, çekinsin, 

üzerine titresin. 
3 - Fazla uysal davranmayınız, er

kek her arzusunu dinleyen kadından 

Zd 

bilen, biraz sinirli kadından hazzeder. 
4 - Kocanızın ev harici i§leri ile ala~ 

kadar olunuz, erkek arkada~ arar ki 
bu, ekseriya derd dökmek, anlatmak, 
açılmak içindir. Siz kolaylıkla bu er
kek arkadaşın yerine kaim olııbilirsi -
niz. Erkek sizi hem bir sevgili hem bir 
arkada~ olarak aramalıdır. 

5 - Hiç bir zam.an casık suratla bu.
lunmaymız, erkek gözünde kadın her 
zaman neş'e, güler yüz. tatlı dil, hazan 
da oyuncak halinde tecessüm eder. 

Bugünlük bu kadarını kafi görü -
yorum. İlerde isterseniz hatınma ge
lecek olan reçete bakiyesini de anla
tırım. 

* K. N. N. rümuzile mektub yazan O· 

kuyucum. Bir genç kw ae~. 
Genç kız da onu ısevm~ fakat erkelt 
kızın ailesinden lem. istediği zaman red 
cevabı almış. Bu vaziyeti hiç beklemi
yormuş. Müteessir olmuş. Bu yüzden 
hatti fena şeyler de yapmış .. 

Ne müteessir olmasına lüzum vardı. 
Ne de fena şeyler yapıp kendi başını 
belaya sokmasına. Kızı verirler alır, 
vermezler almaz. Bir kız verilmedi di-
ye insanın kendi bayatını zehir etme-
sine sebeb yoktur. Eğer çok seviyorsa 
ondan aynhnak ~se ve yazdığı gibi 
kız da onu seviyorsa bu sefer başka 
yoldan yürüyebilirler. Kız meseleyi 
kendi annesine kendisi anlatır .. sev • 
diğini söyler, başka birisile evlenirse 
mes'ud olamıyacağına annesini ilrna 
eder. Nihayet o da insandır. O da his· 
lidir. Kızının hislerinin samimiyetine 
Jnandığı r.mıan yapacağı ~Y kmmn 

• • 

... 

1 

r 

sanla birlikte, vak'a ~alline hare - Mahkeme, belediye doktorunun celı 
ket ettik. Hidise yerine varınca., Meh- bi için, duruşmayı talik etmiştir. 
medın yaraıı bir halde, yerde yatmak- Bir hırsızlık suçlusu 
ta olduğunu gördük Kendisinden, vak hk d "'I d 
anın mahiyetini so~duğumuz zaman: ma eme 8 ag a 1 
c- Beni, kahveci Mustafa vurdu• dedi. Sirkeci garı inşaatında amele olarak 
Derhal, imdadı sıhhiye, haber verdik. çalışan Mehmed isminde bir genç, iki 
Hastaneye naklederken yolda, Meh - amelenin ceketlerini çalmak iddiasile, 
med, şun1an da anlatabildi: c- Evvel- adliyeye verilmiştir. 
ce Mustafanm ağabeysinin nişanlısını Suçlu genç, Sultanahmed 1 inci sulli 
kaçırdığım için, ·bundan doğan iğbirar- cezada yapılan muhakemesinde hıçkıra 
la, beni vurdu> Bilahare suçlu Musta· hıçkıra ağlıyarak, şunlan anlatmıştır: 
fayı da yakalıyarak, karakola getir - - Ben, Diyarbakırlıynn. Ti oradan, 
dik. Hadiseyi ikrar etti. Bir iknır ~ptı ts-tanbula kadar, tahsil için geldim. Ll
tanzim ettik. Maktul Mebmedin yanın- seye girecektim. Fakat, •burada sefil ve 
da ıbir tabancaya rastlamadık. perişan kaldım. Ne yapayım, amelelik 

Mustafa şahidlerin ifadelerini red - yapmağa mecbur oldum. Fakat işe a· 
detmiş ve kendisine karakolda tazyik lışmamışnn. Bir aralık, dennansız dü· 
yapıldığını iddia etmiştir. şerek, çalışma sahasından uzaklaşmış

Muhakeme., diğer şahid1erin celbi i- tım. Hırsızlık da, bu sırada vuku bul • 
çin, talik edilmiştir. muş. Ortada görünmediğim için, ben • 

P U 1 • 1 şan b. den şüphelendiler. Fa.kat, ben hırsızlık 
aıar g n en Ç8 1 lr yapmam. Yapamam . 

imalAthaııs sahibi para Haklın, şahidlerin celbi için, muht 

cezasana mahkOm edildi kemeyi talik etm_ı_·şn_·r_. ---

Beyazıdda J'ak isminde biri pazar Pollale : 
günü iaıbrikasmı işletmiş ve polis bas-

Birbirine çok benziyen bu iki penyuar- lomna karşı tedbir olarak da bina dahi- Sokakta diifeıı bir adamın 
dan sağdakinin kollan kapaklı, yakası linde zil tertıôatı yaptırmıştır. Faka~ kolu kırıldı 
devrik, dü~leri daha az. Soldakinin işin anlaşilmasil~ Sultanahmed 2 incı Kandilli vapur i'ı:keleslnde Ar'ka sokakta 
yakası daha değişik, düğmeleri daha çok, sulh ceza mahkemesine verilerek suç- oturan ~a.yatl, sokakta giderken ayağı k~ • 
kumaşı düz. lu, S lira para cezasına mahldlm edil- yarak duşmesl neticesinde sağ kolu blleğin-

E 1 ~~ k · klı · . mistir den kırılmış, Nümune hastanesinde tedavi 
smer ere a~AA ren , çıçe suıı, sarı- ~ • altına alınmıştır. 

şınlara koyu rengi tavsiye ederiz. Bir kadım döven diğer bir kadın Bir ıarpi devrildi, bir kişi boğuld~ 

Mevsim yemeği 
bir ay hapse mahkOm oldu Erenköyde Altıntarıada ss numaraıı ev-

de oturan Darüşşafaka talebesinden 18 ya
Yenipostane önünde vtikua gelen şında Feridun ne ağa.beysi Ekrem, Şruı>i ne 

Patlıcanları ince ince, yuvarlak yu • gürültülü bir kadın kavgası, adliyeye Heybelladadan gelirlerken havanın birden-
lak diliml · · u bat kız intikal etmiştir. Sultaııahmed .3 üncü bire patlaması yüzünden şarpi devrllmlş ve 

var eyınız. ruı ınp, gın sulh d _ .... _1- i pılan bu her lk1si de denize düşmüşlerdir. Bunlar -
zeytinyağında kızartınız. (Una batırma- ... ce~ a, ~u.u~emdaes yam dan Feridun yüzerek Fenerbahçeye çıkmış, 

d 1 ) D t 1 · d . hadısenın mahiyeti, vacı cranm Ekrem dalgalar arasında. kaybolmuştur. Ek-
sanız a 0 ur. oma es erı e aynı şe · iddiasına göre şudur: remin ·boğulmuş olmasına lhtlmal ~ilmek· 
kilde dilimleyip kızartınız. Bir kabın içi- Suçlu bulunan Seherle, Hicranın te ve cesedi aranmaktadır. . 

ne önce patlıcanları, aonra domateslerı bir nakliyat ambarında memur olan Oç kumarbaz yakalandı 
sıralayınız, üstüne ince ince doğrannuş kocası arasında. münasEfuet vardır. Fa- Kadıköyünde FJ.rtiklıda üçpınar soka .. 
maydanoz serpiniz. Biraz zeytinyağı dö- kat Seher ayni ambarda müstahdem tında oturan seyyar satıcı Mustafa. zabıta· 
künüz. Hatta isterseniz bir parça da dö- bulunan Hasan lle evlidir. Hicranla, ya müracaat ederek Kurbağalıda Hacının 
vülmüş sarmı.sak koyabJlirsiniz. Pek so- ko ında, bu alAka yü.zilnden kahve.slnde Hacı, Mehmed Fevzi ve Fahri lla 
y • • 1 . b" cası aras kumar oynayıp M· lirasının alındıtını iddle 
gumadan yeyınız. ştiha açan ır yemek boşanma davası açılmıştır. etmıı. suçlular yakalanarak tahklkata baş· 
olur. İki rakibe, Yenipostane önünde lanmıştır. 

Bacaksızın maskaralıkları : Deve dikeni 

... 
______ _....,·u....a.._ft.....,._,a-..,_..m.a....ttihn.arn.Q][_~.....___.a:czuwı:ıııı_~me-8:tm~ktneJn[L_Jm:ika.-B....Lll-~~~'=:....A!:~~ .......... JJL...__:_::.:.i~:.__--_:: 



ilham eden prensipler daim:ı tarizsiz kal
dı. 1822 de İngiltere - İrlanda muahede
sini hararetle kabul etti. 

O İrlanda meselesini kılıçl:ı halletmek 
istemiştik, demişti, bundl muvaffak ola
madık. Bu işi sulh yolile halletmenin ç:ı-
resini bulmak l§zım.> · 

-

ısoa ban ee7&hatıerl 

Sayfa 7 

SEYAHAT •EKTUBLARI ı 41 
----~~~~~~~~~~~--

Yazan: V aafi Rıza Zobu 

Rizaiye mıntakasında 
yatan Türk şehidleri 

Rus ordusile aslanlar gibi dövüşerek can veren 2500 
Türk çocuğu için bir abide yapamaz mıyız? 

Kazvinden bir gön4niq: Selçuk tilTbeleri 

Iranda Azerbaycan eyaletinin cenu- leket topraklarının ıronunnasına ya~ 
buna düşen-bir yer varclır ki; eskiden dun etmek borcumuzdu... Eğer buna 
Ruıniye> ismile anılırdı.. Osmanlı pa- muvaffak olursak, İranın mücahid 
dişahlanna Sultanı Rum• dediğimiz, kuvvetlerinin yardımile Culla istika
Trakyaya «Rumeli>, Anadoludaki Sel- metinde ilerleyip, Kafkasyaya girecek 
çuki Türklerini de cSelçuki Rum• diye ve Çar ordusunu sağdan, soldan stkış
andığımız gibi; Irandaki Ruıniye de tınp kovalamış olacaktık ... 
Bizans topraklarına yerleşen Türkle- Kahramanlık ve yardım bununla da 
rin namını taşırdı.. şim<ii bu yere.- Şe- kalmamıştır .. Selrnas hadisesinden iiç 
hinşah hazretlerini .hürmetle anmak buçuk sene sonra, 1919 senesinin son
için - cRızaiye> denilmiştir. baharında Antrani'k kumandasındaki 

İşte bu Rızaiye mıntakasında, Sel- Ermeni ve Aga Petros idaresindeki A
mas'ın Şargöl civarında, bugün iki bin suri kuvvetleri birleşerek cHoyıı ve 
beş yüz Türk şehidi yatıyor .. hepsi de cSelrnas• havalisinde, bilhassa cRumi· 
İstanbullu olan bu isimsiz kahraman- ye• de İranlı Türkleri katliama giriş
lar, İran topraklanna şöyle gelmişler: tikleri za~an, Bitlis'teki ordu yetişmiş, 
Osmafilı imparatorluğu, Umumi har- bu eşkıya ve canavarlar çetesini imha 

be girdikten beş ay sonra İstanbulda etmiş; Tebriz'e kadar gelip bura~ann 
yeni bir askeri ıru~t toplamış. Adına emniyet ve asayişini temin etmişti .. o 
da: (Birinci kuvvei seferiye) demişti.. günü yaşıyan İranlıların !birçoğu bu -
bunlarm vazifesi İran üzer yürü- gün hala hayattadırlar. Unutulmaz kah 
mek ve Rus istilasına uğramış İran ramanlığın hatırasını bugün de kalble
topraklarını bu düşman kuvvetlerinden rinde saklarlar .. 
kurtarmaktı.. Görülüyor ki; Umumi harbde biz t-

İstanbuldan hareket eden (Birinci rana, düşman sıf.atile değil; bir dost 
kuvvei seferiye ): Musul, ~vandız, Uş- memleketi istilidan kurtarmak için 
nu yolile ~Rumiye• ye gelmiş ve 28 gelmiştik .. lstanbulun genç çoCukları, 
nisan 19 15 tarihinde buradan hareket- kanlarını cKuşcugediği> nde bunun i
le, Rumiye gölünün gam sahilini taki- çin dölonüşlerdi .. 
ben cKuşcugediği:ıı. ne ilerlemişlerdi... Fakat bugün, dünya üstünde bu kah
Kaymakam Halil bey kumandasında raman şehidlerin namını anan, yattık
olan Türkler, cGedik» in arkasındaki ları yeri bilen birkaç köylü kalmıştır .. 
Rus kuvvetlerine büyük bir muvaffa- Rumiye civarnda oturan bir iki ihtiyar 
kiyetle taarruza geçmişlerdi... İranlı Türk köylüsü ... Bunlar da gözle-

Ordu, çdk muntazam ve mücehhezdi. rini kapadıkları gün, bu muazzam 
Muharebe çok şiddetli oldu. Ateş, iki Türk kahramanlığı ve bu kahramanlığı 
gün sürekli devam etti.. . Ruslar daha yaratan iki bin beş yüz Türk genci, ta
ilk gününde, büyük telefatla geri çekil- rihten silinip çıkmış olacaktır .. 
mişlerdi.. Ne garib tesadüftür ki, İranı cistila-

İstan'buldan, Türk ordusunun hare- ya• gelen Büyük iskender'in zafer abi
keti duyulmuş muydu; yoksa, lroyu din- desi, el'an bütün heybetile Türk şchid
dar olan Rus kuvvetleri kumandanına !erinin yanıbaşında durur.. cKuşcugc
malUm mu olmuştu. bilmiyorum, Kaf- diği:ıı. nden inilince Selmasa giden yo -
kasyadan, taze ve zinde iki Rus fırkası, lun üç dört yüz metre sağında1 küçük 
cRumiye» ye hareket ebniş ve Türk or- bir dağın dibinde, şakuli ve düz bir ka
dusunun taaruza geçtiği ikinci günü ya üzerine İskender, buradan geçer
harb sahasına yetişmişti .. çok kuvvet- kcn ordusunun zafer hatırasını büyük 
lenen Çar ordusu hemen mukabil ta- harfle oydurmuş ve ebediyete bırak
arruza geçince, biz kar:şılannda pek za- mıştır .. Tarihi eserlere hürmet gösteren 
yıf kalmıştık .. Sahra toplarile ateş a- İran, bunu söktürüp ıbozdurmamıştır .. 
çan düşmana, o gün •biz yedi santimet- fakat, İskender gi'bi düşman sıfatile de
relik şnayder dağ toplarile mukabele ğil, bir dostluk vazifesile bu topraklar
ediyorduk .. ateşleri. daha kuvvetli ateş da dövüşen Türk şehidleri için dikili 
karşısında sönen Türk gençleri, o gün bir taş bile yoktur .. 
düşmana dilirane ve kahramanca sal - Bugünkü büyük dostumuz İran. ken
dırmışlardı .. bu yiğit erler, mermi kar- di işlerile çok mes$11dür .. memleketi i
şısında vücudlerlni m uhafaza edemi - mar etmek ve halkı refaha kavuştur
yorlar, birer birer dökülüp eriyorlardı. mak için gece gündüz çalışmaktan baş-

0 akşam güneş batıp karanlık basar, ka bir şey düşünecek vaziyette de~il
her tarab yas kaplarken, kahraman dir .. elbette ki, cKuşcugediği:ıı. ne, bir 
Türk ordusu iki bin beş yüz gencini bu dostluk nişanesi olan şehidliği yapma
tepelerde şehid olarak bırakıp Selma- ğa vakit bulamazlar. Fakat biz?!. .. 
sın cenubuna, Sargöl tepelerine ric'at f ngilizler ve Fransızlar, her yerde ol-
etmek mecburiyetinde kalmıştı. duğu gibi memleketimizde de askerleri * için mezarlıklar yaptırmışlar. abideler 

Türk ordusunun buralara gelmekten diktirmişlerd ir .. onların merasim gün-
maksadı şuydu: lerini biz de hürmetle anarız .. 

Garbt Azerbaycan Rus istilası altın- Rumenler, daha geçenlerde cTürk 
da idi.. İranlılarla harbin bidayetinde şehidliğh nde merasim yaptılar. Macar
bir dos'tlu'k sözleşmemiz vardı.. bina- lar eski bir Türk mezarlığını. kendi is-
enaleyh istilaya uğrayan bu dost mem- (Devamı 13 ncü sayfada) 



BARBAROS GÜNÜNE 
• • 

AID iNTiBALAR 

Büyük Türk dentzcf.ri Bcırbar081Ln türbesi 
dünkü meralim emaaınc.14 

Barbaros zamanındaki kıyafetlerle 
bayrak çeken denizcil~r 

Muhiddin Üstündağ nutkunu söylerken 

:Abidin Daver ve en genç deniz sübayı nııtukları.nı ıöylüyorT.tır 

Dmi.ıdeki merasime bir bakı§ 

I, __ " Son Posta ,, nın zabıta hikayeleri 1 
Çalınan yüzükler 

Çeviren : lbrahlm Hoyi 
. - Ba§ka bir emriniz var mı efendim?. 

Meysonun adeta fısıldar gibi çıkan se
si, Mister Kollertonu daldığı rüyadan 
sıçratıverdi. Kim bilir, kaç dakikadır de
rin bir aşkla seyrettiği yüzüğli olqıya • 
rak dolaba koydu. 

llllıza karp saygı beslememi1 olsaydıD1 
bu sözünüzü tahkir addederdim. Maama• 
fih gene cevab vereyim .. Ha ... yııır! .. Zen• 
gin bir adam değilim, amma kafi derece• 
de gelirim var ... Arzedebildim mi? .. 

- Teşekkür ederim, şimdi başka §€Y• 

leri gözden geçirelim. Odanıza çekilebi • 
lirsiniz Mi.ster Kollerton. 

Hornley, uşakla bir kaç dakika konu§lı' 
tuktan sonra, evden çıkarken komiser~ı 

- Ben dönünciye kada!' Kollertonu dı
şarıya çıkmıya bırakmayınız!.. diye taU. 
mat verdi. ı 

Kollertonun, uzun zamanlar şarkta ya
ıamış olan amcasından miras kalan yü -
zü.kler herkesin ağzındıı idi. Söylenilen
lere bakılacak olursa, 100 bin liraya si -
gortalıydı bunlar. Kollerton. yumuşak 
yüzlü, zayıf, nahif bir adamdı. Burnuna 
yerleştirdiği gözlüğünün kalın camları • 
nın arkasından dünyayı seyrederdi. Ka -
rısı ölmüş, bir daha evlenmemişti. Kol -
lerton yalnız antika şeylere meraklı de
lildi. Macera romanl::.ırına bayılır, gizli 
definelerden, çöl adalarından, hattı üstü
vanm sıcak kadınlarından bahseden ki -
tablar okurdu. Uşağınm sesile kendisine 

[Resmimiz, detektifin üzerindı! yiı ıl • 
düğü izleri gösteriyor. Muammayı hrılle-

1 decek anahtarı bulamaz.-;anız, hikayeyi C1• 

kumuya devam ediniz.] 

gelince: mın suçsuz olduğunu anladım. Verdiği 
- Hayır Meyson, dedi, bir şeye ihtiya- ifade şudur: 

cım yok. Ben de kiliseye gidecektim za • Meyson saat 6,45 de sokağa çıkmış. Ev
~c-n. İnşallah anll€n daha iyicedir, bu ak- den ayrılmadan efendisinin odasına git
§am, kalmak icab ederse çekinme kal Be- miş. Efendisi yüzüklere bakıyormuş. O 
ııi düşünme, dedi. gece de (yani dün gece) dışarıda biri -

Meyson, minnet dolu bir tavırla efen - sine yemeğe davetli imiş. Kendisi de, o-
disinin önünde eğildi: nun iznile hasta olan annesini görmeğe 

- Ne demek efendim? Hi9 olur mu? .. gitmiş .. Filhakika Meyson, efendisinden 
Son otobüsle gelirim. Sağ olunuz .. diye sonra evine dönmüştüı.·. Zira, Kollerto -
mırıldandı. nun telef onla vaki olan davet:. üzerine 

On dak.iıka sonra Kollerton kilise mü • vak'a mahalline giden memurlarımızdan 
tevellisinin dairesinde idi. Mütevellinin biri, Meysonun sonradan geldiğim gör -
bütün emeli, gayesi bir punduna getirip, müştür. Arzettiğiın gibi, tahkikat yaptık, 
mi.safirinin zayıf damarına basarak, ki- Uşağın bindiği noktadan kalkan son oto
liseye alınacak org ve kulenin tamiri için büsün şoförünü .sorguya çektik. Kendi -
para koparmaktı, bunun için ~ylardır sile yüzleştirdiğimiz Meysonun saat on 
uğraşıyor, Kollertonu ikide birde yemeğe birde otobüse bindiğini teyid etti. Uşa -
davet ediyordu. İşte bu yemeklerden bi - ğın mahallesinden de soruşturduk, ada
rincfu Kollerton, yüzbaşı Vulstonun bir mm evden çıkıncıya kadar annesinin ya
içim su olan kızı Penelope ile tanışmıştı. nında kaldığını tesbit ettik. Mister Kol
Genç kız da kendisine alaka göstermiyor lerton, uşağını otomobili ile otobüs du -
değildi. rağına kadar götürmüş (uşak ta 6,54 oto-

Kollerton, genç kızm burada kiliseye büsüne binmiş) oradan da doğru papaz 
para sızdırmak için adeta bir yemlik gi- Barlovun evine gitmiştir. Saat on bire 
bi kullanıldığından şüphc:ı etmemekle be- kadar orada kalmış, on biri on geçe de e
raber, yalnız kaldığı zamanlar, ene olur vine dönmüştür. İsterseniz kendisile bir 
Allahım, şu kız beni bir sevse? .. > diye için kere de siz konuşunuz, üstad? .. 
için yalvarıyordu. Hornley, tabii, tabii, benim de görüş -

Amma bu akşam Kollerton şapa oturdıı. 
Zira yemekte papaz ve soğuk karısından 
başka kimse yoktu. Sofrada söz döndü do
laştı, yüzük koleksiyonuna geldi. Papnz 
Adeta alınmış gibi bir tavırla: 

- Mister Kollerton, dedi, geçen giin 
Peniye yeşil ta~lı bir ytizük göstermiş -
siniz, gılya aslında bir ilah gözü imiş bu 
taş. Bunu görmemiş olacağım galiba .. 

Kollerton, papazın yüzüklerı belki 
yirmi defadan fazla görmüş olduğunu bi
lerek: 

- Nasıl olur? .. Gör:nez olur musunuz? 
En sevdiğim yüzüklerden biridir bu! .. 
Maamafih zor bir şey değil ya .. bize uğ -
radığınız zaman gösterirın1 .. dedi. 

Papaz işi sağlama bağlamak istedi: 
- Belki yarın gelirim. Hem, mütevelli 

heyetinin toplantısı var. Bu vesile ile, ya
pacağınız teberrüün de mikdarmı anla
mış olurum. 

Kollerton: 

mem lazım! .. diye cevab verdi. 
Çağırıldığını duyan Kollerton, yukarı 

kattan aşağıya ineli. Detektifin elini sı -
kar ak: 

- Bonjur Mister Hornley, dıye sevinç 
gösterdi. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Zira 
buradaki polislerin hepsi de bir türlü. 
Budala mı, ahk mı desem bilmem ... Ni
hayet hırsızı yakalayıp, yüzüklerime ka
vuşacağıma inandım bay müfettiş .. bu a
damlardan hayır yok, vallah yok .. dün 
gece, söylediğim halde, kendimden şüp
he ederim de ondan ummam dediğim hal
de, Meysonu sorguya çektiler, boşu boşu
na bir kaç saat kaybettiler, bir ipucu da 
elde ettiklerine kani değilim. 

Hornley güldü: 
- Çocuklara biraz fırsat, nefes veri 

niz. Komiserden anladığıma göre, pek 
öyle vakit kaybedilmiş, boşuna çalışılmış 
değil. Her ne hal ise, yüzükleri nerede 
sakladığınızı lfıtfen gösterir, ve bildik -
lerinizi söyler misiniz Mister Kollerton? .. - Olur, ne zaman ist:'l"s~niz, dedi. 

Sonra, ne düşündü bi.linemez, cister _ Mister Kollerton, detektüi, odasına gö-
seniz, yarın gelmeyiniz .. mesela öbür gün türdü, ve eski biçim bir dolabı gösterdi. 
zahmet ediniz. Zira yarm sahil boyunda Üstelik kilidin nasıl zorlanmış olduğuna 
oturan hemşireme gitmE'k istiyorum. A!- işaret etti 
lah vere de hava iyi olsa .. diye sörfoü ,,. - Çok garib, çok garib ... dedi. Daha 
bağladı. dün gece baktım. Evden çıkmadan biraz 

Fakat ertesi gün havanın günlük, gü _ evvel... Doğrusu çok üzüldüm. Takriben 
neşlik olmasına rağmen. Kollerton, evin- saat on biri on geçe eve geldim. Elektriği 
den dışarı kıpırdamadı. Papaz da yüzüğü yakmak için düğmeyi çevirdim, yanmadı. 
göremedi. Yalnız, Kollertonun evinde bir Bunun üzerine kibrit çaktım. O zaman, 
telaştır koptu. Polisin biri geldi, biri git- yemek odası penceresinin ardına kadar 
ti. Ve köyde, Skotlandyardın, usta detek- açık olduğunu farkettim. Aklıma hemen 
tifi dostu.muz Hornleyin çağırıldığı, ve yüzüklerim geldi, tabii.. buraya koştum, 
Mister Kollertonun kıymetli yüzükleri _ dolab kilidinin zorlanmış olduğunu ve 
ninbir gece ewel çalınmış olduğu riva- içindeki yüzüklerin yerlerinde yeller es-
yeti dolaştı. tiğini gördüm. 

Hornley gelir gelmez, köyün komiseri: Bittabi hemen polis~ haber verdim. 

Aradan daha bir çeyre~t geçmeden de
tektif, elinde bütün deliller olduğu haldE'ı 
yüzük koleksiyonunun hırsızını y:;kala• 
mak üzere Kollertonun evine döndü. 
Komiser sonsuz bir hayret içinde kaldl, 
Nasıl olurdu?. Maamafih bu muvaffakı • 
yette kendisinin de mühim bir rolü olu• 
şuna seviniyordu. Ustasına, işi nasıl çöz. 
düğünü sordu. 

Hornley zevkle gülerek anlattı: KolleJ."ıl 
tonun ilk bir kaç sözü, tuhaf geldi b:ına .• 
cBuradak.i polislerin hepsi de bir türlü', 
budala mı, 'alık mı desem bilmem .. » de • 
mişti, bu laflara mim yapıştırdım. Dur b'a 
kalım altından ne çıkacaıt diye düşün • 
düm. Ve Kollerton cenablat'ını ele veren 
ipucunu bulamayışınıza şaştım doğrusıı, 
Verdiği ifade malfun: Uşağı saat yediye 
çeyrek kala gelmiş, ve kendisini dolabın 
başında bulmuş. İki.si birlikte dı~~mya 
çıkmışlar. Kollerton !lŞağını otobüs du • 
rağına kadar götürmüş; yani saat yeniye 
on kala oraya varmış demektir bu .. bJııt 
di: Postahane saat yedide kapanır. Bi • 
naenaleyh Kollertonun postahane kapan• 
rnadan evvel, küçücük bir paketi postaya 
verecek vakti vardır. Sunu bir faraziye 
olarak aldım, aldım amma, işi sağlar!ıa 

bağlamak istedim. Doğru postahan ~!yS 

gittim. Ve dün gece Kollcrtonun postaya 
küçük bir paket verdiğim öğrendim. l\ieıı 
mur, Allahtan paketin gönderildiğı yed 
de hatırladı. 
Şimdi Kollerto;nun harekatını takib e

delim 
K "~rton cenahları saat on bir: on gt çe 

eve u.0ndü, tehlike zill2rinin sigortası:ıı 

kırdı. Yemek odasınli'l penceresini net ı, 
dolabın kilidini zorladı, bozdu. Sonra da 
sizlere telefon etti. Gözümle görmü5 gib~ 
bu böyle oldu? .. Peki bnnları nasıl keş • 
!ettim diyeceksiniz? .. Pek basit .. anlata • 
yırn! 

Gidip misafir odasındaki konsolun ÜZ'Jol 

rinde duran elektrik saat.ine bakacak o .. 
lursanız, saatin 11,20 de durmuş olduğUııt 
nu göreceksiniz. Bu demektir ki, sigı)l' • 
talar saat 11,20 de yanmıştı;.·. 

Halbuki Kollerton ifadesi:ı:ıde saat on 
biri on geçe eve geldiğini söylemişti . ı?U 

halde, yüzükleri dışarıdan değil, içeri • 
den birisi çalmıştı. Bunu da, yapan, bi1;11 
lere kül yutturduğunu sanan Kollenmt 
enayisinden başka kimse değildi. Postn .. 
haneden de müsbet cevao alınca, y."lnl 
yüzüklerin kıymetli bir paket halinde 
posta ile nakledildiklerini öğrenince oku 
hedefime isabet ettirdiğimi anladım, va 
Kollertonu yakaladım ... > 

lbrahim lioyi -------
Gümrük ve inhisarlar vekili 

ıehrimize geldi 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Alı Rana 

Tarhan, dün sabahki ekspresle Ankara .. 
dan şehrimize gelmiştir. Vekil öğledM 

sonra İnhisarlar Umum Müdürlü••ün~ 
gelerek bir müddet meşgul olmuş vd (' 
muhtelif işler hakkında alakadarfaı-da11 

izahat almıştır. 
İnhisarlar Vekili şehrimizde bi rkaq 

gün kalarak tedkiklerine devam edl cı.. k~ 
tir. 

- Her şeyi olduğu gibi, yerli yerinde Doğrusu ateş gibi insanlar. Dakika kay-
bıraktık. Hiç bir yere el sürülmemesine betmeden geldiler Etrafı araştırdım. Teh- inhisarlar umum mtidürlüğil 
dikkat ettik. Amma görünürde parmak like zilinin harab edilmiş olduğunu, bu Ankara ya nakledilecek 
izleri de yok üstad, dedi. Ve kumanda - yüzden bütün sigortaların yandığını an- İnhisarlar Umum Müdürlüğünün önil· 
nına rapor veren bir asker gibi sözüne ladım. Bu sabah kumpanyadan adamlar müzdeki yıl içinde Ankaraya taşınması 
devam etti: .gelip düzelteceklerdi. takarrür etmiştir. Umum Müdürlük için 

- Köpek oğlu, işinin ehli imiş hani.. Hornley damdan düşe.t gibi sordu: Ankarada bir bina hazırlanmıştır. Ancak 
evin içini de biliyor olmalı. Ev sahibinin - İzin verirseniz bir şey soracağım. Bu İnhisarlar İdaresi Ankaray.ı taşınırken 
yaptırdığı tehlike zillerinin sigortası kı- günlerde paraya ihtiyacınız var mı?.. memurların mesken vaziyetleri de düşü
rılmış, uşak Meysondan bir nebze şüp - Mister Kollerton bayağı bayağı kızdı: nülınüş ve bu hususta icab eden haıır• 

Barbaro.ıun en aeTU! ha:fitlLttLlııilırük:..n.ımit2diııi.tıL..tiü-l~ıLA:ittilltıAt&.....~~~~lh~e~l~e~ndim~·~·~f~a~k~a~t~ta~hk~i~k~a~t~n~e~ti~ce~s~in~d~e!L!•~d!a-:L-=::....!B~u~n~e2b~i~im~~sual~~b~a~y[_!!m~üf~·~e~tü~·~·~·fah~-J,~lı~kl~ar~a~~~~~tır:!!'.:,.~~~~~~~~~..l... 



• BJlll SON POSTA 

C ASKERLiK BAHİSLERİ :J 
Aluıaayanın Çekoslovakyayı ortadan 
kaldırmak istemesindeki ha kiki, siyasi 

ve askeri sebebler nelerdir? 
Yazan : General H. Emir Erkilet 

Sayb 9 

Clara Bow büsbütün 
/ 

inzivaya çekiliyor 
Beyaz perdenin fettan yıldızı Holivudda iti•~ 
lokantayı devrederek kocaaile çiftçilile batlı1a 



10 s..,r. 
.............. tefrlblı: ao 

Beylerbeyinde müdhiş bir 1acia: Bir 
fabrika infilak etti, 27 isci yandı , Mari Valevska i 

da olgonun aşk romanı ,A'' 

Tercüme edent Mebrrıre Sami 
• 
imparatoriçe ağlayor! 

Yaralılardan bir kınm: (Soldcı" ""4 d"ğru) Mehmed, Hayri, .Suteyman, .rs.y~e, 
Mustafa, Hem.dem, MuTad. Halcb, Mehmed, K&n-, Recai, R""""- Yusuf, Hakka, 

Atikcı, Şadi, Nazmi, Abdullah 

Her vakitki gibi, hafifce sağ omuzu
nu kaldınyor ve başını sallıyordu. 

Güzel okuyucu, beşinci sahneyi bi -
tiren: 

cAil....K için &eceyi ve sessizliği 
bekliyorum!• 

Mısraına gelince, madmazel Giybo
nun önünde durdu, kitabı kapamasını 
işaret etti. 

- Mersi rnadmazel. Çok güzel oku -
yorsunuz. Bir çcık facia artistimizi kıs
kandıra bilirsiniz. Bu akşamlık yetişir. 
sesinizi fazla yormaymız. Yazık olur, 
dedi. 

Bunun üstüne de, herkesten iyi tamdı
ğını iddia etmekten çekinmedi ve he -
men hemen baştan aşağı, bütün eser
lerini ezbere bildiği Korney (Corneil
le) hakkmda bir sürü şeyler anlattı. 
Eğer Mare, salondan içeri girip de, 

gelip kulağına İspanya postasının ge-

l tirildiği haber verilmeseydi, herhalde, 
bu konuşmasına daha epey bir zaman 
devam edecekti. 

- Peki, şimdi geliyorum, dedi. Ve 
dışan çıkmadan evvel, odadaki kadın
ların hepsini, zarif bir tarzda selamla
dı. .. Madmazel Giybonun da, açık ve 
güzel göğsüne bakmaktan kendini ala
madı. 

Marrokta erken yatmak Adetti. Fa
kat o akşam, çok canlı canlı ve neş'eli 
bir halde konuşan imparatoriçe, nedi
melerini geç vakte kadar bırakmadı. 
Yapılan tesirden pek memnundu. Gü
zel okuyucuya gelince, o biraz sonra 
daha fazla memnun olmak fırsatını 

buldu. Korney'in şiirini büyüleyici bir 
sesle okuduğundan tam iki saat son
ra, yaıt~k üzere, odasında saçlarını 
arkasına dökmüş tararken, kapısı vu-

dlarl Valenlra filmha-. 
Dün akşam saat 17,15 de Beylerbeyin- saat geçtiği ve fabrikada ateş hayli bü

de emsaline pek az tesadüf edilir çok feci yüyüp koca bir semti tehdid etmeğe bat" 
bir kaza olmuş, donanma fife1i imal e- ladığı halde hAIA onlıırdan bir eser görü
den bır fabrika biribinı müteakib lnfi- lememesi halla tellşa düş{lrmtış, yangı
liklarla tamamen harab olduktan bqka nın büyümesi tehlikesi baş göstermi~lr. 
içeride çalışan işcilerdeo. yirmi yedi kişi Ancak yirmi dakika sonra itfaiye y~tı~ 
yanarak alır ve tehlikeli bir sarette ya- bilmlş ve derhal faaliye~ geçmıştı'!'. 

vu1du. Kanadı açınca, karanlıkta kar
şısına, gözüne her şeyi alınış madmazel 
Giv'bodan ba- bir kadını herhaldP. 
pek fazla korkutacak olan palabıv1klı. 
şalvarl: köle Rüstem, dikildi. LAkrrdıvı 
dolambaclı yollara sokmadan, impara
torun. biraz sonra kendisini görme"'e 
geleceğini apaçık söyledi. Kurnaz k1z, 
şaşırmanın, utanmanın veya bunu ha
karet sayarak öfkelenmenin lüzumsuz 
ve yersiz olduğunu kavnımıştı. 

Son hafta içinde Houaay ıo~n.da1a eve mıp0Zroncıan bir ~ ı.lv geLmemif 

- Ne söylüyorsunuz kuzum! Aklı " ce, o tam söylerdi. Bütün bu işin, Na 
ruzı mı kaçırdınız! polyonu madam Valevskadan soğut 

Mabeyn müşürü hemen oracıkta, mak için Jozefinin elile tertip edildiği· 
madmazel Giybonun başından geçen - ni de lllveden çekinmedi. 

ı ı rdır Biraz sonra bu gecikmenin sebebi de an-ra anmış a . . . . 
Bu facianın yürekler paralayıcı tafsi- laşılmış, tl'skildar ıtfaıyeslnın do~udaf! 

latı udur: doğruya 'Osldldardan değil, Paşabahçede-

leri önü ardınca anlattı. Müro ve Jüno İmparator okkalı bir küfür savurdu. 

ile münasebetlerini de duyunca büyük Pek tepeden inme olmuştu bu. Öfke

şefin kaşları fena halde çatıldı. Düro den sanki gözlerinin rengi değifti, ka -

Bevl rbeyinde yalı boyu caddesinde o- ki başka bir yangını söndürdükten sonra 
Nitekim, bir kaç dakika sonra, ken

dini, Napolyonun kollarına atıverdi. 

bu kadarla da iktifa etmedi. Söyleyin- rardı. · {.1r.:.~ :>ı;:- • 

turan Hakkı Fisf'k ism'nde bir zatın tda- gelebildiği anlaşılmıştır. 
resindPki bu fabrikada Cumhuriyet bay- Vak'a :nahalllne geldiğimiz felAketln bft-

. . . , . yüklfitünü hlMeden etfalye neferleri çok 
ramına !ışek yctı tırme'{ ıçır. cok hutr.- yorgun olmalanna ratmen her zaman ol-
malı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Dün dugu gibi canla başla çahfmışlar ve ancak 
akşam kovanlara barut k:>yup sıkıştır- iki saat sonra yangının başka yerlere slra
makta olan işcilerden Mehmedin elinde- yetine meydan vermlyerek aöndürıneğe mu
ki tokmağı biraz fazhca Yurmasından lü- affat olmuslardır. 

. . nııı.er tarafdan halk tarafından l.skele mey-
zumundan fazla sıkış1n bnrut bırdenbıre danına toplanan yaralıların hali cidden çok 
patlamıs, bundan sıç .. ı~an kıvılıımlar acıklı bir manzara teıtkll etmiştir. Bunlar -
derhal tezgahın üzerindeki diğer fişekle- dan Beyler:beyt eczanecıl önünde oturmuş o
re de risayet etmistir Fel·ketin büyü~·e- lan bir yaralı ka1dınldı~ zaman taşlara ya
ceğin · hisseden f brika Kimyageri Hakkı pışmıs et oarçalan görl\lmllftllr. 

· k . ~Aket YUkubulur bulmaz telefonla ha -
Bon b"l yangının ıl ba~ı d·ğı datrf':le, ber verilmesine rdmen sıhhi tmdad ot.<>mo-
fçcr ne kömür tozu kan tınlmış bıtkaç blll ancak '5 dakika sonra gelmiştir. Yara -
varil barutu tutup dışarı attırmak iste- lılardan bir çoktan belediyenin gönderdlll 
miş isP de bu sırada varillerden birisine kamyonlarla haataneye natıedllmlştır. 

sıçrıvan bir kıvılcım bir anda onu tutu~ P'actamn btlAnçMU sudur: 
. , 'P'tıbrlkada çalısan 38 ktştden yirmi Oçü 

turmus ve koca varıl kulaK zarlannı pat- vııralanmış ve ancak on kişi hutaneye gtt-
latacak derece müdhiş bir gürültü ile mesıne lftzum ~örillmlyecek derecede ha.flf 
patlarnı . bunu diğer variller takib t-t- yaralanmak auretUe kazayı atlatmı!!lardır. 
mişlerdir. Nftmune hıurtanestne kaldırılan yaratılan 

· · · · "l"kta f b ·k . muayene eden hftkt\met tabibi yirmi Oç 'kt-
Daha bırıncı ınıı a a rı a bınası a- "iden anı-at on tlçOnOn ifadelerinin alın -

teş almış ve müdhiş alevler etrafı sar- mU1nıı rrıüsaade etmiş, dtter &etlı ttştyt 
mıştır. Birdenbire her tanflarırun ateş- rot a.-ır bnldutundan hanlarla konuşmanın 
ter ile ihata edildiğim gören işciler ise dofru olmıyacatını söylemiştir. 
yanıp kül olmaktansa, alevlerin içinden Alır yaralılar 
geçerek kurtulmak istemtŞlerdir. Fak3t Alır yaralılar: Ayşe, Handan, Atika ve 

h h Emine isminde dört kadınla Mehmed, Se -
yazık ki bunlardan emen epsinin elbi- fer. Hakkı Te fabrika kapıcısı İbrahlmle be-
seleri tutuşmuş ve bir anda Beylerbeyi raber 8 ldştden ibarettir. Bunlardan bllhaa
sokakl rı vücudleri alevlı>r içinde kahın sa beşi çok a~ır. Ve hemen hemen ha -
ve can acısı ile f ryad ed rek şuraya b!l- yatlannd.an ümld lı:esllmlş gibidir. Bundan 
raya koşuşan bır sürü işcı ile dolmuştur. başka fabrika klmyagerl Hakkı Bomba, da 

• aıtır yaralılar meyanındadır. 
Bun1arın bir çoklarının üzerindeki elbı- Yaralı diğer 8 kişiden nlsbeten haftfco 
seler tamamen yandıktan sonra vücudle- olanlar da şunlardır: Rıdvan, Recai, Ali, 

Şehir işleri: 

Tamir edilecek yollarctakt yeralb 
taiab 

Onu, tam keyfine göre ve ihtiras o
yunlarına kolaylıkla uyar gördüğü için, 
bir kaç gece, üstüste, Napolyon bu oda
ya gitti. 

Bir sabah ta mabeyn müşüri ile bah- 507 bin lira sarfile iki senede tamamla
çede dolaşırlarken, ona bir macerasını nacak şehir yollarında d5şenmiş bulu
a9tı. Düro esasen bu işi sezmeğe başla- nan elektrik, havagazı, telefon kablolari
mış, fakat o ana kadar, henüz kat'i şe- le kanalizasyon borulannın yeni inşaata 
kilde bir şey öğrenememişti. göre deliştirilmesl lizım ıeleceği Bele-

İmparatora hazan: cSen benim --vic - diye tarafından flrketlere bildirilmişti. 
danımın sesisin• dedirten yan hür - Tebligat yapılan prketler kablolannın 
rnetkar, yan darılır gibi halile, böyle 1 . i nl ~'- go"re de~ı·ştı"rme~e 

. . b. ff k. t' h yer erın ye Je&«: 6 ıs 
ehemmıyetsız ır muva a ıye ın er- ba 1 lardır Ankara caddesi ve Toz-
halde tebrike değer bir tarafı olmadı - ş amış · 
ğını söyledi. koparanda bu ameliye tamamlandıktan 

Napolyonun kibrine dokunmuştu bu sonra yol inşaatına devam olunacaktır. 

söz: 
- Neden? Hoş, güzel bir kız değil 

mi? Vücudil, dersen harika! Ne lazla 
etli, ne de sıska. Amma da tiksinir gibi 
bir hal alıyorsunuz! Zatı alinize kimi 
bull!lalı? Kimi beğenirler acaba efen
dimiz? 

Diye alay etti. 
Ve rnüşürün kolundan çıktı. 
- Madmazel Giybo'nun güzelliğine 

bir diyecek yok. Yalnız, şu var ki, bu 
kız saraydan içeriye zaten sırf sizin 
alakanızı uyandırmak için sokuldu. Ni
tekim tecrübesi, hüneri meydanda: İşi
nin tamamen ehli imiş. Fazla geç kal
madan muvaffak oldu. 

Gıda maddeleri kontrol edilecek 
Kışın yaklaşmakta olması milnasebe

tile tahan helvası vesaire gibi kl§lık yi

yecekler, sıkı bir kontroldıe.'l geçirile

cektir. Zabıta memurlan mıntakalarm

daki dükklnlan birer birer gezecek, kon

troller yapacak, bunlarm Belediye zabı

tası talimatnamesinde gösterildiği şekil

de satılmasını temin edecektir. Aykırı 

hareket edenler cezalandırılacaktır. 

Bir İfCİ elini makineye kapbrdı 
Talı:.stmde Valide caddesinde oturan Ml

bal, Üskildarda Şemslpafadald. belediyeye 
rinın de> tutuştuğunu gön.: semtin hami- Orhan, Selçuk, Asaf, Ymuf, Hayri, Nazmi, ================= 
yetl delıkanlıları, bir çoklarını kucaklı- Feyzi, Hasan. ve Alidir. den bir arkadaşımıza fUD}arı söylemiştir: 

ald havuza makine koyarken kazaen elini 
motöre kaptırarak parmatlanndan yaralan
m14, tedavi altına alınmıftu. 

Fabrika sahibi Hakkı Fişek de ellerinden - Benim 2-3 arkad34 Uerlmde lnl bir J.ş
yarak denize ~tmak sureti!• söndürmek yaralı olarak hastaneye gönderilmişse de tlal oldu. Ve alev ve dumanlar bütün atöl-
istemı ler ve b ulm~mal r. için de 15- müdavat1 yapıldıktan sonra evine avdet et- yeyl sardı. Kapıya hUcum ettik. Kapı kapalı 
zım g len tedbırlen alma ı unutmamış- mlştfr. fdl. Duman ve alevden etrafımızı göreml -
lardır. HAdi e etrafında zabıta ve müddelumu - yorduk. Bir ara kapı açıldı. Can havlile 

Bir çocuk erik ağacından diitt6 
Üstildarda intıllb mahallesinde oturan 

Şerafeddlnln otlo 12 yaşında Yıldız, babçe
İtfaiye neden gecikti? millk ehemmiyetle tahkikata devam etmek- dışarı atıldılı:. Fakat burada da yeni gelen 

tedlrler sandıklar içerisinde mevaddı mii§tallenln deki erit ağacından dtlşerek vtıcudOniin 

.. 

Ankara borsası 
--··--

Açıllf• kapan11 fiatlan 'n ·9· 938 

ÇEKLER 

Açılı' 
Londr& 6,01 

Mn-Yod ı26,66 

Parla 3,56ö 

MUlno 6,6676 

cennn :t.6.31 

Amlterdaa 67,396 

Berlln 60,167& 

BrGUll U,467& 

AUna 1,0976 

8of7a J.48176 

Prq 4,3126 
Madrtd 6.oı 

VarfCJft 23.4676 ... .,.... 14.6626 
Bünt 0,906 
Betsrad ı.sıo 

Yokotıama 56 08626 
Btokbolm S0.9J2V 
Moatcna ll,6126 

E 8 HAM 

Anadolu pn. " • 
peflD 
A. im· S IO Y&'1tU 
Bomontl - Nektar 
Allan •en'° 
lıılerkn Banlru 

' Bankall 
felefon 
İtUbat ve Deltı· 
Şarlr Delirmem 

hçuıı 

24 '° -
6 90 
8 ıo 

103 60 
10 

tı 2l 
11 öO 

l "" 

Kapıt.ı 
6.01 

U6,6t 

""° 6,667ö 
28,Sl 
67,396 
li0,167ö 
ll,36.6 

1,11976 
ı."837ö 
4.3126 
6,01 
ıs 467.> 
2" 66.l6 
0,906 
a.s10 
il 08625 
!I0.99JS 
ı3 6116 

... 11p .... , 

14 68 

-
'90 
8 ıG 

lOJ il> 
1~ 

-
Jl ISO 
-

Terkm 6 10 6 10 

İSTİKRAZLAR 

Türlr. bOrcu ı ııe1ın 

• • ili • 
• • 1 Yadelı 

Açuıı 

19 16 
~. 

19 10 

Daha ılk infıl kı müteakib vak'a itfa!- Yaralılar ne diyorlar! ateş alml§ bulunduğunu gördük. Alevler içe- muhtelif yerlerinden yaralanmış, Niimune 
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Çeınberlaynın hitabesi 
ıarcıfı 1 inci s~~fada) . • Celse saat 11,45 te nihayet bulmuştur. 

(B°! birkaç söz soylemek ıstı- Toplantıdan sonra matbuata aşağıdaki 
Fakat bu~:vvel tayyare ile Almanya- tebliğ okunmuştur: 

SON POSTA 

Çekoslovakya buton 
hazırhklarını bitirdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Pragda 

laJf• tt' 

Hitlerin · Ruzvelte gönderdiOi cevab 

yor~: D~lişiın ve bu yolc~~ğumu t~k- . •Başvekil Daladye, Londra görüşmele
ya gıdıp, g ada herbangı bır şey soy- rı ve beynelmilel va"Zlyetin heyeti umu-
rarlndığun esn b:lanııyordum. miyesi hakkında izahat vermiştir 

fır.satını 1h ·· k · lem~k ıamadan evvel, ~u u oru- . Sıhhiye nazırı Bucart, askere gidenle-
Soze baş ptı~ım ıeşebbuslerden do- rın aileleri tarafından yapılan nakdi yar-

.. ere ya 6 .. d ·ı b" 1 d 
mak uz ve zevceme gon_ en en ın er- ~1ı: tal~blerinin sür'atle tedkiki için ~er-
Iayı bana 1 r için teşakkU\' beyan ede- dığı talımattan meclisi haberdar etmiş-
ce mektub a tir.> 

rlm· i •n kadınlar tarafın~an yazılan Paris, 27 (A.A.) - Elyse sarayında ya-
Ekser ~ tngiltereden, ltalyadan ve pılan nazırlar toplantm takr"b "k" _ 

bu mcktublat dan gönderilmiştir. Bu at sürmüştür Toplantın' b- ı .. eknb~ ıkıssa 
... Almanya ,.. . d · ın uyu ır -

batı.o kuınak, adeta ıç sızısı ır. mı Daladye tarafından v ·ı . h t 
bları o .. .. .. .. t h erı en ıza a a 

mektu .. .. fecaati insanın goz:.ı onun- a sis edilmiştir. 
Harbin butun ediyor Birbirlerini tanıma- İçtimadan sonra nazırlar d h" 
de tecessüm insan .hiçbir alakaları olmı- bir veçhile parlamento 8:1"ast. ın a dıç 

b . ıercc • . k d . . nuu ıç ımaa a-
yan ın 1 ket içın çarpışaca lar ır. vet edılmesı mevzuu b h 1 d ğ 

Diğer taraftan mütemadiyen hava mU
dafaa hazırlıkları yapılmaktadır. Şehrin 
etrafındaki sırtlara bataryalar ve toplar 
yerleştirilmiştir. Akşam sokaklarda zifi
ri bir karanlık vardır. Devriyeler pence
relerden ışık sızmamasına, arabalarda fe
ner yakılmamasına nezaret etmektedir
ler. Birkaç hava meydanı harekett- hazır 

bir halde bulundurulan avc1 tayyareleri 
ile doludur. Projektörler arada sırada ha
vayı araştırmaktadırb.r. Silahsız müda
faa ihtiyaçları için bütün doktorlar ve 
tıbbiye talebesi seferber edilmiştir. Halk 
sükunetini muhafaza etmekte ve disipli
ne taınamile riayet etmektedir. 

Berlin 27 (A.A.) - B. Hitler, Amerika 
Cumhur başkanı B. Ruzvelte bugün aşa
ğıdaki cevabı vermiştir: 

25/9 da Amerika milletı adına çektiğı
niz telgrafta, Avrupa.da zuhur eden an
laşmazlık hakkındaki müzakereleri in
kıtaa uğratmamak ve samimi muslihane 
ve yapıcı bir şekilde bir suretı hal ara
mak için müracaatta bulundunuz. Bir 
Avrupa harbinin önceden hesab edilcmi
yecek neticeleri hakkındaki mütaleanıza 
iştirak eder ve civanmerd maksadınızı 
takdir ederim. Bunun için hür.in gnyreı
lerime rağmen ha~lerin bundan son
raki inkişafı muhasemata müncer oldu
ğu takdirde Alman mılletinin ve hükU
metinin mes'uliyetini reddedebilirim ve 
etmeliyim. Mevzuu bahis Südet mesele
si hakkında bitaraf bir hüküm verebil
mek için, meseleyi ihata eden ve onu teh
likeli bir hale sokan hadiseleri mutlaka 
gözönünde tutmak lazımdır. Alman mil
leti 1919 da, eski muhastmlarile akdetti
ği barışın Cumhur başkanı Vilson tara
fından resmen ilan edilen ve bütün mu
haribler tarafından kayıdsız ve şartsız 

kabul edilmiş olan prensip ve ülküleri 
tahakkuk ettireceğine inanarak silahla
rını elinden bırakmıştı. Bir milletin iti
madı tarihte bu derece suiistunal edil
memiştir. Pariste mağlUb milletlere zor
la kabul ettirilen şartlar bu vadleden 
hiç birini yerine getirmedi. Bu ıartlar 
Avrupada öyle bir politik rejım ihdas et
ti ki, bu rejim mağhib milletleri dünya
nın en aşağı sınıfları mevkiine düşürdu. 
Zorla kabul ettirilmiş elan bu barışın 

mahiyetini en açık surette aksetbren nvk 
talardan biri de Çekoslovak devletinin 
tesisi olmuşt4-f. Bu devlet hududlarınm 
tesbitinde ne tarih ve ne de nasyonalite
ler gözönünde tutulmamıştır. 

olan rekabet gittikçe artt;. Geçen her· 
gün Prag hükUmetinin Südetlere en ip
tidai haklarını dahi verıneğc amade ol• 
madığını açıktan açığa isbat ediyordu. 
Çek hükfuneti gittikçe şiddetlenen ted
birler le bu mıntakamn Çckleştirilmesinf 
tacile çalışıyordu. Bu hattı hareketin va
him gerginliklere müncer olacağı aşikb 
idi. Alman hükfuneti iptida müdahale et· 
medi ve geçen mayıs ayında Çek hükQ .. 
meti Almanyanın hududa kıtaat tahşfd 
ettiği vesilcsile seferberlik ilan ettiği zn· 
man da bu hattı hareketı muhafaza etti 
ve askeri tedbirler almadı. Fakat bu va
ziyet Prag hükumetinin itilafgirizliğinl 

hal bilhassa Südet - Çek m~zakerelerin
artınnaktan başka bir şeye yaramadı. Bu 
de tezahür etmiştir. Bu müzakereler Çeli 
hükumetinin meseley~ esasından temas 
ve bunu hakkaniyetli bir tarzı halle bağ
mayı asla düşünmediğini isbat etmiştir. 
Bunun neticesi olarak, Çekoslovakyada 
iç vaziyet çok fena bir şekil aldı. Politill 
zulüm ve tazyikler ve ekonomik buhran 
Südet Almanlarını korkunç bir sefalet 
içine attı. Vaziyeti anlnmak için şu ra• 
kamları zikretmek kafidir 

Pragı terk b. mern e . a so ma ı ı te-
yan ır hüsnü niyeti.nden tered- mın edilmekte idi 

Al anyanın Al · 
rn koslovakyanın, manyaya Daladyenin b t 

düd edcnk Ts~emediğir.ın sebeblerini çok Paris 27 (A.A.) _ ~;:v~:ı Daladye 
yaklnşm~ ederim. Fakat yaptığım şahsi bu akşam matbuata aşağıdaki be ana a 
iyi takdır fcesinde, Çekoslovakyayı bulun.muştur: Y tt 

"dahale ne ı f t"l U B mu ·ıa·m Bir insan sı a ı e e m- - uhranlı bu yeni gu"" .. k . 

Prag 27 (A.A.) - İtalyan, Alman ve 
Amerikan sefarethaneleri memurlarının 
zevceleri ile çocuk.lan Pragı terketmiş
lerdir, fakat bu sefarethanelerin elçileri 
ile memurlar yerler;nde kalmışlardır. 

llenlayn Aş şehrinde kn edebı 1 • "k· .. nun a şamı sıze 
i a cieni yaptım. ı ı muşahedede bulunmak isterim. 
den her ~l görüşerek, Südet meselesi Dahnt sahada bir ker d h h. . 
H·tıer ı e b"l ~ . tl e a a e emmı-ı 1 arcsi buluna ı ece6.nı zan- ye e kaydederim \:i m 1 k 
· bir ha ç h d bi "k"' • eme ette tam 

iç~·yordum. Bunun jçin kBer t~s~~fene ~kksu un hüküm sürmektedir. Millet so-
n~ !_ Qrada, Çekoslova yaya e e- anlığını muhafaza ed;yor ve ittiha-
gıttıu•· . bazı talebler hazırladık. zına mecbur kaldığımız . , . 
diıınek ilz .. ere ti bu tal~bleri kabul ettı. leri tam bir intizamla t tebı:nnk ıyle_ tedbır-

hükume E a ı o unuyor 
Prag Godesberg'de .. nternasy?nal aahada, ıulh yolund~ki 

Londra 27 (Hususi) - Pragdan alınan 
haberlere göre Südetlerin şefı Henlayn, 
bugün 150 tam teçhizatlı Südet gönüllü
sünün başına geçcre:C, halen Südetlerin 
elinde bulunan Çekoslovakyadakl Aş 

şehrine gelmiş ve !Ik hatlara kadar git
miştir. 

214.000 Südet mültecisi Çeklerin kanlı ted 
hiş polltikalarmdan yegline kurtuluş çare -
slnl Alman topraklarına llticada bulmuşlar
dır. sayısız ölü, yaralı ve mahpus ve ~rke • 
dilmiş köyler ... İşt~ korkmnkta haklı oldu -
ğunuz muhasematı çok evvel açmış olan 
Çek hükumeti hesabına kaydedlleoek şeha -
detler. Südet topraklannda ylrml yıldanber1 
hüküm süren ve bütün ekonomik hayatı 

felce uğratmak suretlle bir harbin yaptılt 
büt!in fenalıkları yapan gnyrl insani bir re• 
Jlmden bah.c;etmfyortım. İşte beni Eylfıl a .. 
yında Nürnbergde Çekoslovakyadakf üç bu· 
çuk mllyon Almana karşı yapılan taı~lke 
nihayet verilmesi icab edeceğini ve eğer bun 
lar haklarını bizzat lsUhsnl edemezlers.: bu
nu Almanyanın yardımllc yapacaklarını bil· 
dlrmeğe sevkeden vAkıalar bunlardır. Musli
hane bir tarzı halle varmak için son b\r te
şebbüs olarak 23 Eylfilde B. Çemberlayn'e 
verdiğim bir muhtırada daha evvel neşre • 
dllmiş olan cezri tekliflerde bulundum Çek 
hülı:ümetı Siidet bölgesinin Almanya\"tl ter
kini kabulden .ronrn. bu muhtıradaki tekll
fe yalnız bu Çek v&dinln sür'dle ve halis&· 
ne bir surette tatbikini temine matuf bu -
Junuyordu. Me~elenin hiidusundan bugur,e 
kadar olan bütün seyrinl tedklk ederseniz, 
Alman hük\ımetlnfn hakikaten sabır ve 
muslihane bir tarzı hal bulmak lçln sa!Tllmt 
arzu gösterdiğini teslim edece~lnlze kani bu 
lunuyorum. 

. inci defa Godesberge gidişim- mucadele. bıtmiş değildir. Müzakereler 
fakat 

1~m çok büyük oldu. Hitler, Sü- :~;am e~ıyor. Bu mü'?.akereler bugün de 
de, hayre alarının bilakaydüşart ve der- ç?k. hukılınet merkezlerinde tebarüz 
det mıntaı~ı istiyordu. Hitlerln bu hattı :!~ştı.r .. Es~ b!t' muharib sııfatile, riya
hal ilh~k akul değildi. ettığım hukumeth şere! içinde sulbü 
harckctı m -ümidimi kaybetmiyeceğim. muh~a~a ~-çin hiçbir imkanı ihmal etmi-

?Jaahaza H banm bir fayda temin yeceğını soylemerne bilmem ı-
ğırn er ,.,. m ? uzum var 

çaıışaca. .j fiç.incü defa olarak tek- 2 • 
edeoeıtnı bı sem, gitmeğ~ hazırım. Fakat Ayan hariciye encümeni topl 
rar Atınanya:~.t sahaSinda faydalı ola- h :aris 2 7 (A.A.) - Ayan amnıeycolıs~ ı· 

nda tava...... "d tmi arıclye e ·· 
bu a bir teY yapacağımı üını e - d ncumeni cuma günü saat 15 
rak fazla e tbpl~ntıya çağırıbnıştır. 
Yorum. dL • 1 ri Encuınen ent 

Mod8 faa te C"lr ,. ve F ' ernasyonal vaziyeti 
ransanın han i . 

·rnizin müdafaası için lAıım ve müzak c sıyasetini tedkik 
Memleke.tıler alınmaktadır. Bu husus- Faris 2~re edecektir. 

gelen tedbır müzahir olmanın ve veri- leri vaka . d(~.A.) - Fransız gazete -
ta, bilkOme.te n tatbi'i etmenin tavsl- tışar :ı o ayıslle bugün azamt al-
len emirlen ayne . say a olarak çıkmağa kara 

mışlerdir r ver -
ye eylerim. inin silah altınn alı!'l- · 

İhtiyat askerleı: la heyecana kapıl- Lo Çekoslovakyanın cevabı 
· ·ıirııenız as ndra 2 7 (AA) 

dıklarını ışı Lo · · - Çekoslovakya-
.. · nın ndra sefi · M . 

ınayın. . in en ücra koşelcrıne geçen n azank tarafından 
ciğerlertm Fak t bü pazar günü Lo d H sen, er bir adamım. a - di edilın. r alifaksa tev-

kadar sulhpe~iğlıne rağmen eğer harb vakya hh~ olan .b~ n~tad~. Çekoslo -
tiln sulhseve lacak bır şey olmadı- H"tl . Umetırun şımdıki şekil1crile 

başka yapı h b . ı erın taleblerin· kab 1 • 
otursa, b"r 'kanaatle bu ar e gı- nını .. .w. 1 u etmek ımka-
'"na dair tam ı le d ız~lremkedıR.ı bildirilmekte ve şöy -
&· ,.. .. •• ..1...-. tl enı me tedır-
rece6ız. . b" kaç gıınu su .... une e B . . 

önümüzdelti ~r söylemek isterim ki şısın~/~~~~e ga.ddarane talebler kar -
bekliyeliın· ~u~di.rni kP.smiş dcğifün. Son m f .. u metırn en büyük mukave-

b"tün umı e ı gostermek mecb . . 
daha u ar çalışacagtm.> caktır Biz .. unyetınde kala _ 
dakikaya .k.ad bu nutk'.ı Almanca ve Fra~- bize yardırn de ?oy le yapacağız. Allah 
Başvekıhn d 0 vasıtasile neşredıl- D h etsın .• 

ak ta ra y a a ileride notada 
sızca olar nın iki bu·· .. k' Çekoslovakya-

• Yu demokra · · miştir. 'in Hitlere mesaJını beklemekte ld w sını? yardımını 
çesnbe~~.yn Vjbon döndü Londra 27 o (Auf kayded~lmektedir. 

ıotureJI i) _ Başvekil Çem- gece geç Vakit t. .) - İngı!U kabine!li 
ı..ondra 27 (Hu~smesajım dün Hitlere Sir Vilsonun B ~ olaralt toplanmış ve 

be 
laynin tahst bil' as Vilson. bugün tek- neticesini tedklker le ya?tığl seyahatin 

r ıan Hor B .. .. ey ~mlştır 
götlrJTlÜI o örüşınüştür. u goruşme Sovyetlerin . 

Fü·hrer ile g .. ··r Bu esnada Fon Berlin 2 7 A yardımı 
rar .. ınuştu · A • ( A ) Pr 

ıın saat s0r e Göbeh de başveka- Sovyet harı·cı·y k. · . - ag radyosu, 
yar G" ıng v e omıseri L·ı · 
Ribentro~, dorbulunuyorlardı. ·ı L asa~ıdaki deklerasyonunu n~~nof'kun 
Jet dairesın en bilahare tayyare ı e on- tedır: -., .. "' me -

Horas vnso ~. İngiltere ve Fran 
aonınüflUt· f dan tekrar Berlıne va yardımı sa, Çekoslovakya-

draya . tara ın • 1 ~ arını vAdettile B" 
B. gazetecı daır sorulan sua e, leyh bunun .. . r. ınaena -

ır eıınne uzerıne Sovyet R 
. gitıniYeC e·. eııu cevabını ver- Cekoslovak 8 k usya da 

gidı~s vnson: .Bılm fak taahhü~l:~ . ~şı olan bütün itti -
Hor. • re meydanından tere Fran nı ifaya hazırdır. İngil-
mı_:ır ~s VilsOJJ, taY~:iresine giderek, sınd'a sıkı ~irv: ~o~etler Birliği ara -

or başvek!Jet d kabul edilmiş ve lan tesbit a·ı5 : teşriki mesai şart
dçoğr~rlayn ıarafın e~~ubnnu kendisine hükumeti d:r~~ı.şb bhulunuyor. Sovyet 

em bi ın • 1 u ususta müzak 
Hitlerin ce~a . re ere girişmeğe amadedir e -
tevdi etmiştir·-=tra sefirini kabul ettıb At--,-k- - . -

.AJlleT...- Kral Corc, u- a Ü •• t kk 
Kral 27 (JlUS~si) ı-:si Josef Kenedi- r un eşe uru 

Londra b. "°k e ç (B 
.. n Amerika ~· . .. • . aş tarafı 1 inci sayfanıı"da) 
~ b 1 etrniştır. l arasındaki mula- Dıl bayramı mün~s~b fl -
yı ka u .. yük e çı .. .. . tarafında - e . c yurdun her 

Kral ile bU snrınııştuı. k k d n gelen ve vatandaşların yük 
kat tam bir saat J\vrtlpayı ter e ~t t" u{gularını bildiren telgraflarc!~ 

,Anıerikablal' _.ıjJdiler a ur pek ınüteha8sis olmu ı 
da\'et eu Amerika bOyük şekkürlerinln ile•n- in An ş nr ve t~-

sil - · 1.UWes e adolu ajan 
27 (JlusU .. 0 bır teblığ neş- sını meınur etmişlerdi.. -

Londra daJJ ?>lJg\l upada müs- Ba kil ... 
elçiliği tarafın tebliğ1e, AvrAınerika tc- tve in tqekktlrlerl 
ed ·ı · tir Bu bütün Yalova 27 (A.A 

r ı mış : oımıyao öomeleri tavsi- . .) - Dil bayramı vesile 
tacel işler• l ]tetlerine d b Avrupadaki sıle memleketin her tarafından aldıkl 
baasına me~~r :aıına s~~ gösterilmek- tebrik telgraflarına verecekleri cevab~rı 
ye edilmekt ıı·iceli vaıtYe rın meşguliyetleri dolayısUe oeç Jı:: lma-
oergı·n ve teh ı sı muhtemel bulundu~· d e a a-
e 1... . . . 5un an tefekkürle 
tedir. _-ıileJl teb ıg rınm kendilerine ibllğ di . -

pll)'iate J)tltlv-azırlsr meclisi sa- vekil CA!l~l Bayar Anado~u l~esıne Ba~-
A A) - :N toplanmıştır. vassutunu rica +. .... t .. ı aJansının ta-

Paris 27 ( · · sara)ın<!·" e ... ~erdlr. 
at 10 da EJyse 

Henlaynin em.rinde bulunan gönüllü
lerin taşıdıkları ünilormasmda aldanan 
Aş şehri halkı, bunları evvela Alman as
keri zannetmiş, fakat bilahare Südet gö
nüllüleri olduklarını anlamıştır. 

Henlayn, alr.şam üstü tekrar Almanya 
topraklarındaki kaı·:ırgfilıma dönmüştar. 

Çek tayyarelerinin faaliyetleri 
Varşova 27 (A.A.) - Pat ajansı bildi

riyor: Son günler zarfında üç defa Çek 
askert tayyareleri Lehıstan hududunu 
geçmişlerdi. Dün akşam beş Çek askeri 
tayyaresi gene hududu geçerek Leh top
rakları üzerinde tarasc;udda bulunmuş
tur. Bu münasebetle Leh hükumeti dün 
öğleden sonra Çekoslovakya orta elçisi 
nezdinde şiddetli demar yapmıştır. 

Varşova 27 (A.A.l - Pat ajansı tf>bliğ 
ediyor; Çek tayyareleri tarafından Po
lonya hududunun ihlaline karşı dün 
Varşovadaki Çekoslovak elçiliği vasıta

sile Polonyanın yaptığ. protestoya mü
vazi olarak, bugün de Polonyanın Prag 
elçiliği keyfiyeti en kat-; bir şekilde Çe
koslovak hük\ımeti nezdinde protesto et
mek için emir almıştır. 

Alk.ere aitmiyen Lehlerin Bkıbetleri 

Moravska Ostrava 27 (A.A.) - Pat a
jansı b!ldiriyor: Çekoslovakyad& askere 
çağırılan Lehlilerin Lehistan hududunu 
geçmeleri hududda birçok müsademele
re sebf>b olmaktadır. Birçok Lehlher tev
kif edilerek kurşuna dizilmiş veya hap-
sedilmişlerdir. 

ALMAN TOPRAKLARINA ATEŞ 

Kllngentha1 27 (A.A.l - Çek askerleri 
dün akşam Alman toprakları t1zertne 'lllt -
ralyöz ateşi açmışlardır. Halkın mtıerln 
nutkunu dlnlemet için toplandığı meydana 
birkaç mermi dt1şmü.ştür. 

MACARİSTANIN VAZiYETi 

Budapeşte 27 (A.A.) - Çekoslovakyad:ı.

kt Macarlar hakkında Macar bükftmetlnln 
yaptıtı teşebbüse Çekoslovakyanın verdiği 
cevabı mevzuubab.s eden aalA.hiyettar meha
fll. Prag hükümetlnin beyan ettiği .dostane 
müzakere temayülleri> hayretle karıplamak
tadır. Çünkü Çetoslovakyadaltl Macarlar 
mütemadiyen ve hA.lA. bir takım oyunlara 
maruı kalmaktadır. Diğer taraftan Qel: se
ferberlltl ve Çek - Macar hudud mıntak:a -
sının ukert twaı altına alınması, hlç de bu 
gibi mOzatereler için dootane hava yarata
calc mahiyette detildtr. 

Şuraaını da unutmamak llzımdır ti Çek 
htlk1llnetl Otedenbert kaçamaklı ddle":"de 
bulunmayı tenıc; edegelmiştir. Hele ıımdl 
Prag hükümetlntn bu hareketten vazgeçti -
tine pek ihtimal verilemez . 

Müzakereler 

Prag 27 (A.A.) - Çekoslovakya hüku
meti, Polonya - Çekoslovakya münase-

Südet Almanları, arzularına. rağmen 

bu devlete raptedildiler. Bu suretle mil
letlerin kendi mukadderatlarını kendi
lerinin tayin etmesi hakkında Cumhur 
başkanı tarafından esas olarak ilan edil
miş olan prensip yaln!L Südet Almanla
rına reddedildi. Fakat bu da kafı gelme
di. 1919 muahedeleri Çekoslovak mille
tine Alman halkı hakkında muayyen ve 
sarih taahhüdler yüklüyoröu. Bu vecibe
lere hiçbir zaman riayet edilmedi. Bunla
rın tatbikini temine mecbur olan Millet
ler Cemiyeti de bir şey yapmadı. O za
mandanberi Südet memleketi kendi Al-

Bir Südet meselesinin ve haklkatrn ta -
hemmül edilmez blr vnzlvetln mevrııdlvetı
mes'ullyeU Almanyaya atd değildir /IJft ·n -

man etniğinin muhafazası için mücadele dar olan ınsanıann korkunç Aklbe•leri. bu 
etmektedir. Almanyanın kalkınmasın- meselenin halllntn hiç bir suretle veri~me
dan ve Avusturyanın dil birleşmesinden slne imkan bırakmamaktadır. Müzıılrere yo
sonra Südetlerin Almanyanın diğer kıs- llle hakkanivetll bir tar!.l hal talıqlrl(u'< et-

. . tlrmek için bütün 1mtı:Anlara Alman muh -
mile olan rabıtasını daha zıyade şıddetle tırasında baş vurulmuştur. Çekoslovokva htl 
hissetmesi tabü idi. Südet partisinin ha- kOmeUnln barışı veya harbi istem,. • n~f'cP
lisane hattı hareketine rağmen, Çeklerle lesi Almanyaya de~ll kendisine ald bir isdlr. 

Ecnebiler Berilini terkediyorlar 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

nın askeri ve siyasi kudretine ne de Al
man halk kütlelerinin baletı ruhiyeleri
ne uygun olmadığı bildirilmektedir. 

İngilterede 
Londra 27 (Hususi) - Avrupanın bü

tün memleketlerinde hummalı bir askeri 
faaliyet hüküm sürmektedır. 

lngilterede sivil makamlar hava taar
ruzlarına karşı tedbir almaktadırlar. Her 
yerde sığnaklar inşa t!dilnıektedir. Park
larda ve açık arazide siperler kazılmak· 
tadır. İkametglbların muhaafzasına dair 
talimatı ihtiva eden risaleler dahiliye ne
zareti tarafından evler~ dağıtılmaktadır. 
Binlerce kişi gaz mac;kesi almakta, iaşe 
merkezlerine •tmektedir. 35 milyon 
maske datıJmağa hazır bir haldedir. Tt'h
llke esnasında mekteblerin tahliyesi için 
de tertibat alınmıştır. 

Kadınlardan mürekkeb 3 fırka 
Diğer taraftan kara kuvvetlerine yar

dımcı kadın kıtaatının teşkili de karar
la§tırılmıştır. Yardı:ncı kadın kuvvetleri 
üç fırkadan ibaret ol:ıcaktır. Bunlardan 
iki bini sübay ve 23 bini de nefer olacak
tır. Kadınlar cebhe gerisı hizmetlerile 
amme hizmetlerinde kullanılacaklardır. 

bu sabah milli müdafaa nazırile genel 
kurmay reisini kabul etmiş ve müteaki
ben başvekil ve nazır kral tarafından ka
bul edilmişlerdir. Öğle vakti kabine top
lanarak beynelmilel vaziyet: ve bu vazi
yetin Belçika üzerindeki tesir ve akisle
rini tedkik etmiştir. 

Alınan tedbirler 
Brüksel 27 (A.A.) -- Bugün öğleyjn 

fevkalade toplantı yapan Belçikn kabi
nesi, saat 14 de dağılmıştır. Toplantıdan 
sonra aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur. 

Hükumet, evvelce alınmış olan askeri 
ihtiyat tedbirlerini tam:ırnlamağn karar 
vermiştir. Ordunun t.Rkviyesi emrolun
muştur. Bu kararın ye~an':! saiki emniyet 
ve sulh arzusudur. 

Hükumet ayni zamand:.ı vaziyetin za4 

ruri kıldığı bir takım ekonomi_k mesele
ri de tedkik eylemiştir. 

Kabine, cuma lf.inü tekrar toplana
caktır. 

Otobüsler müsadere edildi 
Brüksel 27 (A.A.> - Ciheti askr.rlye, 

Brükseldekl bütün otobilslere vaz'ıycd et • 
mlştlr. 

Brüksel 27 (A.A.> - Belçika, altı sınıfı 
slllh altına davet etmiştir. 

Londra 27 (A.A.) - Bütün m5teknid 
zabıta memurları, fiili hizmette iken mer
but olduklan polis komiserliklerine der

... Varşova 27 (A.A.) - Macar ekal - hal müracaat emrini almışlardır. 
liye~l~i hakkındaki Budapeşte hnk11 - Şehrin ban mühim noktalarına ha\'a 

betlerini ıslah edebilecek şekilde halle
dilmesi muhtemel ola!l meselelre dosta
ne blr hal çaresi bulmak üzere Polonya 
hükO.metile temasa gtnniştit'. 

Lehistanda hayret 

Holandada 
Labey 27 (A.A.) - Enternasyonal vaz1 • 

yet dolayısUe Holanda hükumeti hudud kı
taatının takviyesine karar vermlıtır . 

Slllih altında bulunan kıtaat, harb hall 
vaziyetine getırllmlşUr. 

metının notasına Çekoslovakyanm ver müdafaa toplan yerleştlnlmiştir. 
diği cevab, Polonya mehafilinde derin Fransada ise bugün tekrar bazı yeni 
bir hayret uyandırmıştır. Bidayette nnıfiar sillh altına alınmıştır. Paris 
bunun sıhhatine ihtimal verilmemişti. halkntın tahliyesine devam edilmekte· 
Fakat resmen teeyyüd edince, Prag dir. iaşe istihkakı baıı tahdidata tabi tu
hükCllnetinin hAIA vaziyeti anlamak is- tulmuştur. 
temediği. kanaati hasıl olmuştur. Brüksel 27 (A.A.) - Başvekil B. Spaak 

Roma 27 (A.A.) - Resmen henüz hig 
bir askeri tedbire tevessül edilmemiş ise 
de birçok sübay ve mütehassıs. ferdi o
larak çağırılmışlardı::. 
Diğer tarn.ftan bütün bankalarn ecne

bi döviz tevdiatını kesmeleri emrolun
muştur. 



12 Sayfa SON POSTA 

~nı .. mıw· "Son Posta,, nın Hikayesi .. -•!!! 
1 BiR FACiANIN HiKAYESi 1 

Sllmer Bank Genel Direktör1ü.
ğil.nden: 

L .. mnımm,..mınumı .. lfllllllR .. lllha.. Yazan : Salahaddin Enis Al .. IUIİi 

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

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

Takım harbde çok büyük yararlıklar 
ve kahramanlıklar göstermişti. Küçü -
::ük blr takım koca bir tabıır askeri ye
rinde durdurabilir mi? Ben iddia edebi
lirim ki bir takım, koca bir taburu ye -
rinde durdurmak şöyle dursun zaman o
luyor ki onu ric'ate ve hatta hezimete 
icbar edıyor bile ... 

bile onun bileğini büken, hemen hemen lukta geziş, başıma bir nevi uyuşukluk 
hiç bir babayiğit yoktu. v&iyordu. At yolculuğu beni yorduğu 

Harb! .. Düşmanla ilk müsadememizde için sık sık yürüyüşüme mola veriyor, ge
b~r çinar vücudlü delikanlı gık bile di - l celerimi, adlarını sanlarını tanımadığım 
yemeden, tam alnının ortasından yediği köylerin, €ğer varsa kahvesinde, yoksa 
küçücük bir kurşun parçasile bir daha hayır sahibi bir köylünün evinde geçiri
kalkmamak üzere oracığa kapanmıştı. yordum. İşte bu yürüyüş esnasında, bir 

Talihlerin tahsillerini bitirdikten sonra en aşağı iki üç sene meslekleri dahilin
de çalışarak tecrübe görmüş olmaları ve askerliklerini yapmış bulun.malan 13 -
ıımdır. 

İsteklilerin tahsil ve hizme~ vesaiki musaddak suretilerile 15.10.938 tarihine 
kadar Personel servisine tahriren müracaatları. c3905» c6754, 

Ben, harbi pek sevmem. Bununla be -
raber itiraf etmeliyim ki harb kadar in · 
sanlardaki tahteşşuur hassaları meydana 
, uran kuvvetli bir müessir yok. Bu ka -
naati bana, her harbcleki yüzlerce vakıa-

Ben, harbde, mevcudu eksildikçe kuv- akşamüstü geç vakit bir köye yaklaştım. 
ve ti takviye edilen takımda bu Bekir peh- Yamaçta güneş batmakla beraber henüz 
livan gibi kaç Bekir pehhvanların sa - akşam olmamıştı. Kırdan köye dönen 
ğımda solumda, yanımda, etrafımda şe - inek ve buzağıların yol boyunca kaldır -
hid olduklarını gözlerimle görmüştüm. 1 dıkları toz ve dumanları kendime kılavuz 
Son nefeslerinde bile onların en küçük I ederek, nihayet köye ulaştım. 
bir ahlarını, en küçük bir şikayetlerini l Bu köy de, bütün geçtiğim köyler g!bi, 
duymıyarak ... Aslan çocuklar!.. Hepsi ö- sessiz, tenha ve bomboştu. S'ikinleri, yal
lümü, kendileri için mev'ud ve mukadder nız iki büklüm ihtiyarlarla kadınlar ve 
biliyorlar. küçücük çocuklar ... 

Is tan bul Hukuk Fakültesi kayıt ve kabul şartları 
Fakültede kayıd ve kabule başlanmıştır. Şartlar şunlardır: 
I - İsteklilerin bizzat Dekanlığa gelerek bir istida vermeleri. 
11 - Nüfus cüzdanı. 
111 - Olgunluk diploması. 
iV - Askerlik ehliyetnamesi, 
V - 4,5 X6 büyüklüğünde 8 fotoğraı. 
VI - İstanbuldaki ikamet adresi ve iyi hal kağıdı. 
VII - Aşı ve sıhhat raporu. 16604. 

Dz. Harp okulu komutanlığından 

1).ar ve müşahedeler verdi. İlk bakışta 
sükHim püklüm görünen öyle askerlerle 
karşılaştım ki ktılağı top tüfek sesi işit -
tiği ve burnu barut, kan kokusu daydu
ğu zaman, birden değ iştyor ve görünen 
benliğinden çıkarak bambaşka bir adam 

Eğer ben, bugün aranızda yaşıyorsam, İlk işim, köyün çeşmesinde avuçlarımı 
Bunu, büyük bir nefis feragati ile blna çanak yaparak kana kan::. su içmek Bir almanca öğretmeni alınacaktır. Acele Heybeaiad.adaki okula mo.racaat 
bağlı olan emirbcrim Höyük oğlu Meh- ve sonra yüzümü gözümü yıkamak oldu, edilmesi. (6923) oluyor. 

Emirberim Höyük oğlu Mehme<l. de 
bunlardan biri di. Kendisi Malatyanın 

Aktaş köyündendi. İlk bakışta insana 
vE>rdığı intıba, onun çekmgen ve hatta 
korkak bir insan oldu ~~u id ı . Bununla be
raber o kadar sadık . .:ı kadar temiz ve fe-

mede~r~u~.. Kö~~ri~m, e~aGm~p~bbilb~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tutuştuğumuz çetin ve sert bir harb · ! laka uyandırarak etrafımı köy halkile - - - - - -
de bana hücum eden bir düşman askeri - çevrelemişt i. 
nin süngüsile benim arama kendisini at- - Harb(.'".!n ne haber efendi? .. 
mış, azimkar, sadık \'e merd vücudünü _ İşler iyi gidiyor ağalar! .. 
bana siper etmişti. Bu boğuşma esna.sın -

Bu sırada etrafımı saran halka bir an raf{ati nefis sa ·bı görünüyordu ki onda da oni.ınla ikimiz de bir anda yere düş -
karıştı. Hepsi bana ilerliyen ihtiyar bir mevcud olan bu iyi farikalar, beni ken- müştük. Bundan sonrasının farkında de - k d 

1 0 
. t 

1 
b' , . 

d . · b t · 1 y ·ı· a ına yol açtı ar. , 1ç eıı ge en ır scs-
ısıne cez e mı tı. gı ım. 

1 
Köyünde ihttvnr bir anacığından baş - * ı e: B l'k b · f. · 1 . . · · - u gece ı enım mısa ırım o , e· 

k~ kı~es.ı yokm~ş. Babası, Ba~kan ha.r- .Gözlerir:ı._i. sıhhiye çadmnda açıp k~n- iend'.! .. dedi. 
bıne gıtm ve bır daha ger: donmemış. dıme geldıgım zaman, bana düşman sün- Cevab verdim. 
O h ·rbe, köylerinden esnan dahilindf' güsünün iki kaburgamı kırmış olduğunu 

- Ne zahmet nine!.. Ben atımı bağla
beş kişi alınabilmiş, ı:mnlardan ancak bi- söylediler. 

yıp bir ağaç altında da yatarım. .. risi dönebilmiş : Dıbck oğlunun Hüseyin.. Bir müddet sonra emı rberim Mehme-

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

- - icabında günde 3 kaıe alınabilir. - -

o da ayağının yarıc:ını kaybederek .. Di - din o günkü harbde ~ehid düştüğünü öğ- * Hangi Mehmetli soruyorsun, bana ni •
1 
o göğsünü bana siper etmiı ve eöğsü.mün 

bek oğlu, köyün beş delik:ınlısının en rendim: Ve bana tevcih edilen süngüye Emine ninenin damt, kerpiçten yapılı ne?... üstünde §ehid olmuştu. 
zayıf ve çelimsizi imiş. Öbürleri aslan karşı vücudünü bana siper yapmakla be- bir tek oda ile bir ahırdan ibaretti. Bana: - Höyük oğlu Mehmedi .. Bu acı hakikati, her geçen kuJtan oğ -
gibi delika~lılarmış; . ra~at m~ha~ebe bu... nim ~çin kendis~ f~~a etmekten çekin -1 - Nezrim var evlad!.. dedi. And içmi- - Höyük oğlu Mehmedi mi?.. !unu soran bu ihtiyar anaya nasıl söy-
Domu7.u.n. ıc~dı delıklı demır, 1:?sanları I memışti. Bunu ışıttığıryı vakit, kalbimde 

1 

şim, oğlumdan haber alırucy! .. o, muha • İhtiyar kadının suali, bütün vücudüm- liyebilirdim? Vücudüm ve dudaklarım 
tırpan gıbı bıç~ken boya bosa, guce kuv- derin bir eza duydum. rebeye gittiğindenberi ay:ığı köye uğn - de soğuk bir ürperti hasıl etmişti; boı bu- titriyordu; sadece: 
vete bakmıyor... Tedavi edildikten sonra 6 ay tebdilha • yan her askerden onu sordum. Hiç biri - lunarak: 

- Bilmiyorum onu nine ... Hiç blr ıey * va aldım. sinden haber alamadım; fakat ne de ol· - Malatyanın Aktaş köyünden Höyük 
bilmiyorum, hiç bir ~ey bilmiyorum... 

EmJrbe1'im Mehmedin dediği öoğru Yolun uzaklığı ve vasıtanın yokluğu sa sen zabitsin onlardan çok bilirsin. oğlu Mehmetli mi? .. diye sordum. 
idi: Hakikaten harb, gUce kuvvete, boya dolayı.sile İstanbula gitmeğc değmezdi. Odada uzandığım kerevet üstünde onu Bir an ihtiyar kadın ellerime yapıştı: Diyebildim. 

bo::.a bakmıyordu. Nit~kim düşmanla ilk Onun için tebdili havamı, suyunu ve man- dinliyordum. - Tanıyor musun onu? .. Gördün mü. YARQllC1 1'0ılll.üıozn&: 

muharebeye tutuştuğumu~ gün, ilk ver- zarasını hoşlandığım - kıt'ama yakın • - Benim Mehmedi gördün mü oğul? .. Mehmetli mi? .. 
diğimiz kurban, takımın en güçlü kuv - 1 bir yerde geçirmeğe karar verdim. İşte Mehmcdi mi nine? .. Hangi Mehmed?... Gördüm ana, onu ... Gördüm; Höyük Pırlanta yUzUk 
vetli delikanlısı ~Erzi~ca~lı Bekir pe~- ı bu k:rar ile. atıma bindım; o köy senin, Hangi Mehmed? .. Benim sağımda, solum- oğlu Mıehmedi... O, senin Mehmedin ka- Tercüme eden: H. Hatib 
;van cılmustu. Yagız yuzlu, aslan adaleli, bu koy benım, yola çıktım. Kulaklarım, da, önümde ardımda kaç Mebmedler can dar benim de Mehmedimdi. Benim emir- "' . H · · h H dt 

'b' b" d l 'k l 1 k . 1 ı.azan. emnc ar cın~_r gı ı ır c ı a~ ı ~. ~-n oca Bekir ... haftalarca ve aylarca top tüfek sesine a-I verdiler; kimisi süngü altında, kimisi tü- berimdi. Son yaralandığım harbde, ben l ) 
Degıl takımda, hatta boluk ve taburda lıştığı için gökle yer arasmdaki bu boş- fek kurşunu ve kimisi 1Urapnel parçasile .. ölmiyeyim, diye düşman süngüsüne karşı '·-------------.-.1 

Tesadüfen, o günlerde Milletler Ce- ' 
miyetinin umumi toplantısı varmış. 

Bütün, her taraf 
dolu idi. Bittabi 
kodamanlar, yet
miş iki Devletin 
murahhasları bü
yük otelleri tut -
muş, kalabalık 
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maiyetler ile o - ----- ------------------------------------------
ralara yerleşıniş • İfakat hanım mü- Sen onlara söyle: 
]erdi. Küçük o - dahale etti: Bizim Bayan bu mo-
tellere de gazete - Aman, mesele da ile delikanlılar 

muhabirleri, ve bu önemli hadiseyi ya- çıkarma evladım! baştan çıkarıyor. 
kından takip etmek istiyen meraklı Yabancı memleket - Değil mi anne ha. 
seyyahlar taksim olmuşlardı. teyiz .. herifin suyu- nı.m? 

Bu yüzden, şehirde yatacak, barına- na gidiver.. indir İfakat hanım u-
cak bir yer bulmak güç ve hatta he - heybeyi. tançla hiddet ara-
men hemen imkansızdı. Hep beraber, Torik analığının Jmda bocalıyordu. 
üstelik de e1de çantalarla dolaşmak - sözünü dinledi, hey- O saat Toriğe çıkış-
tansa, bir kahvede oturup, sadece Tak- beyi yere koydu. tı: 
voru saldırmak ver aram.ağa yollamak - Horisti.. buyu- - Ben sizin mas-
daha muvafık görüldü. yurun! karanız, eğlenceniz 

Tam böyle bir kahve araştırırken, - Aç, göreyim. değilim! Topla ba-
önde yürüyen Toriğin omuzuna kuv - - Ne görecekmiş, kayım, döktüğün 
vetli bir el kondu. Torik döndü, baktı .. yahu? Bizim koca· gibi onlan!. 
karşısında sivil bir adam duruyordu. karının pırtıları.. . - Ben mi dök-
Bu adam heybeyi işaret ederek, sert - Olmaz! Aça- .ı tüm? Polis efendi 
bir tavırla: caksmız. senin mostranı gör-

- İndir ıbunu yere! dedi. - Töbe yarab· Toriğin karşısında sivil bit' cıdtım dunıyordu. mek istedi ise, be-
Torik geriledi: bi.ın! Burada da bu nim ne kabahatim 
- Ne isÜyorsun, ulan? belaya çattık. 1 Halkın arasında gülüşmeler oldu. l var? 
- İndir! Alacalı heğbenin ağzı açılır açılmaz, Polis bile ciddiyetini güç muhafaza e· - Haydi, çok dırlanma! 
- Ahpar, be! Bu herif ne diyor? Ne etrafına meraklı bir kalabalık toplan- diyordu. Bilhassa, çiçekli don nazarı Polisin de yardımı ile pırtılar tekrar 

dive benimle debelleş oluyor, sorsana! dı. He_rkes racanın harikulAde mücev~ dikkati celbetmiştil Ahalinin arasın- heğbenin içine girdi. Kalabalık alay e-
Takvor aravn girip de sivil adamla herlenni görmeğe hazırlanıyordu. da bunu birbirlerine gösterenler oldu- d kt da y ld b' . d .. rt h d 

konuşunca me> c.-ele anlaşıldı. Ermeni Halbuki içinden çıka çıka solmuş bir ğunu farkeden Torik Necminin tepesi ere .~ ~1 ı, ız~ 0 a pap a 
gülerek. izah etti: basma entari, renkli ve yollu pazenden attı. Takvora hitab ederek: biraz otedekı kahvenm taraçasına yer-

- Heybeyi enksenden endiresin bir iç donu, hayderl yakalı ve dikişli - Sor bu besmelesizlere .. dedi; hiç leştiler. 
deor. bir pamuklu hırka, bir çift, eski festen plajda picama görmemişler mi? Şimdi her 1biri kendi kanaatine göre 

- Ona ne oluvormuş? mamlıl lapçin terlik, kenarı fistolu ka- Takvor cevab verdi: hldiseyi tefsir ediyordu .. Torik: 
_ Deor ki bövle heybeyi bunda, sö- lm yün bir fanila, bir deste yağlı iskam- - Müstakil görmüşler olduğuna şüb- _ Herif bizimle eğlendi.. dedi. 

ıüm ona, merkebler taşırmış. bil kağıdı, yapıldığı kadarı dertop e- he yoktur. İhtimaldir ki formasına gü- İfakaıt hanım: 
- Merkep zade kendisi. Öyle söyle. dilmiş kirli bir tentene maa tığ iğnesi, löorlar.. _ Hayır, Haydarpaşada Adana tre-
- Deemem. bir tane nazarlık mavi katır boncuğu, - Nesi varm.ı.ş formasının? 
- Sebeb? üzerinde yer yer sigara yanıkları bu- - Modaya biraz aykırıdır zaher.. nl geldlğl vakit kolcular nasıl yolcula-
- Polistir. lunan, yarılanmış bir Enaıa tütün pa- - Moda dediğin Allahın emri değil nn eiyalarında kaçak ipekli, yahud ki 

'--·~-..2.......-.......,""'Htt rLvill1g=. hn d.:a 1>llAl~m ka~a.k ı...: 

Gurabi efendi ise şöyle düşünüyor 
du: 

- Bu ne odur, ne de bu. Herif me
mur falan değil.. başıbozuktu, görme
diniz mi? Bizi yabancı gördüğü için ba
hane ile üstümüzü aramak, yükte hafif 
rarada ağır bir şey bulursa o vakit de 
biçimine getirip aşırmak niyetinde idi. 
La.kin başımıza kalabalık toplanınca 
beceremedi. 

En doğrusunu Takvor buldu: 
- Yok! dedi. Nedir bilirsiniz? O a 

dam, Gurabl beyimizin buyurduğu gibı 
kapkaç değil, polis sekrettir. Hafiyedir 
yaniya. Şimdik bunda, milletler kum
panyasının asamble jeneralı olduğun
dan, dünyanın en höyük adamları top 
olmuşlar ise, birçok fefkelade mezura 
almak ister. Ziyade tikatlı olmalıdır ki 
b'ir canabetlik çıkmasın. Buna binaen, 
bayanın torbasında da bombadan fes
fes€lenip araştırma yapmışlardır. Ağ· 
nadın? 

- O zaman diyecek yok. Likin sen 
şimdi kalk da bize yatacak bir yer bul 

- Olur; bulayım. 
- Kuzum Takvor efendi, ötekiler 

gibi kasvetli olmasın Acık nezareti ol
sun. O i~be yerlerde içerime fenalık ge
liyor. 

- Bakayım: Araştırayım. Fakat um
mam ki hem ucuz hem de nezaretli yer 
bulunsun. Gölün etrafındaki oteller 
hep lükstür. 

- Artık sen bilirsin. İyicene ara. 
- P~ki. Hoşca kalın! 

Takvor uzaklaştıktan biraz sonra 
yanlarına garson sokuldu: 

- Ne içersiniz? 
Gurabi efendi: 
- Kahve! dedi. 

- Sebon! 
- Aman evladını, sabun filan karış--

tırma. Şeker .. no .. no! 
Garson baş salladı. İfakat hanım: 
- Limonata! dedi. 

A ··-1- ~~.::ı,.,? 
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Kırık m&aa Ya~-~ 
Mutasarrıf paşanın sözleri r-. A . .. 

.. demede yaralanırsa .. 
- Ya, bir müS8 taçıraınıyarak eş-

y~, arkadaş~ on:ıraıorıarsa... .. .. 
kıyaların ellerttıe özlerinin onun-

Diye düşünüyord1t;~erin korkunç 
de canlanan kanlı da tahammül ede
manzaralan_ ~~ desini kaybedecek 
miyerek, bütün i1"8 

hale geliyordu. ce çağırtmış; ona: 
Hakkı çavuşu, ı: git. Fakat, sakın 
- Sen de bel'8 e. Bir tarafta dur. 

müsademelere ~ ed müsademe fena 
Neticeyi beki~· ~e yap yap.. Zekiyi 
bir netice venrse, 
kaçır. 

Diye, rica ~vazifeyi büyük bir 
Hakkı .çavuş,~ .. bul ederek, Zeki be

mernnunıyetle JUll 

ye: sizinle geleceğim. 
-Ben de 
Demişti. bu teklifi şiddetle 
Fakat Zeki bey Heyet reisi Necib p 

d k• O§a, pek ıert görü.nüyord· 

Sayla ı . 
z 

Askerlik bahisleri 
(Bq tarafı 9 uncu sayfada) 

pcaktır. Fakat İngilterenin de, Fransa -
nm yanında harbe i§tiraki .kabul olv -
nunca, Ruslarla demokratlar cephe~nJn, 
İtalya da ,dahil olduğu halde Avrupa to
taliter devletlerine karşı hava kuvvetle -
rince olan üstünlüklerinin ezici bir hal a
labileceği tebarüz eder; çünkü İtalya Ue 
Almanyanın çıkarabilecekleri hava kuv-
vetlerinin mecmuu fimdilik yalnız Rus -
yanınkilerine bile muadil görünmemek -
tedir. 

I İşte Almanyayı bir taraftan var kuv -
vetile hava teslihatma ve diğer cihetten 

1 Çekoslovakyayı ortadan kaldınnıya sev -
f keden hakild, askeri ve siyasi sebebler 

bunlardır; fakat ne yazık ki, dünyayı 
dolduran milyon ve hatta milyarlarca se· 
fil, aç ve hasta insan varken bunlara yar
dım için ve insaniyeti kaldırma!t ve me
deniyeti ilerletmek için sarfolunabiJer.ek 
azim bir servet, emek ve enerjiler in 
sanları, insaniyeti ve mevcud bi:' mede· 
niyeti öldürmek ve yıkmak vasıtaları e
dinmek yolunda hadsiz ve hesabsız sarf o
lunmakta ve barışı kurtarmak gayesi il6 
uçan bir başvekil, gene hemşerileri ta • 
rafından, ihanet ile itnam olunmaktadır 
Maalesef insanların gözlerini hak ve barıc 
yolunu görmiyecek kadar, kan, ateş vt 
duman bürümüştür. . 

H. Emi.,. Erkilet 

KAFDAGININ ARKASI 
(Baı tarafı '1 inci aaytada) mezarlığı• yapmak; o tepecikte gömüJC 

teklerile, yeniden kurdular .• o yerlerde kahraman şehidler için bir duvar için 
yatan Türk §ehidleri, 1rana gelenler de bir Ahitle dikmektir .. bu bizim, vazi• 
gibi bir dost sıfatile gitmemişlerdi.. A- femiz; millt ve vatani bir vazifemiz 
ma onlann kahramanlıklarına hayran dir ... 
olan eski düşmanlar cTürk mezarlığı• 
yaptılar.. Bunları gözönünde tutarak 

VASFİ B. ZOBU 

diyorum ti: Eski ve yeni dostumuz t- Almanyadan bir meyva 
ran, bugünkü toprak1arının bakayasını mUtehassısı geldi 
temin için kahramanca, canlannı ve- .. 
ren Türk ordusunun mübarek şehidle- Almanyanın tanınmış meyva mute· 

redde ere · d ~1 Hakkı çavuş ... parlıyan bu dik başlı v v 

Mümkün es~ . . 1 h e magrur adam-
- 'ddetle ateşlere gınşe - ar, alka derin bir hayret v . . 

Kimbilir, ne şı bir bal olursa. Leyla Köylüler, şehirlilere ermıştı. 
ceğiz?. Ya bana yapar? Ha - - uıanı K' b soruyorlardı: 

yalnız ne · · ... ım unlar' 

rine cKu:scugediği• ndeki tepecikte sc- hassıslanndan ~·. Jakops~, . dün Al • 
ve seve yer ayıracaklardır. Bu, asil t- manyadan şe~rımıze gelmışt~r. . . · 
ran milletinin kadirşinaslık ve dostlu- Alman mutehassısı şe~~ızde bır 
ğu iktızasındandır.. o halde en büyük müddet kaldıktan sonra butun meyva 

rinin hürmet ve tizi.mlenne, sinek ko- vazife bize düşer: tranın Rızaiye taraf- yetiştirilen mıntakalanmızda bir ted • 
var gibi birer selamla mukabele ede - larında cKuşcugediği> nde bir cTürk kik seyahati yapacaktır. 
rek mutasarrıf paşanın odasına ç1kıp 

buralarda yapa burada kalmalısın. Şa- - Heyet. ·· 
yır .. hayır. Sen 1 rsa onu alır fstan- - Ne heyetı''> ,_. eyou , .. 
yed bana ıUlr ş . . e teslim edersin. - Tahkik heyeti 
bula götürür, ailes~ ti. - Neyi tahkik ~d 

1 D . vab vennış H k N ecek er' ıye ce ran karşısında a - - ey ine gerek he h . · · . 
Her tki ta~afm: güçlükle Zeki beyi işine!... ' Y erıf... Geç gıt 

kı çavuş, .~a~e Ve Leylaya da: Aklı başında olanlar· . .. .. 
ikna edebı~ışt~: ünJlle. Kalbine, kötü karışmış olmamak i in' b etlıye, s~.tluye 

- Sen _hiç duş n onun başında, bir rine eğip birer ta;afa aşla~ını. onlc .-

köşe minderlerine ve sedirlere yerleş
mişlerdi. 

Mutasarrıf Ziya paşa, kapının dibin· 
de el penÇe divan duruyordu. 

Alay kumandanı, kılıcına dayana .,, 
rak kamburlaşan sırtını dik tutmıya 
çalışıyor; şeref ve vakarını muhafaza 
eden dürüst bir asker olduğunu gös -

şeyler getınne. Be Herhangi bir b b çekılrnışlerdı. 
il' ·nı. se e ten dolayı k d' 

gölge kes ın vaziyetlerinden "bh . ' en ı Mektubcu bey, sigaralar takdim edi-D ·..ıtı .. .. .. şu elı olanlar d emıiw· . t bile Leylayı tat - goze gorunmemek için b' a, yordu. 

teriyordu. 

Fakat bu teınına . d" u"nmemek mislerdi ırer tarafa sin-
' · f Hıç uş • · Muhasebeci bey, kibrit çakıyordu. min etmemış ~~ ....... m uğnıha bu Heyet erkanı ihtiram .. 

mümkün ınü idi·· ~n, ve işte şi.m- nin arasından geçerek do 1:'1ufreze~erı - ( M·ahza, şeref iktisab etmiş olmak 
kadar feIAketl~ u~fuıesine atılan bu met konağına girmişler ~~ca hukC1 - içjn), meclis başkatibi kahve tepsisini 
di de bu kanlı 8 eşdüşünmernek nasıl ber temennahlar eden .. ) er erle. b_eı·a- gezdiriyordu. 

h~k~ ~~ P~~~b~~~=-i::~~~~~m~e;m:u~r~d~~~~~e~-~==~=====!~~~~~~:oo:r2J~ 
mümkün olabilırd. " i de benzemi - Bursa - Pazarcık N h • • • 
idi ki, sürgün~ t:rpek zayıftı. Ze- mu Başkanı ._ d a ıyesı Çocuk Esırgeme Kuru-
yordu. Avdet ıbt i askerdi. Bahusus ıgın an: 
ki bey, çok cesur b ~ derecede kin - p hJ• G •• 
bu adamlara k~~ ki, onların üze-

21101938 
e 1 Van ureş)erİ 

lenmişti. Hiç şub cak en küçük bir Pazar günü nahi em· d 
rine pervasızca atıla ' ·yecekti. yapılacaktır. Güreşen peni" Y 

1 
ız e şu berniz menfaatine serbest ve yağlı güreş 

ihtiyata bile IüzUJJl t?ste~~zünden ortaya clO., lira ve deste;::: ar~atı ~aş pehlivana c60., baş altın-l c30,, büyük 
Acaba böyle b~ an:1:reydiişmanları, nıunasıb hediyeler verilecektir. c686h 

vurdukları iddıa sermivecekler Teknik ok 1 • • 
onu bir kurşunda yere v 1 - Teknik okul . . U U gırış imtiha oları 
mi idi?.. Ierini kılıç sa- sitesi Fen fakültesi ~0~;ış inıtihanları 5/10/938 Çarşamba günü İstanbul Uaiver-

ktan nal ses -b. 2 İm . erans salonunda l Leyla, uza ınan o koca ı- - tıhan tam saat d Yazı ı olarak yapılacaktır. 
kırtılannı duyduğu Z:tr zeİzele ile sar- hayet saat dokuz buçuğa 0: da başlıy~c3 kf.ır. Kaydolanların sarı karnelerile ni-
nanın, sanki kor~unç Ve adeti, kendin- 3 - 938-939 .ders yılı tedr~ ar gelmış. olına1arı lazımdır. 
sıldığını hissetmişti. nacaktır. (6925) atllla l7/Bırinciteşrin/1938 Pazartesi günü başla -

d·~.~~~~~~ !»1ın1~ ~~:;~nı~ "ıınıııııııııııııııTııııı~ıuııııııııınıııuıımnııuııııııuıııııuının11ınııııııııuınıııuıııııııııılJ!i. 
nin önüne surukıeıu:kmişti. e ilrk Hava K = 

so~:!::~~i~:m~:""~~: ~.~:~ ı BU y U K p. YAurocn•uOS U s ve karanlık sokaklar, tl Jar da, bu de- = ı 1 
gibi korkunç.. geçen 8 ~ birer ha - §$ § 
rin mezar içinde tayn 5 6 cı Ke · d E 
Yal gibi ~lrnişti. .. § · şı e : 11 I Birinci Teşrin /938 dedir. § 

- Zeki.... son bir soz e Bilgilk ikr a i 200 QQQ . 55 
.. Diye, o~ ~ıenm;!k.t, vil~udii taş § Dl ge: • Liradır ••• ! 

löylemek ıstemışti. . •dJenıniştı.. !!5! Bundan ha,ka : 4o 
000 

25. 55 
kesilmiş .. çeneleri. kili rcfan, iniltili § ikramiyelerle ( 50.0oo • 2Öo 000, 20.000, 1&000, 10.000 liralı1c § O anda, o dertn b:e:s işitmişti. §§ Diklcat 1 Bilet ..;e b ·:oo) liralık iki adet m&ktiat Yardır ••• §5 
hıçkınğa benz!yen )adık, ı.eyJiı!... ~ .. ımna ı...ı.,. "bile';;' ~d 7 ~~""'.2 Tqriıı/Dall p u ak- i 
;;, ~yııcıı.:l~~ 1~:;d~1: 'l!iiııııHDıuı~ıuııınııııuıinınuıııııııııınİıİııııı:muu~--ıHHıını' 

tnlştı. Taş kesilen VÜ pencerenın • -----------
l'lnı darbesi altında oraya, J h • J -
dibine 11iıiıverm~ . ~ •.sar ar U. Müdürlüğünden : 

I - Şışelı içkilerin arnbaıa. d 

HEt't:rl )IAllSUSA 

Aradan dokuz gi1n geçtı. halk, ga -
Sokaklara dökilhnilf 01~ et· 

lib bir intizar içinde idi. NihaY · 

- Geliyorlar! .. · . süvari 
Sözleri her tarafta ~~;rabalar 

!nuhafızlarla ihata edilm 

l(Skün etmişfl. abalar i-
P erdeleri açık olan yaylı ı: ve ni -

· de, göğ(Dlerinde ~~'::1 apoletler 
tanlar, omuzlanııda ~~ 

lerde eb'ad ve ınikdarı Yazıl Jı:5~ ~llanılınak üzere §81'tnamelerine ekli liste • 
16/8/938 tarihinde ihale ed."lı · metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta 
konmuştur. ı emediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye 

n - Muhammen bedeli beh . 
kuruş ve muvakkat teminatı 9;~9 ~etrc nııklbı 36.30 lira hesabile 165986 lira 47 

Ill - Pazarlık 10/10/938 tarihin. u;tdır. 
levazım ve mübayaat IUbesindekıe ::s ıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabatqta 

IV - Şartnameler 830 k ım koınisYonunda yapılacaktır. 
uruş bedel mukabilind İn 

yaat ıubesile Ankara ve İzlll1r ba "d" .. e hisarlar levazım ve müba-
V - İsteklilerin pazarlık için t:~u urlukle~den alınabilir. 

rahrile birlikte yukarıda adı 
1 

Yln edilen gün ve saatte muvakkat teminat pa
eçen komtv,ona gelmeleri UAnx olunur. cQ73~ıt 

1 lstan bul Belediyesi ilan lan 1 
Şehir tiyatrosunun Tepebaşı dram kısmı sahne per~esile dış ıtapı ve_ gişe yan

larına ve kapı üstüne ve komedi kısmı sahne perdesıne, antre ve korıdorlanna 
konulacak ilan ve reklam işi açık arttırmaya konulmuştur. İlan yeri 76 metre 
murabbaı olup beher metre rnurabb&L'la 8 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Müdürfüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesika ve 48 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bc-raber 
3/10/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimf Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6574) 
.. .. .. 

Beyoğlu belediye dairesinden: Dolapdere mahallesinin Vişne sokağında 2 ~o. 
lu harap evin bir hafta zarfında ref'i mahzuru için yapılan araştırmada sahıb
leri bulunmadığından ihtarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilim o1u • 
nur. .6729ıt 

*** . Keşif bedeli 1358 lira 8S kuruş olan Gülhane par~nda Bahçeler Müdürli'ığü 
binasının tamiri pazarlıkla yaptınlacaktır. Keşif evrakile prtnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 249 O sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen işleri Müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 101 lira 91 kuruşluk 

ilk teminat, makbuz vey:ı mektubile beraber 10/10/938 Pazartesi günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıckrı.t. (B.) (6774) 

lstanbul Deniz Ticareti Müdüriyetinden : 
Müdüriyet ve mülhakat liman daireleri için açık eksiltme ile yanm yaprak 

300 ve bir buçuk 200, iki yaprak 100 ve 3 yaprak 30 adet olmak üzere bayrak 
mübayaa edileceği cihetle talihlerin ~ 7,5 teminatı muvakkate olan 57 lira 84 
kuruşluk' makbuz veya banka mektubu ile ihale günü olan 6/10/938 Perşembe 
günü saat 14 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüfünde müteşekkil komisyona 
ve şeraiti anlamak istiyenlerin Müdüriyet idare tubesine müracaatlan lüzumu 
ilan olunur. c6609. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Diyarbakır - Urfa - Gazianteb yollarının telAJdıdnde ve Urfa tehri içinde ve 

Karakoyun deresi ilzetinde inp edilecek 22 metre açıklığında betonarme kemerli 
köprü c39259:11 lira 56 kuruş muhammen bedel ilzerinden ve vahidi kıyasi 1iat 
esasına göre kapalı zarf usulile 17/9/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ek
slltmey,e konulmuştur. 

ı _ İhale 17 /10/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de Urfa vilayeti 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrakı fenniye: Proje, mukavelename projesi, metraj, hülasa! 
keşfiye, kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi, be~on8?°e büyük köp~ler, 
fenni ıartnamesi, hususi şartnamelerle bayındırlık !flen genel şartnamesınden 
ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat mikdan 2944 lira 47 kuruftur. 
4 - İsteklilerin teklif mektublanna qağıdaki evrakı bağlamalan prttır. 
A - Yukarıda mikdarı yazıb teminat akçesinin hususi muhasebe hesabına 

Ziraat Bankasına yatu'ıldığına dair makbuz. 

B - İsteklilerin 20000 liralık bir köprü veya c2000011 liralık betonarme inşaat 
yaptıklarına dair ellerinde mevcud vesjk a vesair bonservislerile L"ıaleden asgari 
sekiz gün evvel Urfa vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahihlerinin mensub oldukları ticaret odasından aldıklan 938 se
nesine aid vesika veya musaddak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis olması, olmadığı takdirde bu işin mes'uliyeti fen· 
niyesini deruhde etüğine dair Nafia Vekaletince ehliyeü musaddak bir mühen
disten alacağı taabhüd senedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun umumi hükümlerile 
kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şartnamesi ahkl· 
mına ve yukarıda yazılı maddelerin icablarına riayet eylemeleri prttır. Akli 
halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 

8 - İstekliler bu f§e aid evrakı fennlyeyi ve prtnameleri Urfa, latanbul, An· 
kara, İzmir, Adana nafta mO.dür~erinde tedkik edebilirler. 

7 --Posta ile gönderilecek teklJ mektublannm ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar eksiltme komt.syonuna VP.rmesi şarttır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul ttmez. c6906• 
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evlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Dedeağaç tüccar vekalethanesi vekili Joef Almanyada hukuk tahsil etmiş 
zeki ve sevimli bir gençti. Vekaleth-ıne duvarlarında Bu~gar prens ve 

prensesinin resimlerinden başka padiş .. h:n resimleri de vardı 

Markof efendi, bir müddet sonra o 
sırada Avrupada bulunan Bulgaristan 
prensinin guya Pireden Dedeağaca ge
lip şimendiferle Bulgaristana dönece
ği için müşarüniley hi istıı ... bal bahane· 
sile bizzat Dedeağaca geldi. Benimle 
mükerreren görüştü. Hakkımda müsta 
hak olduğumdan çok fazla hürmet ve 
Dimitrofu Dedeağaca göndermiyec::cği· 
ni kat'i surette vadetti. 

Prensin Dedeağaca gelmiyeceğinr. 
dair bir telgraf veya mektub almadığ 
halde. Markof efendi, iki gün sonra d, 
İstanbula döndü. 

Markof, Yıldız sarayı ve Babıalice 
haiz olduğu itibar ve hürmetin dere
cesini anlatarak beni korkutup bundan 
böyle susturmak maksadile sadrazam 
tarafından hakikaten pek mütezellihl
ne lafızlar ve tabirler ile yazılmış olan 
bir kaç resmi tezkereyi gösterdi. 

Hatta mumaileyhin selefi Geşof E -
fendinin müstakil bir devlet sefiri gibi 
muamele görmesine, sefirlerden bazı -
larınm itirazı üzerine Y.ldızda verilen 
bir ziyafete davet edilmemesinin, Ge
şof icin, hakaret sayılmasından dolayı 
ihdas olunan meselenin halli maksa • 
dile Babıali hayli yorulmuştu. 

(Muvakkat tüccar vekili) adile De: 
deağaca gönderilen Yoef Efendiyi Di
mitrof bana ta~dim etti ve ertesi gü -
nü de İstanbula gitti. 

·Bilahare Yoef Efendi nezdime geldi. 
Haricen icra ettiği tahkikata ve oku
duğu muhabere dosyalarına nazaran 
Dimitrofun ( l) her çeşid kötü h3re
ketlerini nefretle itiraf ve takbih etti. 
Bu fena mazinin unutulmasını diledi. 
Kendisinin her suretle, bizim tahrirat 
müdiirü gibi, benden alacağı emre gö
re hareket edeceğini temin etti. 

Yoef Efendi. nndimden avdet eder
ken e-1indeki şapkayı göstererek: 

- Bugün, dedi, resmi bir vazife ifa 
etmek üzere geldiğim için bunu giy -
dim. Badema. başımda, festen başka 
bir şey görmiyeceksiniz. 

Hakikaten öyle oldu. Yoef, Alman -
yada hukuk tahc;il etmiş zeki ve sevim
li bir genç idi. Ben, sözlerine itimadda 
bittabi istical etmedim. Fakat Yoef E
fendi. pek ciddi ve samimi olduğunu, 
bir müddet sonra fiilen isbat etti. 

Dimitrofun Dedeağaca gelir gelmez 
pek saygısız bir komiteci gibi hareket 
etmesinden dolayı tüccar vekalethane
sine bir defa bile gitmemiştim. 

Lakin, Yoefe iadei ziyarette gecik -
medim ve verdiği ziyafette de memnu· 
niyt>tle bulundum. 

Salonda Bulgar prens ve prensesinin 
resimlerinin bulunduğunu evvelce ha
ber almıştım. 

Bunların, mevkilerinden aşağı indi -
Tilerek üst taraflarına padi~ahın resmi
nin muhteşem bir çerçeveye konulmuş 
olduğunu gördüm. 

Bu hürmet yalnız ziyafet gecesine 
mahsus değildi: Resimler mevkilerini 
daima muhafaza ettiler! 

Yoef Efendi. ziyafette türkçe bir nu
tuk okudu. Hatta, söze: 

«Velinimeti biminnetimiz padişahı

mız efendimiz ...... > diye başladı. 
Neticede de Dimitrofun, dediği gibi 

bir ecnebi memuru olduğunu değil. ol
madığını söyledi. 

Dimitrofun şikayeti üzerine Bulga
ristan dahiliye nazırının iş'anna bina-

(1) Dedeabçtan aynldıktan üç sene ka
dar sonra, Beyoğlu mutnsarrıfı merhum 
Hamdi Beyin nezdinde bulunuyordum. Ham
di Bey: 

- Mukaddema Dcdeağncın tüccar vekA -
letlnde bulunmuş Dlmltrof namında bir 
Bulgarı an~ruz. Şahsını tanım.adıl!'ınıız için 
elde edemedik. Muta.sarrıllığınız zamanında 
Dedeağaçta bulunmu.ş ise tabıt tanırsınız, 

dedi. 
- Pek iyi tanırım, hatt~ şimdi Yanı bira

hanesine gl.rdl~inl gördüm, cevabını verdim 
ve Dimıtrofun eşkilllni ve kıyafetinl tarif et-

en kapı kahyası tarafından takdim olu
nup, her nasılsa, emsali gibi icabı sür
atle icra kılınması emrile gönderilmek 
tecellisine mazhar olamıyarak fevkala
de bir teahhurdan sonra sadaretten vi
layete yollanan takrirde harfiyen şöy
le deniliyordu: 

cCullısu hümayun münasebetile De
deağaçta icra kılınan merasime tücc:.ır 
vekili Dimit:rof efendi davet edilmemiş 
olduğu ''e liva mutasarrıfı beyefendi 
mumamelatı hususiyece mumaileyh 
hakkında rıfkı nezaket göstermekte 
ise de muamelatı resmiyetle pek has
mane hareket etmekte ve halbuki tüc
car vekilimiz Edirnede vali paşa haz
retleri tarafından verilen resmi, gayri 
resmi ziyafetlere davet edilmekte oldu
ğundan Dedeağaç tüccar vekilinin bu 
derecede ihmal olunmaması hakkında 
mutasacrı.ftlı.iJa tebligatı mahsusa icra 
bu vurulması. .. > 

Buna şu cevabı yazmıştım; 
cDimitrof efendi, cülfıs merasimine 

değil, velı1deti hümayun münasebetile 
icra kılınan merasim ve müsamereye 
davet edilmemiştir. 

Sebebi de evvelce cülusü hümayun 
merasimi için va.ki olan davete icabet 
etmediği halde bundan dolayı kendisi
nin te'dib eçiilmernesi ve tarziye veril· 
memesidir. 

Mumaleyhin kötü hareketlerinin ge
çende buraya gelen kapı kahyası Mar
kof ve elyevm vekaletinde bulunan 
Y oef efendiler tarafından da takbih e
dildiğini evvelce arzetmiştim. 

Riayete mani bir hal ve hareket va.ki 
olmamış demek olan Edirne tüccar ve
kilinin vali vekili paşa tarafından hu-
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3 - Sinmek masdarından emri hazır -

Beyaz - Çok iyi. 
4 - İliklen.ml.ş - Bir insanın sahib olduh 

şeyler. 

6 - Eşi. 

6 - Taharri - Yed. 
7 - Muharriri. 
8 - Iztırab nidası - Ayn otarak. 
9 - Bir kış sporu - Baba. 

10 - At yavrusu - Ehemmiyet. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Zıddı - Yürümeğe yarayan uzuv. 
2 - Meyleden - Müsterih. 
3 - Fıtık - Çoğun zıddı • Hayret nidası. 
4 - isimlerden sıfat yapmak için .soni.ı -

nna ilave edilen ectatıardan biri -
İki tarafı kesen bıçak - Kamer. 

5 - Kırmızı yanaklı. 
G - Uzak olmıyan. 
7 - Kırmızıya benzer bir renk - I3ırmak 

masdanndan 1sml fail. 
8 - Yemek. 
9 - Ek - Yekfin. 

10 - Fabrikasyon - Oyun. 
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EvveUci bulmacanın h4Iledilmif ıekli 

susi bir ziyafette bulundurulmuş ol
ması buradaki komiteciye de ayni mu-

• amele için bir mecburiyet hasıl etmi-
yeceği tabiidir.• 

Dedeağaç tüccar vekilinin vekili Yo
ef efendinin hülfıs ve sadakat göster
mekte bu derece ileri gittiğine naza
ran, sonraki hareketlerini öğrenmek i
çin okuyucularımda merak hasıl olaca
ğına şübhe yoktur. Buna ben de pek zi
yade alaka gösteriyor, her mülakatta 
Yoefin sözleini mücessem dikkat kesi
lerek dinlemeğe hazırlanıyordum. 

Aradan hayli zaman geçtiği halde 
hülUs ve sadakate mugayir bir niyete 
delalet edecek bir söz, bir hareket vaki 
olmadığı gibi (Bulgarlarla da şübheyi 
mucib olabilecek bir ihtilatta bulun
muyordu. 

Maahaza, mutlaka hiyanet ve mef
sedeıtte bulunması muktezi imiş gi
bi bunların asan zuhurda teahhur et
melerinden pek de hoşlanmıyor gibi 
idim. 

Her iki, üç günde bir kere mutlaka 
gelir, benimle, memurlarımızla goru
şür, cuma gezintilerimize, eğlenceleri
mize de iştirak ederdi. 

Mumaileyh, bir cuma sabahı erkence 
oturduğum eve uğradı: 

- Beyefendi, dedi, bugünkü ziyare
tim her zamanki gibi değil. Ben zatiül
yanızın insani duygularına, iyi huyla
rına cidden meftun olduğum gibi hak
kımda ciddi bir dostluk ile mütehassis 
olduğunuza kaniim. İşte bu kanaat sa
ikasile size pek mühim bir mesele hak
kında bazı maruzatta bulunacağım. 

( Arka:.ı var) 

28 Eylfıl 1938 Çarşamba 
18.30: Dans musikisi (Plak). 19: Konfe

raru: Fatih Halkevi namına, Reşad Ekrem 
Koçu, (Evllya Çelebi ile Bursa seyahati). 19 . 
30: Karışık musiki (PI8.k), 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı. Necmeddin Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: 
ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: stat ayarı. Orkestra. 21.30: Nezihe Uyar 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 22.10: Hava raporu. 22.13: Da
rüttalim musiki heyeti: Fahri Kopuz Ye ar
kadaşları tarafından. 22.55: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23: Saat !yarı, İs
tlklill marşı. 

ANKARA 
28 EylUi 1938 Çarşamba programı 

(Öğle neşriyatı) tecrübe mahiyetinde 
olarak yeni stüdyoda yapılacaktır. 

ÖÖ LE NEŞRİYA Ti: 
12.30 - 13: Alatur·ka pIA.k neşriyatı, 13 -

13.30: Haberler, 13.15 - 14: Karışık plAk neş
riyatı ve son. 

AKSAM NE~RİYATI: 
18.30 - 19.15: PlAkla dans musikfsl, 

19.15 - 120: Türk musikisi ve halk şarkıları: 
(Makbule Çakar), 20 - 20.10: Arapça neşri
yat ve saat ayarı, 20.10 - 20.15: Haberler, 
20.15 - 21: İnce saz fll8b Tahsin Karakuş, 
21 - 21.15: Şan pl!kları, 21.15 - 22: Btüdyo 
salon orkestrası: 22 - 22.15: Haberler ve ha
va raporu, 22.15: Yarınki program. ............................................................... 

latanbulun et işile devlet ziraat 
kunımu meşgul olacak 

Devlet ziraat kurumu müdürü Şefik, 
et işleri etrafında şehrimizde yapmakta 
olduğu tedkiklerine devam etmektedir. 
Şefik beraberinde bir baytar bulunduğu 
halde kasablarla, celeblerle ve Belediye 
İktısad Müdürlüğü ile temaslar yapmak
ta, fstanbula kasablık hayvan nakliyatı, 
kasablara yapılan et tevziah hususunda 
alikadarlardan izahat almaktadır. Haber 
aldığımıza göre et işlerini idare etmek 
üzere devlet ziraat kurumu sütte olduğu 
gibi bir teşkilat vücude getirecektir. 

Devlet ziraat kurumu müdürü tedkik
lerini bitirdikten sonra lktısad Vekale
tine bir rapor verecek, raporun tedki
kinden sonra teşkilatın kurulmasına ge
çilecektir. 

Eyılfil 28 

Preveze zaferinin 400 üncü yıldönümü 

Büyük Barbarosun mezarı 
başında merasim yapıldı 

( Baştarafı 4 üncli sayfada ) rosu hürmetle anmak için burada, onun e • 
yerlerini ve değerlerini tebarüz ettirerek teb bedi uykusunu uyuduğu mezarı başında top. 
cll etmek imk!n ve şerefi, gene en büyük landık. Şimdi bütün Türklüğün gözü, ~altı, 
Türk evlMı olan Atatürk'ün milletine ba _ kalbi buradadır ve bizimle beraber Barba • 
ğışladığı bu kutsal devirde ve idarede mü - rosu anmaıktadır, onu tebcil etmektedir. 
yesser olmuştur. Barbaros yalnız çok cesur bir denizci, çol: 

Temsil ettijtl hük1imet rejiminin karak - büyük bir amiral olmakla da kalmaz, o, ay
terlne sadakatle bağlı sayın Başvekil Cel31 ni zamanda yüksek bir devlet Mntsidir. 
Bayar, şimdiye kadar büyük Barbaros'un Blr avuç Türkle beraber, Afrika sahllle -
varlığı etrafına çöken ihmal ve nisyanın de- rinde, Avrupalılar ve Arablarla, mücadele e
vam etmesine tahammül edememiş, müşa - de ede kurduğu ve nihayet emir seçilerek ba
rünileybin şereflle mütena.sib bir kutlama şına geçtiği devlet, bu banllik kudretinin ve 
emretmiştir.• yü.ksek medent kab1llyetlnin en büyük de· 

Vail Üstündağ bundan sonra Barbar~un lllidir. O, sadece bir korsan ve amiral ol -
hayatından bahsetmiş, ve onun düşmanları- saydı, bu işi başaramazdı. 
le nasıl cenkleştlğini anlatarak büyüt Türk Abidin Daver sözlerine §U suretle nihayet 
amiralinin vatanperverliğini, kudretli var - vermiştir• 
lığını tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: «Büyük Türk Amirall Barbaros: 

«- Barfbarosun asil ve kahraman haya- Şimdi, sana, senin ruhuna hitab edlyo -
tından her sınıf için husus! ve umuml alı - rum. Türkıti~e ettiğin büyük hizmetlerin ka· 
nacak dersler vardır. Kendisine: o:Akdeniz dir ve kıymeti, ancak, ezen ve ebedl, Türk 
dalganda boğulayım, bir avuç suyuna bütün milletinin en büyük evlMı Atatürk devrinde 
Cezair feda olsun ... > dedirtecek kadar kalbi bllindi. Vasiyetine rağmen, denlzl görmiyen 
tutuşturan, meslek aşkına ve sevgisine genç mezarının etrafı açılacak, büyük blr bahçe 
denizci ve gemlcllertmlze örnek tutar ve 0 - yapılaca.k ve buradan bir zamanlar demir -
nun büyük ve mukadde8 ruhu önünde saygı lediğin boğazın mavi suları görflnecektır. 
ile eltlllrim.> Seni, senin bu millete yaptıklarını unu • 

Bundan sonra en genç denizci sübay Hü- tan nesiller namına, büyük amiral senden 
seyin önoğlu kürsüye gelmiş ve şunları söy- özür diliyorum. Senin gibi büyük bir m11ll 
lemlştir: kahramanın kadrini, ancak, Atatürk gibl, 

- Bu mezarda bundan dört asır evvel miill kahramanlarımızın en bllyüğU bllebi -
Türk deniz tarihine altın yazılarla yazılan lJrdi. Senin adına ona. şükranlarımı .sunu • 
kahramanlık ve şecaat destanlarını okuyup yorum. Büyük Türk denizclsi artık bundan 
derin bir iftihar duyarak andığımız yüce sonra hiç unutulınıyaca·ksın. Her sene bura· 
·kahraman büyük Türk kahramanı Barbaros ya senin huzuruna gellp adını sevgi ile hür· 
Hayreddin yatıyor. Barbaros Hayreddin se- metle anacağız. Senin ruhunu şad etmek 1· 
llnlkte Yenice Vardarı ahalisinden Yakub çln, şanlı Türk bayrağını köptlklil denizler 
beyin oğludur. Barbaros kardeşile beraber üstünde şerene da}galandırmab blltiln va.r 
denize, deniz ticaretine heves etti. Bir müd- Iığunızla çalışaca~. denizler kadar ulu ff 
det sonra. da derya kaptanı oldu. Bundan engin Barbaros.11 
sonra bu genç, Barbarosun en meşhur sa - Nutukları mütealdb meraslıne iştirak e • 
vaşlarından biri, bugün dört yüzüncü yılı - den zevat türbeden çıkarak askeri kıt'alar 
nı kutluladığımız Preveze harbidir, demiş tarafından selA.mlanımş, Beşiktaş vapur ıs
ve harbde Barbarosun gösterdlğl kahra - keleslnde donanma tarafından ihzar edilen 
manllğı anlatmış ve sözlerini şöyle bitir - motörlerle Amiral gemisine geçllmiftlr. Bu 
mt.,tlr: esnada donama muzikası, Hamidlyeden blr 

«- Yurddaşlar; bu mezarda dört asır ev- bölük, deniz talim taburu, deniz ilse.si T8 
vel anlattığım vak'ada kahramanca dört: - harb okulu, deniz gedikli mektebi Oümllı, " 
sen muzaffer Türk amirali yatıyor, biz bu· suyu yolile Taksime giderek A.'bideye çelenk 
gün onun aziz ruhunu anmak için toplan - koymuşlardır. Vali ve davetlller Hamldiyeye 
dık. Şu görünen toprak yığını içerisinde ce- geçtikten sonra geçid resml başlamıştır. 
sed değil, belki b111kaQ kemik parçası bula - Türbe ile Hamidiyenln arasından geçen her 
mıyacağız. Bu llA.hi mabedin bekçisi olan gemi, üç selam düdüğü ve bayrak selA.mı 1· 
aziz yerden hltab ediyorum: Ey yüce kah - le Barbarosu selAmlamışlar, merasim bitin• 
raman denizci· sana lA.yik torun olmafa ça- ceye kadar havada bulunan tayyareler de • 
Iışıyoruz.• · nize çelenk ve çiçek atmışlardır. 

Bundan sonra kürsüye Abidin Daver gel- Dün gece her taraf elektrikle tenvir e • 
mtş, ezcümle şunları söyJemlstir: dilmiş, radyoda Barbaros hak1cında konfe • 

«- Bugün Büyük Türk Amirali Barba - ranslar verilmiştir. 

iki kadın bir erkeğin 
kafasını yardllar 

Dün başından kanlar akarak zabıtaya 
müracaat eden bir adam, Efteri ve Hali
me isminde iki kadın tarafından başına 
sandalya vurulmak suretile yaralandı~ı
nı iddia etmiştir. 

Galatada Revani sokağında oturan Ha
nefi, dün biraz sarhoş olduğu halde Ga
lataya giderek şurada burada dolaşmağa 
ba$lamış, bir aralık yolu Şerbethane so
kağına düşerek, bir evin önünde otur
makta olan Halline ile Eftenye söz atmış
tır. Hanefinin bu harfendazhğma sinirle
nen iki kadın ona küfretmeğe başlamış
lar, Hanefi de mukabele edince bu sefer 
kadınlar oturdukları sand.alyaları kaldı

rıp adamcağızın başına geçirmişlerdır. 

Hanefi bir aralık kendini müdafaa etmek 
istemiş ise de, bunun bir fayda temin et
miyeceğini anlamış ve oradan sür'atle 
uzaklaşarak karakola gitmiş ve kadınları 
şikayet etmiştir. Biraz sonra Efteri ile 
Halime yakalanarak tahkikata başlan

mıştır. 

İngiliz siyasetinde üç 
Çemberlayn 
(Baş taraf& 7 inci sayfada) 

tarihe politika adamı ailesinin en kıy

metlisi olarak geçecek olan Neville Cham
berlain ancak 48 yaşında siyaset alemine 
atıldı. 

Mükemmel bir tfili tahsil gördükten 
sonra seyahate çıktı ve bütün dünyayı 

dolaşarak memleketine döndü. Babasının 
işlerile meşgul oldu ve nihayet Birming
ham şehrinin belediye reisi oldu. İdareci 
kabiliyetleri Lloyd George'un nazarı dik
katini celbetti ve onu 1916 da Londraya 
çağırttı. 1918 de Birmingham mebusu o
larak parlamentoya girdi. Posta, maliye 
ve sıhhiye nazırlıklarını uhdesine alan 
bu büyük devlet adamı bilhassa büdce 
işlerinde gösterdiği liyakat ve kabiliyet
le Baldvinin sağ kolu ve sonra da onun 
yerine başvekil oldu. 

Sinema halkını telaşa 
düşüren bir muziblik 
Evvelki gece Yedikulede Binnaz sin~ 

masında, seyircilere heyecanlı dakikalar 
yaşatan garib bir hAdise olmuştur. 

Y edikule tramvay caddesindeki Binnaz 
sinemasında oldukça meraklı bir film 
gösterilmekte iken filmin en heyecanJı 
bir yerinde birdenbire bir silah patla
mış ve cAh yandım> avazeleri bunu ta· 
kib etmiştir. Sinem.ada bir cinayet işlen
diğine zahib olan halk birbirine karış

mış, bilhassa kadınlar baygınlıklar geçir· 
mişlerdir. Biraz sonra salon!l gelen bir 
kaç polis memurunun yaptığı tahkikat 
neticesinde hadisenin bit' hiçten ibaret 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu lüzumsuz şakası ile halkı heyecana 
düşüren muzib, Samatyada Alifakıh ma· 
hallesinde 13 numaralı evde oturan Veli 
oğlu Mehmeddir. Mehmed evvelden ta· 
sarlamış olduğu muzibliği yapmak için 
filmin en meraklı bir anını beklemiş ve 
cebindeki adi mantar tabancasını çeke
rek havaya bir el patlatmıştır. Silah se
sini işiten kendisi gibi muzib bir çocuk 
ta cAh yandım> diye bağrrınıştır. Bu yer
siz şakaları ile halkı rahatsız eden ikl 
muzib de yakalanarak haklarında llzım 
gelen muamelenin yapılmasına başlan· 

mıştır. 

EtrOsk dün ilk ıeferine baıla:b 
Denizbankın Almanyada yaptırdığı 

Etrüsk vapuru dün Mersine ilk seferini 
yapmak üzere limanımızdan hareket et
miştir. 

Vapur gidişte Mersin hattı tarifesine 
ilaveten Rodo.s ve Fethiyeye de uğrıya
cak ve 15 gün sonra limanımıza dönecek
tir. Denizbank erkruundan bazıları da 
Etrüskün bu ilk seferine iştirak etmiş
lerdir. 

Bir çocuk pencereden sokağa düftil 
Eminönünde oturan Süleymanın kızı 4 

yaşında Fatma, evin birinci kat pencere 
sinden sokağa düşerek başından yaralan -
mış, Şl§ll çocuk hastanesine kaldırılmıfl.ll. 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

Bu yıl Ankara Yü~sek Ziraat Enstfüisünün Ziraat, Veteriner, fakültesine kız 
k k Orman fakultesine yalnı7. erkek parasız yatılı paralı v tılı t 

ve er e , sftü e azılabilm k , ., a ve ya ısız 
talebe alınacaktır. En ı y y e için aşağıdaki tartlara uymak ee • 
rektir. ·. d b 1 k ı· 

m.~ .. k tabüyetin e u uruna ve ı.se mezuniyet imtihan k b k 1 - .ı....,. 1. 1 1 k d" 1 ını verere a a-
yapmış veya ıse o gun u ıp arrıasını alınış bulunmak lAz dı 

}oryasını 't . . f f k"' ım r. 
2 - İstanbul Üniversı e~ en n u Hesinden naklen gelecek olanlar lisenin 

fen kolundan pek iyi derece ıle m.e~un ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okudukla~ı ~-ö~trlerde~ ıkisi kabul edilerek veteriner zira.at ve orman 
fakültesinin üçuncu. som.strl~e. al~nırlar. Ancak veteriner fakültesine giren-

. b faJcüJtenin bırincı ve ıkıncı somstresinde okunan anatomi d . d 
Jerın u etmeleri ve ziraat fakiıltesine girenlerin zira t ,.. j ersıne e ay-
rıca devam a •• a ını yapmaları 

gerektir. k t 1 b . 
Enstitüye girece a e cnın yaşı 17 den aşağı ve 25 ten k 

3 -: 1 b '-".iksek yaş kaydına bağlı değildir. yu arı olamaz. 
Niharı ta e e .; 

P asız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sa~laml kl h kk 4 - ar . 1 A 6 ı arı a ında tam ... ır· bir bastaevı kuru unun raporu lazımdır. 
teşekkuEnustitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve ~1 lık 

5 - rt"ltl · · ı- sa5 am mua -
yenesinden geç~~erek ·ı~ "ğiı. ~:~~t.n uzum gösterdiği beden kabiliyetini göster -

. enstıtuden ı ışı ır. 
miyenlerın . · k 

Ziraat fakiiltesıne gırece talebe Ankara'da Orman çı"ftl'ğ" d .. 
6 - t · "h t" d t 1 b ı ın e staj gar. burdur. Bu s 3] nı aye ın e a e e imtihana tab· t t 1 . 

ıneğe ınec . .. 1 u u acaktır. StaJdan 
lebenin cnstıtude nazari derslere devam edebilın 

soz::~u t:meliyat imtihanında ~uvaffak olınası §arttır. esi için yapıla -

ca . üddetince talebeye 30 lıra aylık verilir. Ve yatacak e 
StaJ m .Stajyer talebP.nin yemesi v . . Y r parasız olarak 

çiftlikte sağla~ır.. bu 30 lira verilmez.> e ıçmesı de enstitüde sağlandığı 
takdirde kendı erıne 1 b . d t . 

parasız yatılı ta e esın ~n ı aJ veya okuma devresi i ind h 
7 - endiliğinden staJım veya tahsilini bıraka ç e er ne suretle 

olursa olsun k nlardan veya cezaen çı-
d Jıükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekl . h 

karılanlar angöre noterlikten tasdikli bir kefaletname alerı akkında verilecek 
nümuneye . ınır. 

Enstitüye girmek istıyenler yukarıda yazılı rapordan b k lis 
8 - cükl" ti . i aş a e ve olgun-. masını veya tas ı surP erın ' nfifus kağıdını ol" 

Juk dıplo gidi111 ve aşı kağıdını, orta mekteb ve llsele d p .. ıs ~eya uraylardan 
alacakları uz . · . . . . r e gormuş oldukları süel 

k:kJndaki ehlıyetnamelen ıhştırılerek el yazılar·ı 
dcısler ~a 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ank ~ e y~zacakları pullu bir 
dilekçe ıle .~e ~ğü·ne baş vururlar. ara a Yuksek Ziraat Ens -
titüSÜ rektorlu . . .. 

. I r dilekçelerınde hangı fakulteye kaydolunmak isted"kl . . . . 
Tahp e "ft . veya arazi veya orman veya hayvan yeti r ı en~ı bıldır -

meli ve çı çı . b 1 ş ırme veya zırat san'at-
ıt.k lı bir aıle çocuğu u unup bulunmadığını da bild" l . 

ıarJa a ö a .. d . . d 1 ırme Jdır. 
_ lsuz veya usulu aıresın e pu lanmamış olan ve 8 . 
9 - Pu i]"crlk olmadığı dilekçeler gelmemi!! sayılır incı maddede yaZJlı 

kağıdların ı)'. . . )' · 
. inci ve sekizıncJ maddene ya zıh vesikalarla v kti 

10 - Bır k iyı" veya iyi dereceli ve fen kolundan l al nde baş vuranlar 
asından pe 0 an ar veya çiftçi ç ğ 

ar . sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı . ocu u 
veya ara~bı. ·n r.ocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat k 1 yder ve tesısat sahibi 
eya sahı ını s o un an pek iyi v . . 

v rıer kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesin b e ıyı 
derece ı ·u ler • ve aş vur-

t "hın' e göre seçı r . 
ına arl il ·· dd ı· z· at staj ve tahs mu e ınce okutulan yabancı dil Alın 

11 -:-- ;r k"Itelerden mezun olan talebeye ziraat mühe di 'ı, anca ve İngi-
lizcedır. 8 u d" · u .. nvanları verilir. n s veteriner hekim 

""hen ı~ ' Orman ınu . d 
eslek inltihanına gırmez en evvel yukarıda yazıl _ 

Talebe dınil. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olınaır: an yabancı dıllP.rden 
· fhaD e ır. 1 iarttır 
un ı " .. 1 .. kle mezun olan ta ebeye mükB.faten Avru d • 

1, 2, 3 uncu u pa a bir tedkik ıeya-

hati yaptırılır~ faJcültesine 40, Veteriner fakültesine 40 
12 - Ziraa kt ' vı orman fakültesine 40 

mi talebe aıınaca ır. ı .. d 
aza b ·stiyenler a:;Tıca pu gon erınelidirler 

Ceva 1 • 
13 - vurma zamanı c22 ağustos 938 den EylUlün 30 unc . " 
14 - Baş d sonraki baş vurmalar kabul edilınez 

324 
u güna akşamına 

kadardır. Bun an . • 7> c5677:. 

Şi~.~.!!.!. so!:!~!!~l!:n~~n: 
Boğaziçi vapud itibaren tatbik edilecektir. n lrıncı Cumartesi 

babın an 
gnnn sa Tar.reler bu akşamdan gişelerde ıatılacaktır. 

--:::::=-- ' . 
KadıkÖY Vaklflar Dlrektorıuou Hlnları 

Akarat: 

semti 

-KsdıkOY 

Sokağı 

o;iansğa P;ri ça:u~ 
11 d Bslaban , ıturo Mehnıe 

OskOdat 
8 8 

No. Cinai 

10 Arsa-
10-1 » 
46 Ev 

Aylık klraaı 
L. K. 

' ()() 4 00 
6 00 

Senevt 

aylık 

P ş li BRhçe 5 • 
. i KBndil Taşcı Mahmud 7 8 50 • 

Boğazıc P zıırbaşt • ~ oo 
:()skQdar a . "e cinsleri yazılı yerler 31- 5- 939 sonu • 

Yukarıda ınevk~ırroaıarı uzatılmıştır. 1steh1iler1n 28 _ 9 _ 9:Sa kadar kiraya 

SON POSTA 

Nöbetci eczaneler 
-···---Bu rece nôbetd olaa ecsaneleır tunlardır: 

İstanbol clhetlndekller: 
Ak.sarayda: (Pertev). Alemdarda: (~ 
ref Netet>. Beyazıdda: (Cemil). Samat
yada: <Erotııos). Eminönünde: (Mehmed 
Klzım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: (H\laameddln). Şehremininde: 
(Hamdi). Şebzadebqmda: (Hamdi). Ka
~: (Fuad). Küçfıkl>aı».rda~ 
(HulQ.sl). Batırtöyünde: <Hllll). 
Beyotıa clhetfndek.ller: 

İstlkl~ caddesinde: (Galatasaray). oa
latada: (Hidayet). Kurtuluşta: (Kurtu
lU§). !Maçkada: (Feyzi), ıBeşlktqta: (All 
Rıza). 

Bofazlçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda.: <İmrahor). Sarıyerde: (A
saf). Kadılr.öyünde: (Büyült - tlçler). 
Bllyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Tanaş). 

\.._ 
······························································ 

TAKViM 
o EYLÜL . 

Ruııır MiMi 28 Arabf MD• 

131>4 1357 - -Eyllll R~mr~ tUau 
16 1g3ı 146 

ÇARŞAMBA -GÜNEŞ Şaban lMSA.< 

~. v. .s. u, 
6 151 s " 115 

11 r>2 ıo 16 

ôtl• ikindi Alcıam Yata• 

s. L>. s. D. s. D. s. o. 
E. 12 06 15 26 17 67 19 23 
z. 6 06 " 27 12 - 1 !l 

.............................................................. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
' .............................................................. 

Son Posta 
Yevm.t. Blya.s!, Havadis 1't Balk ıazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeıme IOk&t. 15 
ISTANBUL 

Gazetemizde çııcau yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize atddir. 

ABONE 

TORK1Yll 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 760 40U 160 

2340 1220 710 270 
2700 t 400 800 30) 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
deli§Urmek 2~ kuru&tW'. 

Gelen evralt gal verilmeıı. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kurU§luk 
Pul ilavesi llıımdır. ,, •............................................• , 

1 
Poıta kutmu : 741 İstanbut • 
Telgra/ : Son Posta 1 

\. Telefon : 20203 ! 
" I "·································· .. ···········~ verilmek ozere a~ Vakıflar MUdUrlOğUne müracaaUttrL (.691ç0arşamba gOnQ 

t 11 
de KadıköY İİİİİİİİİİİİİİİliilmi:-ESK~-;;~2):::----~-============:: aaa .=------== 

ESKı FEYZtATı 

Yatılı ~,~n~ ~?~"~~~~~~~·!~~!~.LE ~ İ Yatısız 
Ana sınıfı ile 1 vutkOyOnde rsm,ay caddesinde Çitte 8 ransız Senjozet mektebı binasında Orta ye 
Lise sınıfJarı .Aro~7 ye kadar Yent Talebe knydı için Çitte ~:rarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 

gt\n 588t ıo dan İstiyenlere tarifname gönd ril' ayTarda mektep idaresine mUraca .. t edilebilir. 
e ır. elefon : 36 • 210 

~~~----:--;~ NIŞANTAŞINDA (Ek' F ,. 1 K ı ı eyzlye) 

vatıiı 1 Ş . . . l i S E S i Yatısız 
_ _...,,.-- ki gususi Lısesıdır. Resmi liselere m d 

1 
. 

Memleketiıllizin en eskoltaı·l vardır. Lisan tedrisatına husı: :ııeti ta.sdik edllıni§tir. Ana, İlk, Orta ve Lise lmım· 
1 .1 Fen ve EdebiY3~ ..tir. Kız ve Erkek talebe için ayrı dair ~yet verilir. Yeni yapılan paviyonla m.ekteb 
ar~ ebi ı:ekle ifrağ ed~'Fazla ınalftmat için tari:fnaıne iste.n .... ı e T

1
r vardır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 

asrı r ,, dilebilil"· ,,~ .... z. el. 44039 
kadar müracaat e 

Sayfa ti 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans idedi.: 262 

Zirai ve ticari her nevi benk• muam elelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
2,000 n 

1,000 " 
4,000 " 

4 n 500 " 4 • 250 • 
40 " 100 .. 

100 " 50 " 
5,000 

" 120 " 40 " 
4,800 ,, 

160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikram.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylW, 1 Birinci k8nuıı, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryollırı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme 

her grup ayrı .ayrı ihale edilmek &artlle 13.10.1938 Perşembe günii saat 10,30 da 
Haydarpaşada Gar binasındaki satınalmn komisyonu tarafından açık aksiltme 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba aid hizala
rında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan llzımdır. 

Bu işe aid ıartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 300 kilo köşebend demiri 60 X 60 X 6 m/m, 11800 kilo U demiri 120 X 55 X 7 
m/m, 3800 kilo lama demiri 8 X 50 m/m muhammen bedeli 1730 lira mu vak.kat 
teminatı 129 lira 7~ kuruştur. 

2 - 11 kalemden ibaret abdesthane ve hamam malzemesi (termosüon, musluk 
ta§ı, sifon gibi) muhaırunen bedeli 3128 lira muvakkat teminatı 234 lira 60 1ru • 
ruştur. _(6908) 

Sivas, Ermrum hattının iılebneğe açık bulunan Ilıç istasyonundan sonra Gül .. 

lübağ, Eriç, Kemah istasyonlarının 1/10/ 938 tarihinden itibaren her \jirlü nakli .. 
yata açılacağı ve Çetinkayadan Keınaha pazartesi, çarşamba, pef§embe, paz~ 

i\inleri. Ke.mahtan Çetlnkayaya salı, perşembe, cuma, pazartesi günleri mun "' 
tazaman birer muhtelit katar tahrik olunacağı sayın halka ilAn olunur. ' 

. c3847, c6688t' ..1 

MIW 

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

İsteklilerin % 7.5 nisbetinde teminat ve kanuni vesikalarile komisyona müra
caatları lAzımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan vetilmektedır. c6704• 

illlıllWW 

Muhammen bedeli 15000 lira olan 160 ton karpit 8/11/1938 Salı gilnü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları, tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, HaydarpaşadJ 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. c6745> 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 grup yql malzemesi 10/11/938 
Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvakkati 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 

kadar her grup için ayrı zarf halinde Komisyon Reisliğino vermeleri llizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankamda Malzeme Dairesinden, Haydnrpa§ad4 

tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. (6807) 
Grup !sim Muhammen 

I 

2 
Küçük yol malzemesi 
Bulonlar (Yerli 

(Ecnebı malı çift 

Bedel 
Lira 

84.274.90 
49.317.54 
19.900.06 

Muvakkat 
Teminat 

Lira 

2.570.60 
3.698.81 
1.492.50 



.. ı.; Sayfa SON POSTA 

, ...... __________________ , •~ Zarif ve sağlam 41mllh. 

H ·ı • L K A T • sa..a! •. ~~e!!.~!:re 
' SON SiSTEM 

Daima kanunlanna sadıktır. Singer saatlerinin 
Y81'Rtan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet iç.inde yaşamak hakkını 

vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her Dman kendi kendinin doktonı ol! Bütün uzviyetini göz
den geçir ve gördüğün en ufak hir inza üzerine derhal faaliyete geç. 
Kendinde düşkünlük., halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Ça -

buk ye~ ve hayat eksiri olan .. 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
içm.iye başla. FOSF ARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün doktorlar 

ta.rafından takdir edilen en mühim iliçlann gayet fenni bir surette tefrİ· 

kinden yapılmış emsalsiz bir kudret ıurubudur. 

Kanı ta:ıeler ve çoğaltır, iftiha11 açar, hifıza ve zeklyı yükseltir. Sinir

leri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud -

retleri uzviyette tophyarak ömrü tabüyi bütün neş'elerle ceçirlr. FOS

Modelleri çok ratbet lıanodıtıodaa yeıı.i 
e-etirdiitimiz H•tleri dalli ayni kolayltlda 
a•tmap başladık. Matu•mııa &iyaret müm
kün olınadıtı takdirde kablotuıııazu iateyiaiz. 

Slager ıaat maıazası 

FARSOL ~~ _pbidir. Girdiif yere saihk dinçlik ve gençlik aaçar, = 
'her eci.anede bulunur. , SELANIK BANKASI 

Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmışbr. 
FERYADI HAKKI H. ATIF 

8025J 
80391 

Al Bereli. 

Koyun gelir kuzu ile «Tilrküı 

Atalım mı Güzelim. cTürkfb 

Tokad Türkü.sil. 

8035J 
80361 

Pmann başında 

Bağa girdim 
Egin havası 
Urfa. mayası 

8ay•11 BEL MA 
ll•r•n BEDRiYE SÜHEYLA 

8 O 071 Nig!hın mestine (Saba şarkı) 
Ben seni ıevdim seveli 

(Bestenigar şarkı) 8 O 3 21 Denizli kız 
Nerde bir gllzel görsem 

B•r•• FAIDE YIL:DIZ 

80401 . Ortalı kız 80121 Ruya ·gibi (Hdzzam prkı) 
filimde san çiçek Aylar ıeçiyor (HO.seynt fatk'J 

POL YDOR Gramofo• pllklaranı her yerde ı•rarl• isterin iz. 

Tnrktye toptan ıatış deposu : VAH E OT ÜC J Y Li N 
lıtanbul Sultanhamam Camcıbafl Han 2 not k:at No. 10 P. K. 180 

Kaaaulık, kemik haatalıklan, dimai · yorpnluklan ile 
•itamiıuizlikteıı . doima bUtün uyıfhklara ka111 

KUVVET ŞURUBU 

TAL v • 
•• 

• 
1 N 

Her annenin bilmesi icab eden bir ku•vet ıurubudur. Çocuk
lannıza Vitalin kuvvet ıurubu vermekle onlan aağlam, pr

büz Te neı' eli yeti.Jtirirıiniz. 

VİTALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki sıençlerle emzikli kadın veya ihtiyarJana 

hayati kudret Ye kunetleriai arhnr. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ · 
BEY~U • ISTANBUL 

İzmir İlave Postası kaldırlldı 
lzmir Fuarı münasebtlyle lstanbuldan Perşenbe ve Izmirden Cuma günleri 
kallimakta olan ilave İzmir ıllr'af posta&ı bu haftadan itibaren yapılmıya
caktır. 

Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T ürkiyedehi Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanİ•tandaki Şubeleri: 

SELANiK - ATİNA 

• fer nevi banka muameteleıl 
Kiralık kasalar aervisi 

, .................... ~ 
Paris ve Londramn en büytık mo
da mUesseselerlnden çıkmış pat
ronlar üzerinde biçilıiılş bayanlara 
mahsus MUŞAMBALARIN zen
gin çeşidleri her yerden mttsald 
şeraitle ve ucuz fiatlarla BAKER 
mağazalarında sablmaktadır. 

Huauai ~idlerimi:ı: Jdttıli mepzanıııın 
dahilinde tethir adimiftir• 

Desenlerin bakla mabruzdur. 

ZAYi: İ.!ta.nbul ldhalat gümrüğünün 
363,879 sayı ve 31/12/ 937 günlü makbuza za
yi olmuştur. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

K.onstantin )[an.yani Havyar han 
No. 22 Galata 

·····································=-························ 

ilan Tarif em iz 
Birinci 
ikinci 

Tet sQtun santlml 

aahil• 400 kumf 
aahil• 250 )) 

Oçiincü aahil• 200 » 
DörclÜllcii ıahil• 100 » 
J, aahileler 60 » 
Son sahil• 40 » 

Muayyen bir müddeı urfınd4 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilAth tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve ·çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpif edllmiftir. 

SOn . Poıta'iun ticari illnlarına 
ıid işler için 111 ıdren müracaat 
edilmelidir: 

tliıacdık KoUektU Şirketi 
&abramamade Ban 

Ankara caddesi 

················································•············· 
Son Posta Matbaası ................................ 

Neariyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

. 3. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLEBl: ~ Ekrem USAKLIGİL 

Milyonlarca 
kişinin sı hi ve 
idareli sabunu 

Milyonlarca pratik fcadınm bulduklar• 
ve kullandıkları ideal sabunu olan 
CADUM eabununu elz de kullanınız. , 
Gayet kurudur, fazla köpürür ve ko• 
ku•unu eon damlasına kadar muha· 
faza eden en ekonomik bir sabundur. 
En ıathht bir eabun olup en haasae 
cildleri blle mükemmelen temizler 
ve b•yazlalırl ... 

ALMAN 

Eylfil 21 

WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diğer teshin vaııtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET Ö RÜ 

Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 
Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata 6 ncf Vakıf Han 3 u·ncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Lokanta ve Gazi ocuları 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulitunızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlarınızı alma -
yınız. 

Bütün maJlarımız hem kalite itibarile AY· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri : Tahtakale caddesi No. 51 


