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1 Bu abah tanare De hareket ederken deYlet ad ,mlarının söyleciikleri son sözler 
il ı Bütiı\ diinya sulhun kurtanldıflna inanıyor. ( 3 tincu saffaya bak.nız) 

~ C: Sulh tekrar kurtuıUyor, Avrupa günlerdenberl ilk defa rahat bir nefes aldı :J 
çem~erlavn, Hitler, Daladye , Mussolini 
bugun öğle iizeri Miinihte toplandılar 
İngiliz Başvekili dün gece Münilıe lıareket kararı verilince 

· ~e~!!..~!!:. __ 1!!!._ tavırla· " Bu defa işler yolunda/ ,, dedi 
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-- d ---·-·--····--·······---··-----·-·· -· -----~ Roma söyloyor: -:,~~~: ki Müni/ı konferansının akdi takarrür etmiştir; bu 
~~~~--- • Tı l blı ş~a. esasının tesbit edilmi, bulunduıuna delalet eder •• 

ParİS sDJIDJOr : nih ~üe;~;~; ~~ük bir kıımı is' af edilmiş ~lan Hitlerin Mü-
::.-_..!!.----- "B b e erınde uysal dawanacaıı ümıd olunmaktadır .• 1 -- xylDyor • azı edbinler Mı- ·1ı lr. .s • • • . i l Su • söglünorlı _, unı on,eransının da akım lcalabıleceıını 

i lıJI • arsa ua buna ihtimal oerilmemelctedir. Mussolini 

1
- mese enın rnuslilıa k ·ıa lı '- . · vllı • • B lır Al ne ıe 1 • alolunmasında war_ edece1etir •• 
Berfin sD1~yor • ıö:'ür,::z Kım~:!· a;kerı 1ıazırıık1arı bakımından hiçbir teahhür 
~:::.-_.!!----- Bun .. •. _, a 1 0 aralc lıemen bir sureü telfJige bulunmalıdır. 

c ıımıu tJe temenni _ _, ı· 
cueıım . ., 

d--çekkrile- mi.ZQkeTelere · 
iştirak etmek istediler 

Ka erans ugun og e<ıen 8~···j 
toplantısını... yapıyor, Münih şehri 
baetan qagı bayraklarla dona ldı BUHRAtii.ilÇYüZU 

Çemberlayn dün Avam 
Kamarasında ihtilifm 

tarihçesini anlath 
Londra 28 (HUIUll) - Aftlll ıt.m•ra-ıbeyecanlı ohmqtur. Daha -ııen-•edlmum .... 

-.ın bqQAk1 1nJr•1Me toplantm pek (Dnw 11 itici ..,,ıdaJ 

Çekosl~;~y;ya karşı 
toplanan Leh gönüllüleri 

ilerlemek istiyorlar 

V•JDHdı ÇelcoslovcakJICI aleyhine yapılan büyük bir mitiq 

(Y .... 11 h-ci •tt-- 4 
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Hergün 
-····-

Südetler meselesinin 
Tarihi sebebleri 

\ ( L8 Jurnal'den) --~ 

M uhakkak olan bir şey var: 

Birkaç ay evvel Fransızların 

binde biri bile Südetlerden bahsedildiği
ni işitmiş değildi. Bugün de on l!"ransız
dan ancak biri bu kelimenin manasını 

bilir. Diğer onda dokuz Pire şehrini bir 
insan adı sanan takımdandır. Bir millet 
adı olduğunu sanarak Süde~le~ d~y~rlar, 
halbuki bu tAbir bir dağ sılsılesının is-

midir. 
1938 eylülünde Fransızların Çekoslo-

vak meselesi karşısındaki görüş kararsız
lığını izaha bu kafidir sanırım. Südet 
Almanlarının ne istedikleri ve ne zaman
danberi istedikleri, niçin istedikleri hu
susunda ayni Fransız hiçbir şey bilmez. 
Bilseydi bile bunları umursamazdı. Dün
kü gazetelerin bazılarında 4Süd.:t~erin 
Almanyaya dönüşü• nden bahsectılıyor-

~E;f ·;Fg~~~5g;~~t: 

SON POSTA 

Resim il Makale: 

Sabırsızlığa mukavemet etmek çok güç bir ıeydir, fakat 
inıtihandan muvaffak çıkan için müWatı o nisbette b:ı

yüktür. 

-- Beklemeyi bilmek --

Beklemekten yorulrnıyarak beklemeyi öğrenıniz, bu mak
sadla sinirlerinlze fren, ruhunuza disiplin vazedini:ı. Her te
§ebbüsünüzde muvaffak olursunuz. 

delegelerine malfl.mat vermek üzere, Er- Bütün azasile 
nest Lavis'in riyaseti altında Orta A vru-

r········································-·······--·, 
Hergün bir fıkra 

Siyasi buhranın 
Evlenmeler 
Üzerindeki tesiri 

panm yeni hududıarı mese1esını tedk.ik M an as tıra 
etmiş olan eksperler heyetinden biriyle Çekilen aile 
dün bir tesadüf neticesi tan1ştım. Bu iti- Paranın üstünü iade 
barla kendisini, bugünkü Çekoslovakya- Yunanistanda Tsalyada b:ilün bir aile, Son beynelmilel vaziyetin gösterdiği 
ya ~kil vermiş olanlardan biriydi. Şımdi dünyevi zevklerden uzaklaşarak mane- edeceğim kararsızlıktan dolayı, Londrada bırçok 
pheserini müdafaa etmektedir. . viyat ile.mine girmeğe k~rar verı:nişler-j Hasisliğile meıhur bir!, ha.~talan- düğünlerin tarihleri daha evvele alınmış 

Bana dedi ki: dir. Baba ile 12 yaşındaki oğlu bır ma- mış, muayene olmak üıere bir dokto- ve birçok çiftler evlenme dairelerine mü-
- Eski Avusturya muhteli! milletlerin nastıra, ailenin annesi ile, üç kızı ve bal- ra gitmişti. Doktor muayene etti. Re- racaat ederek, bir an evvel evlenip evle-

bir halitası olduğu için bir e~nil: hudud dızı da bir çilehaneye gireceklerdir. Et- çete yazdı. Hasis çanta.-;mı çıkardı. " nemiyeceklerini sormuşlardır. 
çizmemiz imklnsızdı. Bu iti~arla tarihi raftakilerin bütün mümanaat ve ısrarla- Çantasından bir gümü.§ yirmi beş!1k Nikah dairesinde evlenen çiftlerden bi-
hududlara dön.menin daha d•ıgru olacağı rma rağmen, aile reisi evini ve eşyasını bulup doktorun masasının üzerine bı- ri, merasinı biter bitmez ·doğru, havadan 
düşünüldü. Çekoslovakyayı yaratmak, satmış, yeni alemin hazırlıklarına baş- raktı. Doktor yirmi beştiğe baktı. Bir korunma dairesine gitmiş, bırer gaz mas-
eski Bohemya krallığını diriltmek de- lamıştır. an düşündü. Hasis merakla sordu: kesi alıruşlardU". 
mektL Hatta diriltmek te yerınde olnu- - Ne dii.şü.nüyorsunu, az mı bu1~ ----~------
yan bir tabirdir, çünkü Bohrmya hiçbir Arkadaşlarını çok seven dunuz? • Ölünce en çok para bırakan 
zaman ortadan kalkmış değildir. Unut- bir boksör Doktor güldü: 
mayınız ki ihtiyar Fransuva - Joıef cA- . bomba "bi : - Hayır az bulmadım, paranın ü.s- meslek sahibferi 

B Zenci boksör Joe Louisın gı : tünü iade edecegyim de, bozu.k param h / d ? 
vusturya imparatoru Macaristan ve c o- patlıyan yumruklarına sonun~ kadar da- •• : angi eri İr 

kr 1 - nı benimsemişti var mı diye düşünüyordum. 
bemya» a 1 unvanı · yanarak, ancak sayı hesabile mağlfıb o- : 

Tellkkilerimiz dinlenildi. Sulh konfe- lan eski İngiliz ağır sıklet boks şampiyo- ;, ........................................................ ,~ 
!ngilterede neşredilen bir {istatistiğe 

göre ölen zenginlerden en fazla parası 

çıkanlar tacirlerdir. Bu meyanda süt fab
rikatörlerile destere tozu müteahhidleri 
de bulunmaktadır. 

ransının buna yaptığı yegane ilave nli nu Farr, Londrada bulunan bir arkada-
fusu hemen tamamiyle Çek olan küçük . 

Ş. d" şınm hastalandığını duyar duymaz, Fila-
En zengin 
/ngiliz artisti bir Alınan toprağı , Hloçin oldu. ım 1 delfiyada hazırlanmakta olduğu ve ken-

kendilerinden bu kadar çok bahs~den disine 30 bin lira getirecek boks maçını 
Südetlerin sözde Almanları, demek ki, on yarıda bırakarak arkadaşının yanına git
ildnci asırdan beri. B~hemya kral~nın te- meğe karar ve~iş, fakat hastanın iyill
baası, ve on yedıncı asırdanberı de A- ğe yüz tuttuğuna dair telgraf alınca, ge
vusturyalı olarak yaşamışlardır. Bunla- ne idmanlarına devama başlamışt1r. 
nn ancak Avusturyaya ilhakı tasarlana-
bilirdi. 

Meseleyi iyi bilen Hitler maharetle ha
reket etti: AVU5turya, Anşlustanberi AJ
manyanın bir parçası olduğuna göre, 
Hitler, bir defa Büyük Almanya namına, 
bu azlıklann kendi mukadderatlnrma ha
kim olmak haklarını istemekten çekin-

medi. 
Bugün, fakat çok geç olara'ıt, anlamıya 

başlıyoruz. 

Tarihi bilgilerimizi gözden geçirelim. 
Bohemyaya on ikinci asırda nüfuz eden 
bu Cermenlerden daha o zaman kral 
ikinci Oskar ,ikayetciydi. İki asır sonra 
Avusturya tabiiy~tine girinoe bu Cer
menler Çeklerle hiç geçinemedıler. Daha 
1866 da Sadova harbinden 3onra, Alınan
yaya ilhaklarım istemiye başlad!lar. 1919 
da Avusturya - Macaristanın dağllmasın

dan sonra bu cçevre Almanları. istiklal 
arzusile ayaklandılar ve ayrılıkçı mın

takalar yaratmıya çalıştılar. 
Çekoslovak devletine ilhak edilmeleri

ne kızıyor ve milliyetlerini kurtarmak 
fçin hararetli bir rnücadeley2 girişmek 
tehdidinde bulunuyorlardı. ~ Ü'midsiz şi
kAyetlerimiz Avrupaya nüfuz edecek ve 
sulhü ihl!l edecektir• diyorlardı. 

Mitinler meydandadır. Bunfara istinad 
ile s6yliyebilirlz ki yeni doğan Çekoslo
vakya Cumhuriyeti, daha 1918 ilkteşri~ 

ninde, Almanların arazi talehlcriyle teh
likeye girmiş bulunuyordu. İşte mazi 
bundan ibarettir. Başka türlü olabilir 
mivdi? Mümkün müdür? F akat bugün 
h~diseler tarihe böyle geçmiştir, ve bu 
cereyanı değiştirmek elimizde değildir. 

Mabadi kendiliğinden anlaşılır. Mağ
H\b Almanya zayıf kaldığı müddetçe, Sü
det Almanları Prag hükumeti önünde in
kiyad ettiler. İçlerinden bazıları iyi Çek 
vatandaşlan olmıya rıza gösterdiler, ve 
hattA kendilerini parlamentod~ temsil de 

ettirdiler. 
1920 de, mebus Lodgınan'ın nyasetin

de tek muhalefet partileri, nisbeten za
rarsızdı. 

koslov a Almanlarını daha kuv-

vetle faaliyette bulurunıya sevkeden 
müttefiklerin birbirini rnüteakib gös
terdiklri zaflar ve teslimiyetler oldu. 

Hitler daha iktidar mevkiine geçer 
geçmez yaratılan nasyonal sosyalist grup
ları, evvela feshedildi. Fakat az sonra 
cSüdetler Alman partisi> namı altında 
yeniden teşekkül etti, Almanya silahlan
dıkça kuvvetlendi, Alman kıt'aları Ren 
eyaletini işgal edince taleblerde bulun
mıya başlad1, ve nihayet Av•Jsturyanın 
Almanyaya ant ilhakından birkaç gün 
sonra bir Pancermanizm infilakiyle or
taya atıldı. 

O zaman Pragda bulunduğum için ilk 
defa olarak Henlaynden bahsedildiğini 

işittim. Evvelce banka memuru iken son
radan jimnastik profesöril olan bu adam 
hareketin başına geçmişti. 193~ de ka
nunlara sadıkken, 1938 mayısında, Çekos
lovakya Almanlarının Hitlerci lideri ol
muştu. 

Bu son yirmi senelik cSun't sulh,. dev
resinin tabii silsileleri. Ne yapmak la
zımdı? Ne yapılabilirdi? Kısır esefler. Ne 
yapmak IAzımdır, ne yapılacaktır? İşte 
Acil sualler. 

Bugünkü şartlar içinde ruh büyüklüğü 
acılıktan Azade olmıyan bir Çekoslovak

ya karşısında, Versay muahedesini im
zalamış olan bütün büyük devletler 
mes'uliyetlerini müdriktirler. Esasen 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

1 STER 
Bir arkadaş söyledi: 

Beş parasız kaldı 

1giliz artistlerinden Gwen Wyndham, 
l1: ... dhiş bir lüks hayat yaşarken, beş pa
rasız kalmış, kocasının da borçları arttık
ça artmıştır. Bir zamanlar, gayet mutan-

Varislerine en az para bırakan bed
bahtların kim olduğunu tahmin edersı
niz? .. Söyliyelim: Biz gazetecileri .. 

Sinema san'atkô.rları 
arasınaa kovboy modası 
Meşhur san'atkh Robert Taylorun 

bundan böyle artık kovboy filmler çevi
receği malfu:ndur. 

Alınan yeni bir habere göre genç Ame
rikan ıan'atkArlarından James Stewart 
ta vaktile san'atkAr Tom Mixin çevirmiş 
olduğu bir kovboy filmini yeniden çevi
recektir. 

Ehlileıtirilen tilki 
• Meraklı bir Alınanın, ormanda diri di
ri yakaladığı tilki yavrusu beş yaşına 
basmış, kocaman bir hayvan olmuştur. 
Tilki buna rağmen bir köpek kadar sa
~tır. Kendisine ismile seslenildiği za
man kuyruğunu sallıyarak gelmekte ve 

ön ayaklarını efendisinin omuzlarına da
yamaktadır. 

Pencere camı gerine kauçuk 
İngiliz kimyageri, gayet ııeffaf ve pen

cere camı gibi kullanılabilecek kauçuk 
icad etmişlerdir. 

Sun'i et 

tan apartımanlarda ömür süren kadın, 
şimdi alelade göçebe bir ~ingene gibi, bir 
araba tedarik etmiş, ilk kocasından o1an 
çocuğu ve yanından bir türlü ayırama
dığı köpeği ile orada yaşamaya başla

mıştır. Dostlarından birinin yolladığı bfr 
çek mukabilini bankadan alan artist, if-
lb masasına müracaat ederek, vefalı ar- Almanyada kömür, su ve havadan ya
kadaşının ödünç parasi.l~, iflas mua.'llele- pılına sentetik (sun'l) et vücude getiril-
sinin masraflarını ödiyebilmiştır. miştir. 

1 STER I NAN M A! 

- Eminönünden tramvaya binmiştim, Taksime çıkacak

tım, araba hareket eder etmez bir düdük sesi işitildi, bak
tım: Bir polis memuru elile ön sahanlığın açık kalm~ı olan 
kapısını gösteriyor, hoşuma gitti, kapı kapanınca tekrar yoJa 
koyulduk, köprü arızasız geçildi. Fakat Karaköy :ie diğer bir 
memur ayni mesel~ için diğer bir ihtar yapmak mecburiye
tini duydu, kilçük bir tevakkufu müteakib tekrar yola kc
yulduk, Şişhane yokuşunu tırmanıyorduk, sepetli bir adam 

tramvayın basamağına atladı, Daire 6nı.inde bir çocuk arka
ya asıldı, buralarda polis memuru yoktu ve yolculardan ba
zıları kendilerini keyiflerine harekette serbest telakki edi
yorlardı. Halbuki hareket halinde tramvaya binmenin ve 
tramvaydan atlamanın yasak olduğunu polb ILüdüıiytti da
ha 6 ay cıvve-1 hatırlatmıştı. Emrin hilllfında hareket eden
lerden birer lira para ceza ı alıruştı, 6 ay evvel çek.inme al
tında riayet ettiğimiz bir emri bazılaıımı.zın çekinme kal
kınca bu kadar kolaylıkla unutmU§ ~lacaklarma; 

IS TER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
-····-

Hadiseler karşısında, biz 

a. Talu 

JESl ana şom ağızlı demeyiniz. Va-
1.g) zeden yobazın, cemaatin gözü· 

nü "korkutmak için sıraladığı acaiblikler 
hakkµıda: 

- Ben dimeyom .. gara gaplı kitap dee. 
yor!. 

Demesi kabilinden, akşama sabaha har· 
bin patlamak ihtimali olduğunu ileri SÜ• 

rerken ben de matbuatı işhad ederek: 
- Ben demiyorum.. yedi iklim dört 

köşenin gazeteleri yazıyor .. diyebilirim. 

Herhalde, öyle vahim dakikalar yaşı• 

yoruz ki, sabahleyin uykudan gözlerimi• 
2i açtığımız zaman Orta Avrupada birkaç 
saattenberidir top ateşi ve tüfek yaylım· 
!arının başlamış olması çok kuvvetle ih· 
timal dahilindedir. 

Böyle bir vakıanın ne feci olabileceği· 
ni bilen biz, harbi umumiyi hatırlıy.anlar, 
bu sefer başımızda sergüzeştcu bir hü· 
kfunet değil, akıllı, uslu, hamiyetli, va· 
tan fedaisi ve sulh aşıkı evliyayı umur 
bulunduğunu, doğrudan doğruya taarru
za uğramadıkça yerimizden kıpırdamıya
cağımızı bile bile gene d~ içimizin en· 
dişe ile, üzüntü ile burkulduğunu l:iisse• 
diyoruz. 

Ya, oradakiler? Onların içinde de, yir• 
mi yıl evvelki fecayii, ıztırablan hatırlı
yanlar yok mu? Şübhesiz ki var. Fakd 
onlar bizim gibi değil. Onlar, mütareke .. 
den sonra, sulhten sonra bizim tuttuğu• 
muz en doğru ve en feyizli yolu tutma .. 
mışlar. Kabahat kendilerinin değil .•• 
Milletler de, ferdler gibi talibin cilvele .. 
rine tabidir. Biz kendimize, her türlü fe• 
zaili cami, dahi bir baş bulduk. O aziz va 
nurlu baş bize, kuvvetli bir deniz feneri 
gibi selamet sahilini gösterdi. Tek bir VÜ• 

cud halinde o nura ve o sahile doğru yü
rüdük. Milli şerefimiz bizimle beraber, ve, 
onun sayesinde yükseldi. Programımız ... 
dan fütuhatı tayyederek, ancak kendi 
hududlarırnızın çerçevesi içerisinde kal~ 
kınmayı, yükselmeyi ve ileri gitmeyi ül· 
kil edindik. 

Sulhten ve sulhün eşsiz rıimetlerine ka~ 
vuşmaktan gayri .davamız yoktur. Bu 
hususta, akılane siyasetimizle beşeriyete 
örnek olduk. 

Bugün dünya ne türlü karışırsa kant< 
sın: Bektaşi fıkarasının dediğı gibi kuv• 
vetli ve şuurlu bir millet olmanın safa .. 
sını şimdi süreceğiz. 

Çelik gibi bir ordumuz var. Ve bu orc 
du kezalik çelik gibi bir hükUınetin ve a 
hükıimet te Atatürkün en metin kaleden 
daha metin ve çetin iradesinin emrin· 
dedir. 

Bu itibarla hadisatı kemali sükfın va 
vakarla takib ve istikbale emniyetle na• 
zar edebiliriz. 

E. Talu 
J,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ) 

~ Büyük müsabaka . 
\.. .... [ Yalmz çocuklar için )····· . 
25 lira, 15 lira, 10 lira ve 
100 kişiye de muhtelif 

hediyeler verecegiz 

Bu sütunda her gün muntazaman 
çıkacak birden on sekize kadar DUJWl•, 

ralı resimleri kesip saklayınız. Müsa• 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolaydır~ 
Hal şeklini Su!! ::esim çıktıjı gün ilAll 
edeceii7-

r DiKKATi 
'ı Resimler.den eksikleri olanlar, g\1· 

nü geçmiş gazeteleri idarehaneıniır

den ayni fiatla tedarik etmek &uretile 
resimleri tamamlıyabilirler. 
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gece hususi trenle Münihe hareket et -
miştir. 

Londra gazetelerinin mütaleası 
Londra 29 (Hususi} - Paris ve Roma

da olduğu gibi bu sabah Londradnki bü
tün gazeteler bugün Münihte toplanacak 
olan dört devlet adamı arasındaki kon -
fernnsla meşgul olmaktadırlar. 

Bu gazeteler, dün akşam çıkardıkları 
hususi nüshalarda olduğu gibi bu sabah
ki nüshalarında da u.mumiyet itibarile 
Münihteki toplantının beşeriyeti kurta -
racak bir sulhü temin edeceği kanaat ve 
mütaleasını izhar etmişlerdir. 

Çekoslovakya konferansa kabul 
edilmedi 

Berlin 29 (Hususi} - Çekoslovakya -
nın Münib konferansına iştirak içm izhar 
ettiği arzuya cevab verilmemiştir, müza
kerelerin inkişafına göre bu hususta ay
rıca bir karar almıya lüzum görülürse o 
zaman bildirilecektir. 

Çekoslovak Başvekili nutkunu 
tehir etti 

Prağ 29 (A.A.) - Hali hazırda vukua 
gelmekte olan hadisat dolayısile general 
Syrovy tarafından r~dvod:ı söylenecek 
nutkun tehir edilmiş olduğu bıldirilmck -
tedir. 

Amasyayı 
S el bastı 
Ankara, 26 (Hususi) - Şehrimize 

gelen haberlere göre son yağan yağ
murlardan dolayı Amasyayı sel basmış, 
sular hastane binasına kadar yüksel
miştir. Bazı binalar da tamamen sular 
altında kalmışlardır. 

insanca zayiat yoktur. ---
Et .. iisk vapurunda ziyafet 
İzmir 28 (A.A.) - Mersin hattına ilk 

seferini yapan Etrüsk vapurunun birinci 
defa olarak limanımıza gelmesi münnsc
betile Denizbank tarafmdan gemide bu 
a~am bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet, sn
rnimi hasbıhallerle geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

HergUn: SUdetler meselesinin 
tarihi sebebleri 

(Bastarah 2 inci sayfadaJ 
Çeklerin de kendi hesablanna itiraf edi
lecek kabahatları yok mudur? 

= Atatürkle Meksıka Papa sulh lehinde = 

Cumhurreisi arasında yarın bir nutuk 

Hitlerin, cBohemyaya hakim olan Av
rupaya hakimdir. demiş olan Bismarkın 
tarihi sözünü hatırlıyarak bugünkü :ft>lı1-
kctin tohumlarını büyük bir maharetle 
hazırlamış olduğu muhakkaktır. O, esa
sen Cermenlerin eski yayılma projcJerj
ni benimsemekten başka bir şey yapma
nuştır. cDrang nach Ostcnıı yeni bir şey 
değildir. Bunun ilk merhalesi yeni ve 
kudretli bir Mitteleuropa'nın yaratılma
swhr. 

teati edilen telgrafla~ söyliyecek 
Meksikanın milli Vatikan, 26 (AA 

Ankara, 28 (A.A.). -Atatürk ile Mek- saat 18.30 da _ G ... ) .- Papa, yarın Orta Avrupada' nüfusumuzu idame e-
bctıle d nnvıç saat· b .. den yegane kalcyı· ona terketmckl·.,. evı·n bayramı münase al Cardenas n- ünyaya sulh lehinde . . ı - utün -

S·ıka uınhuru Gener lunacaktır Be . d . bır hıtabede bu- anahtarını eline vermiş oluyoruz. İşte 
reisic aflar teati ohm- · ş akıka devam cd k silahlı bir müdahale taraftan olanların 

ı·asında aşağıdaki telgr olan bu mesajı, muhtelif li ece . düşüncesi budur. Çekoslovaklar için, on 
ınuştur: LtJ.ZaTO Cardenas tercümele~ib edecektir. sanlardakı scnedenberi, bunca masraf ve külfetleri 

Eksewns aenercıl -ı)ıur - ]tf eksika B bir müdafaa seddi haline getiri.imiş olan 
Reis'CU1I ·1 erıı·n borsa Bohemya hududlarını Alınanyaya terket-• _:11; ı.. .. yranıı dolayısı e, Si 
~ ua mek, bizim, Massif Central'm istiklaline Meksikanın tl. tebriklerimle h .. 

barare ı Berlin, 28 (AA ) urmet edileceği ve kat'i vadine güvene-
ekselB.nsınıza en . ve Meksikanuı · · - Borsa bug ~ rek M · · h tt k 

d tlerı yıftı. Mu·· bayaa taleb· t un za- aJıno a mı ter etmemiı kadar 
b. likt ~ .. ı.~ saa e ·ı · ı u· e ~ tmi temennı erı- amarnen rnef.k d manasızdır, diyorlar. 
refahı hususundaki sanı ~ı:~.;~ diçi~ az mikdarda olan bir sa~ış Nikbinler de buna cevabe'l buhranın 
mi arzetmekle bahtiyarı; ATATÜRK e ı ı ahı fiatların yüzde üçten dörde başka türlü önlenmesine imkan olmadı-

kadar inmesini rnucib olınu . ğını ve bunun kat'i surette tasfiyesinin 
Ekselans Kemal ~~at:ur _ Ankara yede müteessir olan A. E b~:: En .~1- ihtimal Avrupada umumi bir sulhün te-

Reısıcu ~ müno de beş kaybctmı"ştır· . . . ır. Yuz- cssüsüne yanyacağını söyliyeceklerdir. 
iıl . · yıldönümu - O 1 h kl ı 

·kı nın n arın a ı o m.alannı temenni cde-
:~~sik~ i::rm~ ıtıtfunda bulunduğu- t ~s~;m. dborsasında devlet istikraz lim. Harbi önlemek harb tehlikelerini 

se ı e gon 1 lansınıza ba- a vı er.ı e bir mikdar kaybetmistir. önlemiş olmamızı temenni edelim. Fakat 
nuz tebriklerden dolayı eıtse. aadetleri- Kaınbı bo · ~ h · l b ·· 

h 5 yo rsasında IngıT 1. ıç o mazsa ugune kadar Almanların 
kü. eder ve Ş3 sı , ız ıruc;ı ye l d k 

rnretle teşek r daki sami- niden ktisurat kaydederek 11 925 ana ı ları yegane şey cYunıruğun hak-
1 T"' k' · refahı hususuu t Ame "k d ı ı · mark kh olduğuna go·· .. e· F k b 1 '\e ur ıyenın . a, n a o an 525 te ve Fr •· , ransanın ay o muş 
tnI temennilerimi arzeder1m.c.ARDENAS frangı da 6.66 de ka~anmı~tır. ansız kuvvetinin neticeleri üzerinde düşünme-

LAZARO -ı sine acilen ihtiyaç vardır. Jorj lo Fe"" 

Sayfa 3 

Asker güzü ile vaziyeti tedkik 

• 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bu şekilde harb olmasının mütea
mil olmadığını zaten söylemiş ve 
harbin istenmediğini de ilave et
miştik. 

Akıl ve mantığın yolunu aydın
latan karınca meydanda. Harbe 
latan tarih meydanda. Harbe 
hareket eder?! Harb~ lüzum gör
müş bir Fransa böyle mi davra
nır?! Hususile İngiltere, eğer har
bi istemiş olsaydı, üç senedenberi 
İtalya önünde geri gider, İspanya 
harbinin sebeb olduğu ağır mua
melelere tahammül eder ve Çekos
lovakya meselesinde bu kadar te
laş gösterir mi idi?! 

İşte Hitler, Mussolini ve Çern
berlaynin pek gösterişli ve sun'i 
harbcuyane nutukları... Bir ay
dan fazla bir zamandır, doğudan 

batıya doğru bütün Avrupayı 
altüst eden karşılıklı manevra, se
ferberlik ve türlü türlti harb ha
zırlığı patırdılarına ve devletlerin 
silah şakırtılarile dolu jestlerine 
dikkatle bakınız, bütün bu tehli
keli hareketlerin ve kuvvetli söz
lerin derinliklerinde bir harb ar
zusundan ziyade bir harb korkusu 
ve harbden ictinab azmi sezersi
niz. 

İşte, nihayet hakikati açığa vu
ran ve barışı müjde!iyen Çember
laynin son ~: cBi.zden uzak 
yerlerde ve tanımadığımı7. millet
ler arasında çıkan bir ihtilAf yü
zünden burada siperler kazmak, 
gaz maskeleri tedarik etmek mec
buriyetinde kalmak bizim için 
havsalaya sığmaz bir haldir. Mem
leketin müdafaası i~in aldığımız 
tedbirler ihtiyati mahiyeti haiz
dir. Büyük ve kudretli komşusu
nun karşısında bulunan küçük 
millete sempatim.iz ne olursa ol
sun münhasıran bu küçük millet 
için, B~yük Brita:nya imparator· 

i spanyada 
Harb vaz iyeti 
Salamanka, 28 (AA.) - Milliyet

perverlerin dünkü tebliğinde, Ebre ceb 
hesindc yeni mevziler işgal edildiği, 

düşmanın son günler zarfında altı bin 
kişi zayi ettiği, dört tayyarenin düşü
rüldüğü bildirilmektedir. ---

luğunu kamilen bir harbe sürük
liycmeyiz ...• 

Ciddi bir hakikatin ifadesi olan 
büyük sözleri dinledikten sonra, 
bütün dünya, kendini en büyük 
tehlikeyi atlatmış sayabilir. 'Oç 
sene evvel İtalya - Habeş harbi yü
zünden korkulan büyük harb kop
mamıştı. İki senedenberi Avrupa
yı cenub batı ucundan tutuşturma
ya çalışan İspanya yangını da Pı
rene dağlarını aşamadı. En çetin 
bir Orta Avrupa meselesi olan Çe
koslovakya düğümünün de bugün 
Münihte müzakere masası başın

da toplandıklarını gördüğümüz 
dört mes'ul büyük devlet adamı
nın güzel niyetleri sayesinde ve 
temiz bir barış mücadelesi netice
sinde tam bir hak ve adaletle çö
züldüğünü görürsek barışın artık 
kolay kolay bozulmıyacağına olan 
kanaatimiz artacaktır. Çünkü Al
manya için Avrupada, Südetlerden 
başka bir topra~ meselesi olmadı
ğını, Hitler kat'iyetle söyledi. 
Mussolini harbi cinayetle tavsif 
etti ve işre Çemberlayn cHarbede
cek isek bu meseleden daha gen!ş 
meseleler için olabileceğini> söy
lüyor. 

Bu geniş meseleler o.caba ne o
labilir?! Almanyanın, ileride do
nanmasının büyümesi nisbetinde 
artacak müstemleke talebleri mi?! 
Yoksa İtalyanın Afrika şimalinde 
genişlemeye matuf bir hareketi 
mi?! Bunlar ted~ike değer birer 
mevzudur. Fakat biz günün mese
lesine dönersek, Hitlen bu sefer de 
Alman milletini mühlik bir harbe 
sokmaksızın harbedecek gibi gq.. 
rünerek ve hakla kuvvete ayni za
manda güvenerek Çekoslovakya
daki Almanlan kurtarmağe şim
diden muvaffak olmu'I ve bu su
retle Çekoslovak meselesini ebe
diyen değilse de bugun ıçin kapat
mış sayabiliriz. H. Emir Erkilet 

Göbels'in 
B ir nutk u 
Londra, 28 (Husust) - Alman propaganda 

nazın Göbels'in bu akşam lrad cttığ-1 blr nu
tuktan anlaşıldığına göre, Almanya, Südet
ler hakkındatt son taleblerlnde kat'iyetle ıs
rar edecektir. 

Oöbels, bu nutkunda ezcllmle dem14tır tt: 
·- sızı temin ederim kl, bütün taıebler1-

mlz tamamen yerine gettrllecelctlr. Ve bu, 

Japonlar Çin hattını Çekoslovakyanın zannettiğinden pek daha 
kısa bir müddet içinde olacaktır. 

l BUUln dünya bize, sulhperverllk ve 1Llcift.l 
yarmış ar tavsiyelerinde bulunuyor, kuvvete mllracaat 

Şanghay, 28 (A.A.) - Japon kuvvetleri r --.,ızı istemiyorlar. Fakat bl% aulhperver-
bugtın Yangtse nehrinin sol aahlllnde Ti- "tfdalln ve tuvvetsızllğfn ne deınek ol-
engçeng'deld Çin hattını yarmışlardır. Çin- ' 1 15 sene içinde çok iyi anladık. 
ıuer rlc'ate başJamıftır. dl, bafkalarının bize ka?'fl kullaudılda-

Japon kuvvetleri Sinyang ve Yangt.se ıs- rı bu yumuıak lisanın sebebi, btzı daha :fıızla 
tikameUnde yeni bir taarruz hazırlamakta- se'"'1eğe ba.şladıklanndan değildir. Bunun 

• Y' -ıe sebebi, maut oldutumuz müdhtı tuv-dır. vettir.ı 

Bulgar ordusunun 
manevralan lkhsad Vekili geJiyor 

Sofya, 26 (A.A.) - Röyter ajansı Ankara, 28 (Hususi) - İktısad Ve-
muhabirinin bildirdiğine göre Bulga- kili Şakir Kesebirin cum·a günü İstan
ristanın cenubunda muhtelif sınıfiarın bula hareket edeceği ve orada bir iki 
iştirakile bugün askeri manevralara gün kaldıktan sonra tekrar şehrimize 
başlanmıştır. döneceği bildirilmektedir. .............................................................................................................................. 

Seyahat notları : 22 

Monte Kar/o 
Nihayet romanlara, tarihe maloJan, kafalarda yer tutan dünyanın en meş

hur kumarhanesinin bulunduğu Monte Karlodayım. Ne yalan söyllyeyim. Bu 
isim zihnimde o kadar büyümüş, öyle yer etmif ki beni Nlsten buraya ge. 
tiren otobüs ıoförü: 

- Monte Karlo! 
Deyince içime bir ürperme düştü. Yüksek hurma ağaçlarının g5lgelendir

diği meydanda yalnız kalınca §a§ırdım. Pazar olduğu için mağazalaı- kapalı .. 
ilk hatırıma gelen meşhur kumarhaneyi gezmek oldu. Köşede duran Monako 
prensinin §1k polisine sordum. Beyaı eldivenli elile işaret etti. Lüks otomo
billerin sıralandığı bir bahçenin ortasında denize doğru gentı terasları uzan
mış azametli bir bina. Kapılarında üniformalı hademeler bekliyor. Kumarha· 
neye girmek için kart lfızım olduğunu biliyorum. Fakat gazeteci için karta 
lüzum yok. Ve biliyorum ki hem mevsim değil, hem de pazar. İçeride kim
seler yok. Buna rağmen milyonların eriyip gittiği bu meş'um binayı görmek 
ihtiyacı ile kapıcıya gazetecı olduğumu söyledim. Beni yazıhaneye götürdü. 
Pasaportuma baktılar. Yanıma bir de adam katarak içeriye serbest bıraktı
lar. Salonlar, bakara, ruiet mnsalan. Ve nihayet bizde Maryoseranın Yıldız 
kumarhanesinde gördüğümüz şeyler .. boş salonlan gezerken kafam hep bu
rada geçen hadiseler, Monte Karlo için yazılmış roman mevzularile dolu 
idi.. fakat defterime birço!t §eyler kaydettim. 

Monte Karloda beni kumnrhaneden fazla alakadar eden iki şey oldu. Mona
ko prensinin meşhur nkvaryomu ve jarden ekzotik! 

Bür1ıan Cahid 
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~~~I~~,~·~ ·''ı-~~~~.~=:lJ 
Pazarlıksız satış iki gün 1 Cibalide bir yağ 

sonra başlıyacak fabrikası yandı 
Belediye iktısad işleri müdürlüğü on beş bin kanun, 

kararname ve izahname bastırarak esnafa dağıttı 

Pazarlık.sız satış kanununun başla
ması için iki gün kalmıştır. Bundan do
layı. belediyede, Ticaret Odasında, za
bıtada, kaymakamlıklarda son hazır
lıklar bitirilınek üzeredir. Belediye ikw 
tısad işleri müdürlüğü bastırdığı on beş 
bin kanun, kararname ve izahnameyi 
kaymakamlar vasıtasile dükkanlara da
ğıtmaktadır. Diğer taraftan 20 cild zaw 

bıt varakası ısmarlanmıştır. Pazarhksız 
satış cezalan bunlarla alınacaktır. Fa
kat bu mikdar az görülerek dün yeni
den 100 cild daha sipariş edilmiştir. 
Ayrıca ceza gören esnafı kaydetmek i
çin sicil fişleri de ısmarlanmıştır. Bun
ların da mikdan şimdilik 5000 olacak
tır. Cezalandırılan esnafın bu fişlere, 

Mil tef errik : 

kanuna aykırı hareketleri kaydoluna
cak, tekerrürilnde dükkaruan kapatıla-
caktır. 

Şehrin her tarafında memurlar dük
kanları dolaşarak kanunun mahiyetini 
esnafa izah etmektedirler. Ticaret Oda-
sında da dün iç ticaret umum müdürü 
Mümtaz tarafından öğleden evvel ha-
lıcılar, kilimciler, kakmacılar, antika
cılar ve oymacılara. on altı buçuktan 
sonra da hazır ayakkabıcılar, terlikc!.
ler, lastikciler ve emsali esnafa kanun 
hakkında uzun uzadıya ma!Umat veril
miştir. Yarın da Şevket Süreyya tara
fından rnahrukatcılara kanun hüküm
leri anlatılacaktır. 

Kültür işleri: 

Cibalide vapur iskelesi caddesinde 
bir yağ fabrikasında yangın çıktığım 
dünkü şehir tabunızda yazmıştık. Bu
gün de hadise etrafında topladığımız 
mütemmim malCı.matı veriyoruz. 

Saat 6,30 da yangını Beyazıd yangm 
kulesi görmüş ve derhal Fatih itfaiye
sini haberdar etmiştir. İki dakika son
ra yetişen itfaiye, içinde kolaylıyla ya
nacak maddeler dolu olan fabrikada a
teşin birdenbire büyüdüğünü ve bütün 
bir semt için tehdidkar bir şekil ald1ğı
nı görmüştür. Bu vaziyet karşısında a
teşi sudan bir çember arasına alarak 
başka yerlere sirayetine meydan bıra
kılmamak istenmiş ise de, bu da isteni
len neticeyi vermemiştir. Fabrikadaki 
ateş, gittikce cehennemi bir hal almış 
ve kıpkızıl alevler civardaki evlerin 
saçaklarını yalamağa başlamıştır. Ter
kos musluklarında bol su bulunmasına 
rağmen itfaiye denizden de istifade et
miş, döktüğü yüzlerce hortumla büyük 
bir sahayı bir su baskını altına alınış i
se de, biraz sonra fabrikanın sırasında-

Balkan Çocuk Esirgeme Kurumu YoksuJ çocukları himaye kur\Jaıd ki 1 O ve 12 numaralı dükkanlar ateş 
kongresi bugün toplanacak almıştır. Bunların söndürülınesine ça-

Bu ay sonunda Belgradda toplanacak Birlik kolları halinde çalışan İstan- lışılırken ateş yan taraftaki sokağa' da 
olan İkinci Balkan Çocuk Esirgeme bul ilk tedrisat yoksul çocuklarını hi- sirayet etmiş ve bu sokaktaki 2, 4, 6, ve 
Kongresine memleketimiz de işHrake maye cemiyeti, bugün saat 15 de vali 8 numaralı evler de tutuşmuştur. Yan
karar vermişti. Çocuk Esirgeme Kuru- ve belediye reisi Muhiddin Üstündağm gının çok tehlikeli bir ha1 aldığın• gö
rnu reisi ve Kırklareli saylavı Dr. Bay başkanlığında toplanacaktır. Bu top- ren Fatih itfaiyesi, müdüriyetteki ihti-

F d U · d 1 k · yat müfrezeyi de sevketmiş ve ancak ua mayın rıyasetin e o ara seçı- lantıda birliğin bu ders yılı içinde ge-
k bu sayede saat l 0.30 da ateş bastırıla-

len ve Erzurum saylavı Bayan N;:\ iye çen seneye nazaran daha fazla mikdar-
bilrniştir. 

Elgün, Edirne saylavı Dr. Bayan Fat- da çocuk hı·ma·ve etmesı' ı·çı'n tedhı'rleı· Y t · d w f b 'k 
Ç 

J .., angın ne icesın e yag a n ası ta-
ma Memik ile ocuk Esirgeme Genel alınaca·ktır. d. w d"kk" 1 d k mamen, ıger ev ve u an ar a ıs-

Merkezi muamelat direktörü Bay Meh- D . t k 1 ki. b l men yanmıs.lardır. Yangının neden ileri 
med Ali Sancakdardan mürekkeb olan emır e ere ı ara a ar 

ı ı k geldiği, dün, akşama kadar devam eden 
murahhas heyeti dün akşam Belgrada yayı o aca tahkikata rağmen henüz kat't şekilde 
hareket etmiştir. Şehir yollarının bozulmaması ıçın tesbit edilememiştir. Ocaklardan biri-
Ecnebi ve ekalliyet mekteblerindeki demir tekerlekli yük arablarının 1 ey- sinin iyi söndürülmemesinin yangına 

öğretmenlerin kadrosu geldi lUle kadar kaldırılması veyahud yaylı sebeb olduğuna ihtimal verilmektedir. 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet şekle konması kararlaştırılmıştı. Fa- Fabrikadakj eşya ile makinelerin 

mekteblerinde bulunan kültiir öğret- kat yapılan tedkiklere göre İstanbulda Lasting sigorta şirketine 5 5 bin lira 
menlerine aid na•kil kadrosu Maarif 4200 yük arabası bulunması do1ayısile mukabilinde sigortalı olduğu tesbit e
Veka1etinden dün İstanbul kültür di- bunların kısa bir müddet içinde yaylı dilıniştir. Zabıta ve müddeiumumilik 
rektörlüğüne gelıniştir. Bu kadroya hale getirilmesinin imkansız oldu~ tahkikata devam etmektedir. 
göre 24 kültür öğretmeninin yerleri anlaşılmış ve bunun için bu mühlet 
değiştirilmiştir. ikincikanuna kadar uzatılınıştır. 

Beylerbeyi faciası kurbanlarından ikisi öldü 
Sigor!alr rın harb 
rizikoları artıldı 

Orta Avrupadaki harb tehlikesinin 
günden güne artmakta bulunması yü
zünden harb sigorta rizikolarının yüz
de dörtten yüzde ona kadar çıktığım 

yazmıştık. 

Evvelki gün milli reasürans umum 
müdürü Refii Celal Bayarın reisliği al
tında toplanan şehrimizdeki bi.iti.ln si
gorta kumpanyaları umum müdürleri 
harb sigorta rizikoları hakkında mer
kezlerinden talimat istemişlerdir. 

Bugün milli reasüransta umum mü
dürün riyasetinde bir toplantı daha 
yapılarak son vaziyet görüşülecek ve 
sigorta kumpanyaları merkezlerinden 
gelen cevablar tedkik olunacaktır. 
Şehrimize gelen haberlere göre harb 

rizikoları için diğer devletler de Alman 
yaya gidecek mallar için azami had ka
bul etmşilerdir. İng\ltereden limanımı
za gelecek mallar için harb sigortası 
mevzuubah.! değildir. 
Diğer taraftan dün limanımızda bu

lunmakta olan bütün Alınan vapurları
nın aldıkları bir emirle Akdenize hare
ket ettikleri şayi olmuşsa da, yaptığı
mız tahkikat sonunda, son iki gün için
de limanımıza Alman bandıralı vapur
ların gelip gitmediği ve birkaç gün ev
vel giden vapurların da normal şekilde 
hareket ettikleri anlaşılmıştır. 

idaremizin Çamaltı tuzlasına şartname ve proJesı mucibince yapılacak su 
isalesi ameliyesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 20325 lira 13 kuruş ve muvakkat temfuatı 1524.39 liradır. 
m - Eksiltme 14/X/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabataşta 

levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü.• 

dürlüğü levazım ve mübayaat ıubesile Ankara ve İzmir başmüdürlüğünden 
alınabilir. 

1 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini bilhassa 
on bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
nca ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lbımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı inşaat 
§Ubemizden alınacak eksiltmeye iştırıı.k vesikası ve muvakkat güven~ parası 
makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının ek· 
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkan4 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6893) 

~ 

I - Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kayseri başmüdürlüğü bi • 
nasında yaptırılacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru, sarnıç ve dinamo ile bina 
arasında yapılacak ispirto satış deposu ve sundurma inşaatı bir kül halinde açılt 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti uınumiyesinin keşif bedeli 7660.43 lira ve muvakkat teminah • 
574.53 liradıx. 

IlI - Eksiltme 14/X/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü levazun ve mübayaat şubesile Kayseri başmüdürlüğünden alınabifu. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenle rin bir mukavele ile yaptıkları. iş bede .. 
linin on bin liradan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis 
olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inhisarlar inşaat şubesince ta • 

nmmış bulunması ve eksiltme gününden bir hafta evvel inhisarlar inşaat şube· 
sinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve inşaat şubemizdeıı 
alacakları fenni ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatt~ yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ilaıı 
olunur. (6892) • 

Ankarada on yıllık neşriyat sergisi 
açılacak 

Ankarada açılacak on yıllık Türk 
neşriyat sergisi için İstanbulda neşre
dilen eserlerin toplanmasına başlanmış
tır. Eserler toplanır toplanmaz derhal 
Ankaraya göderilecektir. 
................................•............................. 
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Muayyen bir müddeı zarfın~ 

fazlaca mikdarda iltrı yaptıracak6 
lar ayrıca tenzilitlı tarüemizdeıı 

tsti!ade edeceklerdir. 'l'am. yanın 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
blr tarife derpiş edil.mittir. 

Son Posta 'nın ticari ilB.nlanna 
aid iıler için ıu adresi müracaaı 
edilmelidir: 

tlinc:d.tll K.ollekılf Şlrk•U 
J[ahranıaozade ll&ıı 

Ankara caddesi 

VEFAT 
Matbuat Umum Müdürlüğü müşaviı'leriı 

den Şekib Enginerinin ve piyade önyüzb~ 
Necib Englnerinln anneleri ve ressam ~ 
Sami Boyar'ın hemşireleri Bayan Haseni 
Engineri uzun zamandanberl mübtern. eldu• 
ğu hastalıktan kurtulamıyarak evvelki ak• 
şam vefat etmiştir. Cenazesi dünkü çarşam• 
ba günü Bebekteki evinden kaldırılarak şe• 
hldlikteki aile kabrine defnedilmiştir. Keder • 
dide ailesine sabır diler, merhumeye de Al• 
lahtan mağfiret niyaz eyleriz. 
····························································•• İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mali ... 
kemesinden: 

Maarif Vekaletine izafeten İstanl:ıul 
muhakemat müdüriyeti tarafından M. a• 
leyh Kasımpaşada Mutbakkapı caddesin• 
de 30 No. da mukim Ömer Nizameddin 
aleyhine açılan mecburi hizmetini yap• 
mamasından mütevellid öda:!meye mee> 
bur kaldığı 7481 lira 31 kuruşun tahsiH 
davasından dolayı M. aleyh Nizameddin 
Ömerin yukarıda yazılı adresine gönde· 
rilen dava arzuhaline mübaşirin meşru• 
hatına nazaran ticaret için Çankayaya 
gittiği ve ne zaman geleceği belli olma .. 
yıp mahalli mezkurdaki adresinin dahi 
meçhul olduğu beyanilc bilatebliğ iade 
edilmiş olduğundan bu kere mahkemece 
kendisine ilanat icrasına ve istida sureti 
ile davetiyenin dahi muhakeme divanha .. 
nesine talikine karar verilmiş olduğun• 
dan muhakemenin muayyen olduğu 16/1 

11/938 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 de mahkemede hazır bulunması 
ve esas davaya karşı dahi yirmi gün için· 
de cevab vermesi lüzumu tebliğ maka .. 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

937/268 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimli~in .. 
den: Kadıköyünde yedinci llk okulda bade• 
me iken 15/9/938 gününde ölen Bayramın, 
Hayriye, Lutfü, Fevzi adlarındaki üç kücül 
çocuğuna halen Paşabahçe ispirto inhisar
lar fabrikasında itfaiye memuru amcalari 
Hüseyin Cinin 23/9 /938 tarihinde vasi tayin 
edildiği a!Akadarlara illin olunur. (1157) . ............................................................• 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Cuma gUnn akşamı 

(Beylerbeyinde) 

Sut Kardeşler 
Cumartesi (A. Hisar) da 

Buyuk musamere 

BU AKŞAM İDDİA EDİYORUZ 
HAY ATINIZIN EN EGLENCELI GECESiNi 
GEÇiRECEKSİNİZ. HİÇ BİR VAKİT GÜL

MEDIGINtZ KADAR GÜLECEKSİNiZ. infilaktan şonra fabrika nın hali ve yaralı miLdi!r 

Evvelki gün Bey !er beyinde bir fab- çalışmalara rağmen aldıkları ağır yara 
rikada müdhiş bir infilAk olduğunu, 2 7 ların teairile ölmü§ledir. 

iPEK 
Sinemasında 

3 AH B A P Ç A V U Ş L A R 
işcinin yaralandığını dün bütün tafsi- . y •• .. • • 

litile bildirmiştik. Haydarpaşa Nümu- Diger ys.ralılardan dordunun ye.rala-
ne hastanesine kaldırılan yaralıların rı da ç?k tehlikeli görülınekted.ir. Bun
derhal tedavilerine başlanmış, ancak lar~ hayatlarından ümid kesilm14 gi
ifcilerden Hilmi ile bir bafkası bütün bidır. 

' EGLENİVOR 
~ TÜRKÇE SÔZ~O BlR KAHKAHA TUFANI 

Programa lllv• olarak ı 
BOYOK TÜRK DENİZ KAHRAMAN! BARBAROS'un şanll adına yapılan MERASiM ve GEÇtD RESİMLERİ 

we ÇKMB&RLA YN • HITLIR mUllkata ltOtUn tafsllltlle 
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Karadenizin güzel 
kasabası: Cide 

bir 

Cidede çok güıel kirgir ~vler ve muntazam yol ve 
sokaklar vardır. Bu~a_da b~r dalgakıran yapıldığı tak
dirde Cide Karadenızın mukemmel bir limanı olacak 

Cidenin um um.t göriinüt'1 

gu,susf) - Kastamonuya lar. Cünkü· aahiI 
Kastamonu ~a olan ve bilhassa mevcuddur' de ne lokanta. ne otel 

40 kiloı:netre ınana ınalik bulunan Cide Cidenin ~abit . . . 
tabii bır li1 ~ 1 bir kazasıdır. gibi (Köpek b limanı, bır fil hortumu 
Karadenizin ~kezine bağlıyan iki ki- Yalı' denize urnu) adı verilen uzun ka-

Lirnanı kaZ8 utta bir şosesi vardır, evler masrafla d:::aktadır. ötesine az bir 
loınetre uzuıı1 ııup beyaz üstüvani ya - nizde büyük~· .an yapılırsa Karade • 
ahşab ve kAgir :ın iki yanında dizilmiş - ve fırtınalı ır liman kazanılmış olacak 
pılışları ile şose nuyan yolcul~larda lneboluya çıka-
. k ar, Sınoba git kt tır. h bulunan cadde, aza ev- lacaklardır. me en kurtn-

Limana bal d geÇer ve iki kısma ayı-
lerinin orıasın an nra Gülüç çayının gür Ceyhanda ... - , -
rır. Bu şoseden so (Ş8h köprüsü) başlar k Jagmur V8 dO.U pamuk 
sularına yol ve:::nı, olduğundan bunla- ve oza mahsulünü berbat etf 
ki; ayakları yı u bozmaktadır. Ceyhan (H • 1 

rm yen~. d~orun geçince, beledıyenin 31- gün evvelisi us:~ı) - ~undan dört heş 
Bu kopruden a tırdığı (Cemiş) köyü kazamızın Ka~d~an Y~?~urla beraber 

32 yıllarında Y ı!n dört köşe ve musluk- ve yassı kal r~ koyune iri ıaneli 
dönemecin~e be k,alınlığında su fışkıran muk ve koz~ ~ekimde d~şen dolu pa
larından bılek "de ayni üslOpta yapıJmış mahvetmiştı· mahsullerıni tamamen 
b. me uerı .. d d.ğ bl: r. 
ır çeş • }(kanının önun e ı er Jf Doludan z .. 

ekmekçi dil ··tede Banka, Aşağıcami çeş-1 yüne zarar ;:ar goren .b~ Kaldırım kö-
çeşme v~ t~ ? hizalarında dikili taşlar gi- za ziraat od:lıanı. ı:sbıt ~~n giden ka
rneleri bır.bırıkib eder ve sıralanırlar. kök dönüşte re~sı Abdulhakim Yüce 
bi caddeyı t~n iki tarafında ve bahçe iç- yünde tekrar gelı~en Narlıören kö-

Bu cad~en. etre kadar aralıklı m:.m- sel suları ot ya~ura tutulmuş ve 
lerinde yırını :m ınalik kAgir evler vardır. mesafeye .. ~.~bıl~ roldan hayli bir 
tazam soka!'1•: er beton köprü~.ine ge- Mevs~~ _emıştır. 
Bu cadd~lD ~ yolun biri (Nasuf) doludan kö l'~ag~n bu yağmurdan ve 
tilince, ikıyedi~,.eri de kasabaya gitmek- çok zarar ~ ül~rı~ pamuk ve kozalan 
mahallesine, 5 gonnuştur. ·-----tedir. sonra çarşı başlar. Bele- Sındırgıda b" 

Esas caddeden zincir, çiçek tarhlarile ır llöylUyU 
diyenin etrafını rcfır. Bu meydanlığın öldürdüler 
süslettili havuz d~~k8nlan ve yekdiğe - Sındırgı (HUSUs") 

f da çat11 u · dd :ı d Ram ı - Dedeler k.. ·· etra ın ted n iJri genış ca e ne en azan San . .. oyun-
rini amuden ka mi:llik vermektedir. seyin Tok ve '. ar:?ı ~oyden Hü
kazaya hendesi &la_r_ sahile yarım saat u- bağ yolu meskal~eşı Husnü Tok ile bir 

pazar f ğn e esınden kav tm· çarşı ve . haftada iki .de a u yan ve Htisnü Tok if .. • ga e ışler 
zak olduğundan, yolcular; Cidenin içi- Sarıyı öldü.nnU ç. te tuf~gile Ramazan 
vapurlardan çıkdan çok sıkıntı çekiyor - yeye .teslim. r.· Katil tutulup adli-

ne gelinciye ka ar ::::::::::::=:7.::::::::;::::::::;:::::::::lın~ış~t~ir~. -----

r - ~e Halkevi iyi çalışıyor 
( azılı. 
ünyeden ~k ve 

Yor: Unyede 
aıarı • 

rirnli çalıştn ._. 
tJTle~~e • 

na devam e 
. . 8 göste " 

dır. Bılhas5 uyeti 
rit kolunun faa 

. af etınektt
çok inkış kar.ı 
dir. Kolun ~; ida
Nejnd Çuldut 

t trner 
rccisi Şevke • 
gecelı gündüzUl ça 

Resiııı. 
lı~maktadır. . inde 
geçen hafta ıç 

G .. k • temsıl edilen ( 0 

le.rin Fethi) piyesin
de vazife alar• genç• 
leri gösteriyor. 

) 

SON POSTA 

Bayramiç jandarma 
alayına merasimle 

sancak verildi 
Bayramiç (Husust) - Bayraıniçteld 

jandarma alayına sancak teslimi için Or
general Fahreddin Altay, Trakya Umumf 
Müfietişi General Klzım. Dirik. müstah
kem mevki komutanı tümgeneral 
Ali Rıza Artunkal, · vali Atıf U
lusoğlu ve Çanakkale jandarma 
tuğ komutanı albay Osman Pekuz 
ile birlikte dün saat 15 i 15 geçe 
kazamıza gelmişlerdir. Orgeneral askeri 
mahfeldc on beş dakika istirahat buyur
du1ttan sonra saat 15,30 da Tümg\'.'nf'rnl 
Ali Rıza Artunkal, General Kazım Dirik, 
vali Atıf Ulusoğlu, Albay Osman Pckuz 
ve İlçebay Ali Çıtakoğlu ile birlikte Ev
ciler nahiyesinin Ayazma mevkiine gi
derek akşam geç vakit kazaya dönmüşler 
ve askeri mahfelde şereflerin~ ziyafet ve
rilmiştir. Sabahleyin jandarma alayı, bü
tün memur ve halk topçu taliınhanesi 
meydanında toplanarak: yerlerini alınış
lar ve alay ile bir topçu taburu da mera
sim nizamını alarak Orgenerali bekleme
ğe başlamışlardır. Orgeneral tam saat 9 
da alana gelmiş ve jandarma alayını tef
tiş ettikten sonra sancağın kudsiyeti ve 
muhafazası hakkında kıymeti! hitabede 
bulunmuş, sancağı jandarma alay komu
tanı Albay Tahsin Atukafp·a teslim et
miştir. Albay Tahsin Atukalp ta alay na
mına canlı hitabe yapmış, İstiklal marşı 
alay efradı, bütün halk ve memurlar ta
rafından hep bir ağızdan söylenmiştir. 
Müteakiben geçid resmi başlamış ve as
kerimiz çok alkışlanmıştır. 
~-~ ~~~~ 

Oltuda yağmurlar buyuk 
zararlar yaptı 

Birçok köy ev!erini sel~er 
götürdü. · Yollar ve 

köprüler bozuldu 
Oltudan yazılıyor: 
Oltu ve civar köylerinde, bilhassa 

mezruata büyük ziyanı dokunan sel 
hadisesi hakkında aldığımız tafsilat 
şudur: 

Seller, bilhassa merkez, Olur, Kosor 
ve Kömürlü nahiyelerinde tahribat 
yapmıştır. Oltuda su basan evlerde bil
hassa on beş ev çok zarar görmüştür. 
Sular bahçeleri ve mısır tarlalannı tah
rip etmiştir. İki öküz boğul.muştur. Sel
ler Kığı köprüsünü, Oltu ile Göle ara
sındaki yollan ve menfezleri tahrip et
miş, en ziyade Kosor nahiyesinin Hoş 
köyünde tahribat yapmıştır. Bu köyde 
tarlalardan başka bir çok evler harab 
olmuş ve hallt perişan bir vaziyete düş
müştür. Nüfus zayiatı yoktur. 

Olurum Oltu 90sesl ilzerind~k.i Nor
bit ve aşağı Nisgir köprülerini sel gö -
tü~üştür. Ersenik köyünün biçilme -
mış tarlatan da kiınilen hasara uğra -
mıştır. Diğer bir köyden de iki evi su
lar götürmüş ve ekinler hasara uğra • 
mıştır. 

Gazianteb cezaevinde kurslar 
Gazianteb (Husust) - Halkevl her se

ne cezaevinde kurslar açmaktadır. Bu 
mevsimde de gene halk dershaneleri açıl
mıı ve mahktlmlar bunlara tehalilkle 
kaydedilmi§lerdir. Yerstzliit yüzünden 
hapishane avlusunda verilen bu kurslara 
devam edenlere Halkevince kalem ve 
defter de dağıtılmakta:iır. pazar Ola Hasan Bey Dlvor ki: 

ö le gsrib 
· - Hasan BeY··· ~ Bir 
günler geçiriyoruz ki·" 
harb lafıdır, bajlı.yor··· 

. .. Aybaşına kadar verilen 
ınühlet ha bitti, ha bitecek! 
deniyor .•• 

· · · Harbin kopması bir saat 
lnese~~si. haline gelmişken 
sulh unudleri yeniden beliri-
~:·7 Böyle ~y görillmüı mü-

Hasan Bey - Amma tu
hafsın be biradr, Allah fakir 
kulunu sevindirmek isteyin
ce eskidenberi eşeğini kay. 
bettirfp tekrar b•ıldurmaz mı 
idi? 

Sayfa 5 

Cenub Anadolunun tarihi 
bir kasabası: Finike 

Finikede elektrik tesisatı ve güzel bir park viicude 
getirilmiştir . . Köylerde de yeni mektebler yapılıyor 

Fi.nikeden Kaş muhabirimiz yazıyor: 
Cenup yurd ·sahillerimizin mütevazi 

bir köşesinde bul~nan Finike, adıfü ta
rihten alınış, zengin bir memlekeitir. 
Burası her şeyden evvel, bir ihraç iske
lesi ve bir ekonomik mübadele merke -
zidir. Toprak vaziyeti, Finikeyi, Akde
niz havzası içinde ehemmiyetli bir yurd 
köşesi haline getirmiştir. 
Toprakları mümbit olmakla beraber 

Pinikenin, dağları da zengindir. Eski
den faaliyet halinde bir yanardağ iken, 
bugün sönmüş bulunan ve hala ağzın
da dumanlar tüten Çıralıdağda petroJ 
veya benzin damarları olduğu ve gene 
1'1inikenin Kap hududlarında, Muskar 
dağlarına yakın yerlerinde krom ma -
denleri bulunduğu anlaşılmıştır. 

Henüz üzerinde tetkikat yapılmamış 
ve vaziyetleri 'iyice tesbit edilmemiş 
olan bu madenleri, kuvvetli sermaye
lerle açmak ve istifade olunur bir hale 
getirmek için bir teşebbüs yapılmamış
tır. 

Finike, yurdumuzun en başta gelen 
portakal memleketlerinden birisidir. 
Kilidonya burnu imtidadınca uzanan 
kumsallıklardan sonra, Elmalıya doğ
ru açılan geniş bir vadi içinde, Finike
nin bütün güzelliklerini bir araya top
lıyan portakal bahçeleri vardır. 

Tabiat tezadlarile dolu olan Finikede 

tun yapılmış ve böylece oranın çok 
ehemmiyetli bir ihtiyacına cevab ve -
rilmiştir. 

Şimdi köylerinde mektebler yapı· a '1 

Finikede baştan başa bir umran ha re
keti göze çarpmak~dır. 

Cenup A!ıacfolunun büyük ovası 
Cenup Anadoluda El.malı ovası, me~

hur Akdağ ile Beydağı arasındak i hü
yük vadiyi teşkil eden zengin bir ova
dır. Elmalı kasabasından itibaren ba~
Jayıp, bir deniz gibi Susuzdağını sıyı
rarak Akdağın sulu eteklerine dayanan 
bu ova, bu rnıntakada, yurdumuzun 
ikinci ovasıdır. 

Burası, l 00 kilometre murabba•na 
yakın bir genişlikte, lekesiz ve sade 
topraktan ibaret mümbit bir arazidir. 

Dört bir tarafındaki dağlardan sü -
zülen topraklarla beslenmiş ve asırla
rın emeğile meydana gelmiş olan bu 
eşsiz vadi, bugün on binlerce insanı 

besliyecek kabiliyett.edir. 
Uzaklardan bakıldığı zaman yemye

şil bir örtü altında yattığı görülen bu 
ovanın hemen hemen her tarafı ekil -
mekte ve burası, senenin muayyen bir 
kaç zamanında mahsul verrnekıtedir. 

Henüz fenni ziraat vasıtalarının la· 
yikile ehemmiv.et kazanmadığı bu yer
de, eski ziraat usulü hakimdir. Nakil 
vasıtalannı ekseriyetle kağnılar teşkil 
eder. 

kızgın çöllerin manzarası, Suriye sa- Bugün, El.malının, Kaşın ve Finikenin 
hillerinin ılık havası vardır. Yaz gün - olduğu kadar, daha bir çok yerlerin de 
!erinde kızgın bir güneş altında buna- un ihtiyacını karşılayan bu misilsiz 
lan Finikeliler, portakal bahçelerine <>vanın, eslci halinden kurtarılarak, 
koşarak dinlenirler. Orada, hayat baş- motörize edilmiş aletlerle işlenmesi 
kadır. Ve işte Finikenin asıl tabiat te- icab etmektedir. 
zadlarile dolu oluşu, buradaki portakal Ovanın iki tarafına sıralanmış ve her 
bahçelerinin, kumsallıklarından, kız - biri bol ağaç kümeleri içine gömülmüş 
gın güneş altında eriyen Finike kasa- köyler vardır. Temiz bir hava içinde, 
basından farklı 0 llJ.'ludur. tabiatin imkanlarından istifadeye c;a -

Burada son yıllarda belediye. göze lışan köylüler, buralarda mutlu blr ö-
çarpacak işler görmüştür. mür içinde yaşıyorlar. 

Elektrik teşkilatı yapılmış, meml~ Elmalı ovasının ortasında bir tePf 
ketin güzel bir yerinde bir park yapıla- halinde höyükler de vardır. Henüz in· 
rak Atatürkün büstü ile şereflendiril- san elinin değmediği bu höyükler ova 
miştir. Kış günlerinde yolcuları müş- nın derin sükuneti içinde, koynunda a· 
kül vaziyete sokan Finikede bir Cie nh- sırlann mirasını saklamaktadır. 

C Yurdda spor hareketleri ~ 

Ezineden yazılıyor: Çanakkale lig mın 35 inci dakikasında misafir takım 
maçlarına başlanmıştır. Bayramiç, Ay bir gol daha yaparak 3-2 galib geldi. 
vacık, Ezine takımları maçlarını Ay - Balıkesir _ Afyon muhtelitleri maçı 
vacık sahasında yapmışlardır. Cumar- Afyondan yazılıyor: Ege turnesine çı. 
tesi günti Ayvacık klübile Ezin.e klü - kan Balikesir muhteliti pazar günü Es -
bü arasındaki maç sıfıra karşı bir gol- kişehirde bir maç yaptıktan sonra bura
le Ezinenin gairbiyetile neticelenmiş - ya gelmiş, salı günü de Afyon muhteliti 
tir. ile karşılaşmıştır. Maç çok heyeca'nlı ve 

Ayni sahada pazar günil yapılan Afyonluların hakimiyeti altında geçmiş-
maçta Bayramiçle Ezine karşılaşmış, tir. Neticede Afyon .rnuhteliti 2-0 galıb 
Ezine bire karşı üç gıol yaparak Bay - gelmiştir. 

~miç ~e Ay~a~ık ~ıntakası galibliği- Kırklarelinde neticesiz kalan bir maç 
nı temın etmıştır. Şımdt de Biga - Ça - Kırklareli (Hususi) - Pınarhisarın 
nakkale - Gelibolu - LApseki - Ecel~a~ 174 üncü alay sübayları bu hafta Fen~r
aralarında yapılacak maçlarda galıbı- bahçeden Orhan Naci Hüsameddin Ga
yeti temin eden klüple 2/Birinciteşrin latasaraydan N~ri ve' Eni.si araları~a a
pazar günü Çanakkale sahasında yapı- tarak kuvvetli bir muhtelit ile Kırklare
Jacak bu karşılaşma sonunda galib ge- llne · geldiler. Kırklareli her iki klüb o
:en 1düp vilayet bölgesi şampiyonlu - yuncularından derhal bir takım teşk~l 
gunu kazanmış olacaktır. ederek sahaya çıktılar. Maç çok heyecan-

Resim Ezine takımını göstermekte- lı devam ediyordu. Misafir takım birinci 
dir. haftayimi 3-0 vaziyette bitirdi. İkinci 

Edirne muhteliti - Halkspor maçı haftayimin ilk dakikalarında Kırklar<'ll 
Kırklareli (Hususi) - Bugün Edir- sol açığı takımının ille goHinü kaydetti. 

neden gelen antrenör Bay Hüseyinin Oyn kırklarelinin hakimiyeti altında de
idaresindeki muhtelit takım ile Kırk - vam etmekte iken hakem Hüsameddine 
lareli Halkspor klübü birinci takımı a- penaltı cezası verdi. Hüsameddin itiraz 
rasında yapılan maç çok zevkli olmuş- etti. Hakemin emrile boş kaleye penaltı 
tur. Hava çok rüzgşrlı idi. Birinci haf- çekildi. Fakat misafir !akım sahayı teri 
taym 2-2 beraber iken ikinCi haftay - ederek maçı neticesiz bıraktı. 
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Çinliler 
diyorlar ki: 

:Müşterek evi süpü. 
recek tek insan çık. 

ınaz. 

* Akıllı az konuşur, 

çok konuşan çok akıl
lı değildir. 

1 ( Neler yaparız? ) 1 

Kendi yaptıklarımıza 
kendimiz gülelim 

_,n bafl
- l{arıu..-

lt fena .. 
ıa,sı ço yl unu-

- aer şe 
turor ın~? hl9 blr 

Bilaltts 
- ..... uyor. 

iOYi unu ... ~ 

* yüzü.ne karşı med. 

beden, arkandan •· 
teybinde söyler. 

* Bir insanın arka
sından bir köpek 
havlar, !akaı; sesi yüz 
yerden akseder. 

* 
Meydanda 

a baktı: 
!(adın, kocasın - Bilir misin, 

,......~ dedi, yeni evlen -
_, diğimiz zamanlar -

da ild de bir ban:ı 
cSenin altın gibi 
bir kalbin var. 

• ,derdin. 

· ııyoruın· 
- J:{atır . "yle bir şey söylemiyor -
- Şimdi h1ç o 

sun.. d nda seni kim görse cal-
. di' ıneY a ' 

- ~un. , diyor. 
tın dışlerı var * 

Benim gibi 
otelinde bir gece yatmışlar-

l{asabauın dı. Sabah olunca 
otel sahibi kadın 
odalarına girdi: 

- Nasıl güzel 
uyudunuz ya? 

- Güzel uyıt -
-,..-r:~~ mak mı? .. Ne ge. 

tahtakuruları üzerimiz • 
. bütün gece 

zer, . ımadıJar. 
den eksık ~ . k d n ellerim birbirine vur. 

Otel sahıbı a ı 

du: ah bayan, bizim tahtakuru-
- Ah ba!, "bi sizi sevmiş r:lacaklar .. 

ıarı da beniltl ~iz de 0 kadar cana ya
""arı koca her ı ... ., 
kıniıJUZ ]ci.... * 

S• j istiyorum 
ıı d" . J'b vı açtı ken ısıne ta ı 

Genç kıZ kapı. olan delikanlı ka-
pının önündeydi.. 

- Neye geldi • 

aiz? 
- Sizi istemiye. 
- Ben annemi 

görünii2 dememiş-

ıniydim? ~ fakat beğenmedim. Onu is-
- Gördi.ill1ı ızı· • istiyorum. 

gene s 
temiyorurn, 

* 
pudra parası 

·ne nişanlısından bah
Erkek kız k~eşı sedıyordu: 

_ Sen de dikk~t 

ettin ıni, dedi, ni
şanlımın yüzü faz-

A/',_,·~- ıa büyük.. 
J _ Bunun ne e-

IS:ııııılll!lif"_..,ıt--ı' ; bernıniyeti var ki? 

d ... 
'Erkek dü§Ün u. eh mnıiyeti olmıya-

. için e 
- Evet senin . zaman pudra 

d"ıı;.iıJlJZ 
bilir .. Fakat evlen 1

!S • 

ereceğil]l. 
paralarını ben V 

nım yal 

I 

Kapımızı hırsıza karşı kilidleriz. Fa
kat anahta 

" Paspasın altına sakta • 
nz:. Paspas altına anahta:- saklanıl-
dıgını sanki hırsız bilme "? z mı. 

Bir palto alacağımız zaman: 

-. Dayanır mı, sağ~am mı? 
Dıye sorarız ç.. ··k · uru. ohı.rsa. 
Satıcı bize: 

- Dayanmaz .. ..k .. 
' çuru tu-r .• der mi kı? ... 

Vitrindeki ·· 
, cyuz elli kul"U§• etik tl". 

malı ma - e ı 
gazada çıkarttığımız zaman. 

muhakk k b. • 
. a ır kere de tezgahtara: 

- Kaça? 

Diye sorarız. 

Sinem.ada bir . 
eseri h ffünın, tiyat'l"oda bir 

n oşumuza gide 
alkışlarız A n parçalarını 

· caba niçı" ? 01 muz b · n. ·• cuduğu • 
ır rom.anın 

yor parçalanr.ı alkışlı-
mu!IUZ da? •• 

Lokantada garsona: 

- lstakoz taze mi'> 

Diye sorarız lstak. b 
son: . oz ayat olsu, gar-

- Taze de-·ı b 
ki? gı , aya.ttur, diyecek midir 

lsta.syonda bir noktada d 
mizden kıpırdanm urur, yeri • 
nin gelmesini b kla&:n saatlerce tre-

e enz. Fakat b. k re tren i t . ır e-
. . s asyona gırdi nıi... He 

valızlerımizi y•:klenı· t men 
. ... r, renle b. lik te ıstas1 b ır -yon oyunca Yii.rf .. ,,, 
ı .. ırtt~. Btıı'l.a. 

ııe uzum var ki? .. 

Sayfa 7 

Şu bu · 
diyor ki: 

Bir Akdeniz yolculuğunun intıbaları 

Gemilerde denizaltı 
korkusu gene başladı 

Aşk, ilAct bulunnu 
yan hastalıktır. Has
talığın müddeti sekiz 
günden seksen yılr 

kadar değişir. 

Hepimiz o kadar bunalmıştık ki bir kadının çıglıga 
benzeyen sesi: "/şte ... işte!" diye haykırınca heyecanla 
bağırdık: "Nerede?.... Meger kadırıcagız Berutun 

* Güzel kadınları se-

ufukta meydana çıkan ışıklarını gösteriyormuş 
Yazan: Nizam edelin Nazif 

venler, zevkli insan-
lardır. Çirkin kadın-

ları sevenle:: paraya 

düşkün olanlardır. 
- Karımın ağzın

kadınlara dan bir tek yalan 
gelince.. onları aklı çıkmatn.l§tır. 

Faziletli 

başında olanlar se- - Olabilir.. ben 
de lnanınm. Dalma 

verler. burnundan konUGur. 

* 
Minimini 

Kadın sinir hastalığına tutulmuştu. 
Muayene eden ;==:;;;;rır;:::;, 
doktor: 1 

- Bu hastalığa I 
sebeb olan mini • ~:P.'\ı~ 
mini bir mikrop - Beruttan bir m4BZIU'll 

tur. Pireden gemiye bir de şair bindi: dıma karar verdili rivayet ediliyor. Son~ 
Dedi, kadın şa - 0 · ra . .. Romany,."'" Çekoslovakyaya yar· ranıs... ~ 

şırdı: Yirmi dört saatten.beri tanıştığımız hal- duna gidecek Rus kuvvetlerine yol ve · 
- Minimini bir mikrop mu? Siz ne di- ı de pek çabuk kaynaştığımız, 24: yıllık bir receği de rivayet ediliyor. 

yorsunuz d~ktor.. kocam tam_. bir _metre dost samimiyeti ile konuştuğum.uz bu Oh azizim Bunları öğrenmek için mi 
seksen santı~ boyundadır. Yuz kılodan meşhur Oranis, yemiş tabağından bir şeC- radyoyu açtırma.mı isliyorsu:ıuz? 
da fazla gelır. tali seçtikten sonra monoklünü düzeltti: Ve saate bir göz atarak ilave etti: * - Telsiz telgrafçı bize mütemadiyen - Tam üç çeyrek saat sonra Berutta -

O -· - neş'eli havalar dinletiyor ... - dedi - 30 yız. Kumanda köprüsüne gitmeliyim. 
~u meyın saattir Akdenizin ortasın.da dünyadan 

Hizmetçi, elindeki çay tepsisini devir- tek haber almadan dolaşıp duruyoruz. 
di. Çay takımları Mais c'est vraiement intolerable mon 
yer.! dü~üp kırıl • ~ cher. 
dılar. Bayart hid - .>-,. Biraz yüksekçe bir sesle söylenen bu 
detkndi : j sözleri, yakın masalardan birinde otu -

- Beceriksiz, be ran süvari işitmişti Gülümsiyerek yanın-
nim altı kişilik dakilere söylendi: 
çay takımım: kır

dm ha? 
Hizmetçi düşündil: 

- Üzülmeyin hayan, dedi, siz onu altı 
kişi için aldınızdı, öyle mi? Bugün yir

mi kişiye çay verdik. Umduğunuzdan 

fazla işe yaradıktan sonra kırıldı dem.ek-
tir. 

* 
ne? 

Yeni daktilondan memnun musun? 
- İşinden mem-

nunuın amma sü -
süne çok fazla 
dü~kün . 

- Bundan sana 
ne? 

- Bana ne olar 
~u? Kombinezonlarına askı yapmak için, 
hıç olmazsa haftada bir iki makine şe -
ridini aşırıp götürüyor. 

* 
Ben bi"i ·ornm 

- Dikkat ediyor musunuz bayanlar? 
Gemimizde neş'eden ve endişesizlikten şi
kayet edenler de var. Aşçının beğenil

memesine dahi, belki tahammül edebili -
rirn amma, bu Sulh ve sükfuıa isyan edil
mesine? Hayır .. Hem yolculannun neş'e
sini kaçırmamak vazifem değil midir? 

Fakat Oranis'e ve onun sözlerini tasvib 
eder bir tavırla dinliyen bana ve Doğan 
Nadiye bilvasıta verilen bu cevab, genç 
süvarinin ummadığı bir netice doğur -
du. Yemek salonunda umumi bir mereüt 
ve tecessüs belirdi. Dik.katle soyduğu ıır
mud parçasını ağzına götürmekte iken 
çatalını tabağına bırakan sarışın ve çok 
güzel bir Romanyalı bayan heyecanla 
sordu: 

- Nasıl? Ne demek istiyorsunuz ku -
mandan? Neş'emizi kaçırtacak haberler 
alıyorsunuz da bunları bize duyurmak

tan mı çekiniyorsunuz? 
Bükreşin en asil aılelerinden birine 

mensub olduğu rivayet edilen ve neza -
keti, mondainteye vukufu, jestlerinin ki
barlığı ile bu rivayeti rahat rahat teyid 
eden Transilvanya kumandanı birdenbire 

. Karı koca seyahate çıkmıştılar.. cevab vermedi. Gözlerini, siyah ünifor -
b g:.i?.el masmm kollarında pırıldıyan fırkateyn 
ır şehirde bir 

haiL:ı kaldılar. 1~~ t -<;, kaptanı galonlarına daldırdı. Sonra, dışa-
H fi v · rıda uğultusu artan rüzgara kulak ka -a anın sonun - ~ 
da kadın kocası • bartıyormuş gibi başını sağ omuzunı 
na: 

- Bilıyor mu • ' 

- doğru eğerek ve lakayd olnıağa çabalı • 
yarak: 

sun buralan bana 

a.~tık .~ir hafta evvelki kadar güzel gö -
runmuyorlar. Buna sebeb ne bilmem? 

Dedi. Kocası gülümsedi: 
- Ben biliyorum, bütün paramızı bi -

tirdik te ondan. 

- Eğer, sen, kadına hürmet et
meyi bilen biT insan olsaydın, 

aptal aptal yüzüme bakacağına 

yanıma gelir, piyanon".ln bir ucun -
dan tutar, başına atmam i~i?ı bana ~ 
yardım ederdin. 

- Hayır bayan, hayır ... - dedı - hiç bir 
fena haber yok. Hem sizi nasıl aldatabi -
lirim? Bir saat sonra Berutta olacağız. 
Gazete satın almanıza da mani olamam 
ya ... 

Bu sırada radyoda kıvrak bjr z1gan ha
vası başlamıştı. Masalardan kalkanla:
dans salonuna daldılar. Kumandanın ' söz
leri güzel sar~ını tam.amile tatmin et -
miş olmalıydı ki bara geçtiğimiz zaman, 
onun, Bükreş operasının yüz otuz kiloluk 
baritonu ile valse başladığını gördüm. 

* Gemide beş gazeteci idik. "Üçümüz bara 
girmiştik: 

~en, Oraniş, Romanyalı Sergey. 
Ilk işimiz kumandanın etrafını sarmak 

oldu: 
- Orta Avnıpadan ne haber? - dedim. 
- Fena ... - dedi - Südetliler silaha sa-

rılmış gibidirler. Almanyanın müdahale 
etmesi ihtimalleri artıyor. İngiliz teşeb
büsleri muhtelif memleketlerde büyü!t 
bir nikbin uyandı.nnışa benzemiyor. 
İtalyanın Almanyaya kat'i surette yar-

Çevik adımlarla yanımızdan uzaklaşan 
genç denizcinin sözleri üçümüzü de derin 
bir düşünceye daldırmıştı. 

Oranis: 
- Bıi belliydi. - dedi - ben kumanda· 

nın bizden bir şeyler saklamakta olduğu· 
nu farkeder gibi olmuştum. 

Sargey; 
- Adam sende .. diye söylendt - iş ola· 

cağına varır. 

Ben de, bir şey söylem!ş olmak için söu 
karıştım: 

- Burada bunalacağımız:ı güverteye 
çıksak daha, iyi olmaz mı? Haydi gelin ... 

İtiraz etmediler, çıktık. 

Gemi, hala, ikindiye doğru yağan yağ
murun serinliği içinde idi. Baş taraftaki 
ikinci güvertede haşhaşı vermiş bir kaç 
çift, küpeştelere yaslanmışlar, gözlerini 
ufka daldırnuşlardı. 

Birer sigara yakarak bir kenara da biz 
çekildik. Arkamda bir ses, Arab tecvidi
ne uygun bir şive ile ve şakrak bir kah
kaka ile karl§ık haykırdı: 

- Faraza şimdi... Nah, işte şurada bir 
tanesi bulunabilir ve hiç ummadığı

mız anda torpili saldı mı, bir cgümbürrr!• 
ve badehu denizin' içindeyiz. 

Döndüm. Bu, tatil aylarını her yıl is
tanbulda geçiren bir Mısırl! idi ki tek şi
kayeti Safiyenin şarkı söyled!ği bahçeler 
de rakının pek pahalıy;\ satılmasaydı. 

Beni görünce; 

- Azizim ... - dedi - <lün gece kama -
rottan gemiye gelen telsiz telgrafları öp-
rendim. Tehlikedeyiz. 

- Dünya mı? Biz mi? 

- Dünya ile Mısıra gittiğim zaman 
meşgul olacağım. Şimdi geminin emni -
yeti beni -dünyadan çok düşündürüyor. 
Ya harb biz denizde iken patlayıverirse? 
Korsan denizaltıların dolaştığı günler -
deki Akdenizi düşününüz. Çeklere yar -
dıın eden bir Romanya gemisi on iki adıı 
açıklarında yüzde bir cmniyett~ sayıla -
bilir mi? 

Bu sırada Beruta giden üç Ma
car aktrisi pürtelaş yanımız:ı yaklaştılar: 

- Her tarafta İtalyan denizaltıları do -
!aşıyormuş. Harb başlamış öyle mi? 

Oranis sinirli sinirli bajırdı: 
- Fakat kimden duyuyorsunuz bunla-

rı? 

Hususi bir telsiziniz mi var? 
Uzun boylu, sağlam yapılı kızlar bir a

ğızdan cevab verdiler: 

- İkinci sınıfın barında herkes bun -
dan bahsediyor. Orada Filistinli bir genç 
var. Geçen yıl, Girid açığmda torpille -
nen bir İspanyol gemisinde bulunmuş, 
denizaltıların nasıl hücum ettiklerini an
latıyor, gelirken torpilin sesi işitilmez • 
miş. Patladığı zaman da insan kendini de
nizde bulurmuş. 

(Devamı 10 ncu sayfada.) 
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Çocuk terbiyesi : 

Çocuklarınızla arkadaş 
olmasını biliniz! 

\ Gözlerin dili Ev kiraları bu sene neden_ 
bu kadar pahalı? 

Ev arayormuş gibi semt a.emt kiralık apartıman 

Yazan : Anne Padıer - Çeviren · Neyy:r gezen bir muharririmizin girdükleri 

~ 

1 - Bu gl.izlerin ıahibinde muhayyele 
kuvveti hlkimdir. Hisleri ve ihtirasları 
çabuk galeyan eder. Dilşüncesi ve konuş
ması seyyaldtr. Kendisine pek ,Uvenile
mez. ı KİRALIK~ 

APARTlMAN 

Geçenlerde bir arka~ımın evinde Oymayı yapan yaramaz bir vakitler 
tayda idik. İçimizden madam (F), te- hevesini ıbunlara sarmıştı~ 
ınizliği göz alan masaya, salona hayran Bütün bu geniş ve güzel merakların 
hayran bakarken ev sahibine: acemi küçücük ellerden çıkan mahsul-

2 - Bu gözlerin sahibinde müşahede 
kuvveti, tahlilci bir kabiliyet görüU.\r. 
Her şeyde kat'iyet istiyen bir mizacı var
.dır. Bu gözlerin ıahibi. her 19yi ferdt de
leri ile öl~r. 

3 - Çekingen tabiatte olanlar, esrar 
küpü tel&kki edilenlerde bu gözlere ras
larımız.. bir parça hased ve kıskançlık, 
hatti, hilekArlık hisleri de bunlarda bu
lunur. 

Oğluma kız, kızıma koca arasaydım bu 
kadar çok kapının ipini çekmezdim. Çem
berlayn gibi Alman - Çek ihtilAfına çare 
bulmağa kalksaydım bu derece yorul -
maz, taban tepmezdim. Sanırım ki, dok
tor Bay Bene§ bile Lehlilere ve Macar -
Jara derd anlatmak için bu mikdar ter 
lememiş, belediyemiz Balıkpazarı is -
timl!kind'e bu kadar sıkıntı çıbanları dök
mem.iştir. 

Ev aradım efendim. Ev kiralarının, o
dun fiatlarmm küçük dilimi yutturacak 
nisbette arttığını duyunca hayretinıe hid
detimi yoldaş ederek yollara dtiıtüın. He-

' men illve edeyim: Ne evimin konturstı 
bittiği, ne de sayfiyeden şehre göç etme
ğe karar verdiğim için.. bilfilili, §imdilik 
tünemekte devam ettiğim haneden, 
iki elim yanıma gelecek, ne ya -
lan söyliyeyim, memnunum. O halde ne 

- Eviniz ne kadar temiz, bakmakla leri en kıymetli birer süs gibi özene 
doyamıyorum. Demekten kendini ala- bezene konulduklan yerlerde bir dağ
madı. nıklık manzarası verir. Madam (F) de, 
Arkadaşımın karısı buna şu cevabı kocası da bunu bilir. Fakat ikisi de 

verdi: memnundur. HattA sade memnun da 
- Sağ olsun döküp saçan hep ço- değildirler. Çocukları hangi şeye heves 

cuklar ... Yazın onlar içeride durma - etse onlar da çocuk olur, ayni şeye me
dığı için ev kolay temizleniyor, yapılan rak salarlar. Valdt vakit kart, pul top-
temizlik de uzun zaman kalıyor. larlar, fotograf çekerler, kedi, kuc: bes-

1 diye ev aramağa çıktın? diyeceksiniz. Me
rak bu ya.. ev kiralarının yükseldiğini 

umumt bir feryad halinde yükselir gö -
rünce sabık bir canı yamk sıfatına mes -
leki teessüsü garnitür ederek güya ev 
aramağa başladım. 

4 - Çok düfÜllen, az konuşan insanın 
gözleri, para meselelerinde çok kurnaz
dır. İ§ kabiliyet ve istidadı fazladır. 

ÖbUrü: lerler. Yavrulaımı görseniz temiz: titiz, 
- Aksine, dedi, ben de çocuklarımın sessiz evinkilere hiç benzetemezsiniz. 

olmadığı yere ısınamam, bir türlü on- Öyle sokulgan, cana yakın şeylerdir 
larsız olamam. ki. .. Onlarla bir yanın saat konuşunuz. 

Ev sahibi madam itiraz etti: Derhal anlarsınız; en iyi arkadaşları 
- Bakınız bu hiç iyi bir adet değil. annelerile babalarıdır. 

Çocuk çoculduğı..ınu bUmeli. Birbirile Aile ömrilne sürekli bir neş'e katan 5 - Bu gözler,. zeki, çevik, uyanık bir 
düşüp kalkmalı . Ben benimkileri kü - bir temiz dostluk hisleri anne babanın varlığı gösterir. Öğrenme kabiliyeti var~ 
çükken yalnız başlarına oynamıya a- ölçüsüz, taşkın şefkatinden. düşkünli\- dır. ~~ §~yi .çabucak .~apar. Muzibdir. 
lıştırdım. Epey büyüdükleri halde hala ğünden doğmaz. Çocuğa yaklaşmak, Bu gıbilen, bılhassa goz hapsinde tut
gelip ne benim , ne de babalarının işle- çocukla benaber uftraşmak, çalışmak, malı, her hareketlerini kontrol etmelidir. 
rine burunlarını sokmazlar. Biliyor mn- beraber gezip tozmak, eğlenmekten do- ,Bunlar, teşvik, tahrik değil, idareye muh-
sunuz insanın sokağa çıkmadığı vakit ğar. taçtırlar. 

İşe LUeliden giriştim. Şimdi işbu sem
te İstanbulun Şişlisi, Ni antaşısı diyor -

lar. 
Harikzedegan apartımanlarının hemen 

yanıbaşmdaki sokakta yeni yapılmış, da
ha taze badana kokulu iki kat.lı bir evin 
bölüğüne baktım. Penceresindeki (Kira
lık) levhasında içindekUere müracaat 
ta.vs.iye ediliyordu. Kapıyı kıranta: bir 
adam açtı. Evi görmek istediğimi söyle
dim. ilk sözü: 

- Üç aylık peşin isterlml 
Oldu. 

evde yapılacak ne kadar işi oluyor. So- Bir baba tanırım. Her gezmeye gidi- - Hele bir 2örelim de, onu ayrıca ko -
kağa çıkınca biraz nefes alıp dinlen - şinde mutlaka oğlunu da beraber alır- nuşuruz. 
mek, eğlenmek lazım. Çocuklar yam- dı. Dışarıda baba oğluna bilmediklerini Dedim. 
nızda oldu mu her şey burnunuzdan öğretir, çocuk da ona büyüklerin göz - Zaten aylığı üç ay sonra da verseniz 
geliyor. Ne işiniz işe, ne gezmeniz gez- ]erinden kaçan türlü tatlı şeyler anla- olur, dese gene tutacağım yok!. Kapıdan 
miye benziyor. Bakınız kendi hallerin- tır, hatta belletirdi. Beş dakika beraber girince biraz etine dolgun bir insanın yan 
de bırakınca ne uslu uslu oynarlar. bulununuz. Bütün ömürleri boyunca yan ancak çıkabileceği bir merdiven. Kü-
Etrafıma bakındım. Her köşede titiz sürecek bir anlaşmanın bu baba oğulu çümencik bir sofa. Sağda bir oda, yanın-

bir zevkin dolaştığı aşikar. Bahçede birbirine bağladığını görürsünüz. 6 - Hülyalı gözler, umumiyetle büyük da hamam.la mutfak, solda yanyana or -
gösterilen yere baktım. Üç çocuk bir İşte en güzel, en gerçek, en köklü olurlar. tadan camlı bölme ile ayrılmış iki oda 
köşeye çekilmiş. 'başliaşa verırliş, bir arkadaşlık budur. Fakat, bunu hiç bir Hassas, sempatik bir tabiat. İnce artis- daha .. Odaların en büyüğ\i beş metre 
şeyler fısıldaşıyorlar. Çicek gibi temiz, vakit çocuğun hesabına çalışmak, be - tik bir ruh, daha ziyade hülya kurar. A- murabbaı. Tavanlar basık, pencereler va
melek gibi sessiz yavrular ... Fakat ne ceremediği şeyleri onun yerine başarı- meli olmaktan ziyade beceriksizlik tema- pur davlu.mbazı gibi. Ev sahibi kıranta 
çekingen, ne ürkek bir duruşlan var. vermek manasına almamalıdır. Oğul- yülü fazla.dır. zat: 
İçimi çektim. Bir gün gelecek bu anne cuğunuzu güç sayıp yarım bıraktığı • - Dülger yeni çıktı ~çinden! diye iza-
baba, bir yabancınınmış gibi kendile- hesabını tamamlayıvermek, kızınızın 'hat verdi. Biz üst katta oturacağız. Bu -
rinden uzak kalan yavrularının en u- yorulup bir kenara attığı dikişini biti- rası yukarıdan daha kullanışlıdır. BJr 
fak yakınlığı uğrunda evlerinin o eşsiz rivermek onlara iyilik değil fenalık bendeniz, bir refikam ve kerimem cari-
temizliğini de. sükununu da. gezmele- olur. Başladığı işi başa kadar götüre- yeniz, bir de mahdum köleniz, cem'an 
rlndeki rahatlığı da seve seve feda et- rnediğinl anlıyan çocuk kendi kendini yekt1n dört kişiyiz. Kat'iyyen yukarıda gü 
mek istiyecelder ' 'e bugün yarı acı~·a - küçük ve beceriksiz görür. Bir başma rültü filan yapmayız. Ancak bendeniz ye~ 
rak. yarı alayla baktıkları madam (F) i~ görmekten yılar. Cesareti, nefsine ni tekaüd olduğum cihetle başımı dinle-
nin o dağınık evine imrenecekler. Ama d k l 7 ş h ni · B ·· 1 · ah b iti:na ı m ır. . - e va gözler. u goz erın s i i mek isterim. Eğer kalabalık iseniz, ço -
iş işten geçmiş olacak. Işte ufak bir misal sıze ... Tanıdıkla- hislerini zapt ve idare edemez. Heyecan, luk çocuk fazla ise maalesef veremem. 

Madam (F)nin evini size kısaca an- rımdan biri_ on ~şındaki oğluna bir fo. zevk arar. _ Hayır! dedim.. Kalabalık değiliz. 
latayım: tograf makınesı almışıtı. Çocuk, olduk- Çoluğum çocuğum da yok. Yalnız fiatta 

Her yanı bin intizam içinde gülen şu ça karışık olan bu makinenin ku11anılı- anlaşalım. Ne istiyorsunuz? 
oturduğumuz evden bambaşka bir yu- şını epey emekten sonra öğrendi. O . . . 
va ... O, madam (F)nin olduğu kadar gün ilk defa resim alacaktı. Babası ta- - Üç aylık peşın olmak şartıle 30 lıra .. 
iki çocuğundur da.. kapısından şöyle Iaşla yanına koştu: Bir~z borçlandık ta .. Üç ayh'k onun için 
bir bakınız, eşiğinden bir adım atınız. - Aman yavrum dur, bu makine öy- peşın istiyorum. 
derhal bunu farkedersiniz. Antrenin le senin becere<:eğin şey değil. . . - Amma yaptınız ha .. üç oda, hem de 
duvannda yamrı yumru bir oyma sizi - Öğrendim ben babacığım. Bak şu- ufak tefek nasıl otuz lira olur? 
karşılar. Bunu madam (F)nin on iki rayı çekeceksin. Şu da şunun üstüne 8 _Bu gözler sefahet, zihni yorgunluk Yeni yaptırdığı evinin odalarına ufak 
yaşındaki oğlu yapmıştır. Salonun en gelecek. ve keder ifade ederler. tefek demem canını sıkmıştı. 
güzel köşesinde birbirini tutmıyan bo- - Öyle demekle olmaz. Kırarsın da .............................................................. - Canınız isterse .. 
yalarla, çarpık, çurpuk çizgilerden mini başımıza iş açılır. Ver bakayım bana da İstanbul mezbahasında bir ayda Der gibi bir jest yaptı . 
mini bir tab1ocuk asılıdır. Resamı ma- ben güzel güzel çckivereyim. kesilen hayvan mikdarı - Pahalı demektir. 
dam (F)nin on yaşlarında kızıdır. O - Yavru bıraktı. Mahzun mahzun bfr İstanbul mezbahasında bir ay içinde Yirmi dokuz buçuğa olmaz mı? desem 
turma odasında sigaranızın küllerini yana çekildi. Babası bir değil bir çok 19.808 karaman, 7744 dağlıç, ı 0.488 alacağım cevab: 
balçıktan yapılmış garib bir üıblacığa resim aldı. Hepsinin de pak güzel çe kıvırcık, 9794 kuzu, 204 keçi, 3 oğlak, - Hayırı 
silkersiniz. Ayni tablanın birbirine ben- kildi~i sanıyordu. Filmin berbad ol- 1776 öküz, 502 inek, 215 dana, 245 ma- di. 

Onun i · attım: 

Bl:i. de refikam ııörsün oımaı mı 

efendim? .. 
Baştan savma bir; 
- Olur! 
la mukabele etti. 
Apartunanlarm karşı tarafına geçtim. 

Oradaki sokaklara, caddelere bir ~uk 

apartımanlar ve evler yapılım~. Hemrn 
ekserisinde (Kiralık) levhaları göz kır

pıyor. Üç katlı bir apartımanı gözüm tut
tu. Üç katı da boştu. Anlaşılan bu da ye~ 
ni. Zaten şimdi iki günde baldrranotu gi
bi yerden apartıman fışkırıyor. Bazan 
buradan geçerim amma, hiç nazarı dik -
katimi celbetmemişti. Levhada (Kiralık) 
tan başka kayıd olmadığı için yanındaki 
evin kapısını çaldım. Yemenili bir kadın 
başı uzandı: 

- Ne istiyorsunuz? .. 
- Apartımanı gezmek için kime mü -

racaat edeceğiz? 

- Bize.. Birinci kat 30, ikinci Ye 
üçüncü katlar kırkar lira. On para aşağı 
inmiyor, ev sahibisi.. 

- Bir görelim!.. 
Pencereden anahtarı uzattı. Kapıyi a -

çıp içeri girdik. Kireç kokusu insanın 

burnunu kıstırıyor. Birinci kata kelpleri 
iskan etseniz bur un kıvırırlar. Adetn va
pur kamarası kadar odalar. 

İkinci ve üçüncü katlar fena değil. Ol
dukça aydınlık. Yalnız helaları dar ve 
biçimsiz. 
Anahtarı teslim ederken: 
- Hiç tenzilat yapmıyor mu? diye scır ~ 

dum. 

- On para inmiyor. Bu semt şimdi 

şenlendi. Yarına varmaz hepsi tutulur. 
- Peki daha ucuz bir şey bulunma;ıo; 

mı? .. 

- Vallahi bilmem oğlum. Eğer otu -
racak bir yer arıyorsan otuz beş, kırk li ... 
radan aşağı bulamazsın! .. 

* 
Taksimde Talimhane meydanındaki a .. 

partımanları geziyorum. En ufak, en kul
lanışsız, en karanlık bir daireye elli lira 
istiyorlar. Tellala: 

- Niçin ev kiraları höy le ateş paha .. 
sına, dedim. Her gün bu kadar ev, apar· 
tıman yapılıyor. Şehir eskisi kadar ka .. 
labalık ta değil .. ucuzlıyacağma pahah • 
!aşıyor. 

Tellal bilgiç bir tavır la başını salla o: ı 
- Daha da yapılsa yetmez apartıman • 

lar. Çünkü şimdi herkes rahatlık arıyor. 
Eski girdili, çıktılı evleri kimse beğen .. , 
miyor, kullanışsız zira. Onun için evler .. ' 
den apartımanlara doğru bir hicret ha~ .. 
ladı. 

- İyi amma, evler de pahalı .. 
- Kagir evler pahalı .. ahşab istediğiniz 

kadar. Şimdi apartımanda, kagir evde 0· 

turmak moda .. 
Eyfel kulesi gibi dimdik, sipsivri, clap ... 

dar bir apartımana bakıyoruz. Dört uda .; 
kaloriferi de var. Kirası 50 aded lira. U • · 
tanmasaydım sahibine: 

- Ya dayak yemedin, yahud sayı :;rıy .. 

masmı bilmiyorsun! 
Diyecektim. 
Ayaspaşa tarafına geçtim. Hakikatte 

ev tutmıyacağımı söylemiştim. Fakat hi~ 
olmazsa ne olur bir tanesini gönlüm be • 
ğense. 

- Tutmıya niyetim olsaydı, bunu tu .. 
tardım! diyebilsem. Ne gezer. Bütün :ı. • 
partunanlar yeni nesil in.sanları gibi 
kavruk ve çarpık çurpuk. Anumı bun • 
!arın cevabı hazır: Kübikıniş. 

(Devamı 10 ncu. sayfada) 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 
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Koogoda yaşıyan 
zenci kadmlar yüz
lerini kırmızı va 
boyayarak maky.aj 

yaparlar 

Japonyada « Nasu Yumoto • da bulunan 
bu kayaya dokunan herşey, nebat, hayvan 
veya insan anide ölUr. 
15 metre mesafesinde bulunan nebatlar 

b\lyüyemez. 1nsalar insiyakt bir hareketle 
yanından geçemezler. 

Kayadan mlldhiş öldürücü bir gaz intişar 
etmektedir. · 

Afrlkada 
yaşayan bu 
papa~anın 

rengi yağmur 
yağınca deği- J 't-
şir. Kırmızı 

tüyleri, kah
ve rengi olur 
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-Mari V alevska ' 
Na olgonun aşk romanı 1t 

Terdim• .Ienı llelnvre Sami 

imparator ateş püskürüyor! 
Tekrar Düronun koluna girdi ve hoşlanacağını düşünmemiştim bile ... ğendirmek, gözüne girmek için nelere 

acele acele onu şatoya doğru ıilrükli - Hortansın ricası üzerine onu yanıma baş vmuyorum ... Amma, sen sade bana 
yerek: aldımdı. .. Sonra onu yakından tanıyın- acı söylüyorsun... Yüzüme sade, kötü 

- Şimdi görürüz. Beni aldatmağa ca, düşündüm ... - Ah, Bonapart bunu kötü bakıyorsun! 
kalkışan biri varsa, vay haline. Sen iş bana söylettiğin için ne zalimsin! - evet Napolyonun öfkesi yatışmış gibi idi. 
odamda belde beni! dedi. belki de seni oyalıyabileceğini düşün- Galebe çalmağa l)aşladığını gören im -

İmparatoriçenin dairesine giden mer- dilin ... Ne yapaymı? Bunda senin de paratoriçe, okşayıcı ve çok mütevazi 
divenleri dörder dörder atlıyarak çık- kabahatin var. O Lehli kadına karşı bir hal takınarak devam etti; 
tı ve haber falan vermeden odadan içe- takındığın hallerle, bana gösterdiğin - Halbuki, düşün Bonapart; bir za
ri daldı. merhametsizliklerle deliye çevirdin manlar biz de ne mes'udduk. Şantö -

Jazefin, tuvalet masasının başında karını! Herkes, senin, beni boşayıp o ren sokağındaki küçük evimizde geçen 
boyanmakla meşguldü. O yaşta, artık kadını nikahlıyacağım söylüyor ... Men- günleri, İtalyayı Malmezon'u, bir gö
bir sürü aldatıcı çarelere baş vu~sı hus Fuşe, durmadan ortalığa bunu ya- zünün önüne getir. O zamanlar Joze
lazım gelwordu. Ve imparatoriçe bu yıyor ... Dostlarım, yakınlarım, hepsi finden başka kimseyi görmezdin. Za
işin teferrüatmı Napolyona pek gös- de vurguna döndüler ... Rahatım, buzu- vallı Jozefin! Şimdi ise, biçare herkesin 
termek istemezdi. rum kalmadı. Gözüme uyku girmiyor, ağzına sakız oldu ... Kimi alay eder, ki-

Ama, buna rağmen imparat.or, gene zorla bir iki lokma yiyorum... Seni mi acır ... Ah yarabbi, ölsem daha iyi ... 
ae onun yanına girer, süsüne karışır. ömrümce kaybetmek korkusu içimi Evet! Bu hayat böyle devam edecekse 
mahfaza lan açıp, hatta bazan bilezik- y~yip kemiriyor. Ah Bonapart, ah! fs- öleyim daha iyi... Senin de istediğin 
]eri koluna, gerdanlıklan boynuna ge- terliğinden fazla çektirdin bana, hiç bu ise, söyle,bari, söyle ... 

Ev kiraları bu sene neden 
bu kadar pahalı? 

(Bqtanfı 1 inci 11&Jfacla) ban teptiği için bilirim. Daha kiracı çıt-
Kapıamda bakkalın çırağı ile bilmem madan tutulur. Bir tek bot ev bulduk. 

kaçıncı katın hizınetçisinm fingirdeştiği Uç buçuk oda. Mutfağı karanlık, arkasın
yayvan büyük pencereli bir apartımanın da küçük bir de aralık nr. Sözilm ona 
zemin kab bof. Yarısı yere gömülü, ou bahçe. 
kısma ne i.İtiyebilirler, diyorum içimden. Kirası mı, çok ucuz: Otuz bet lira.. 
Kapıcının on sekiz yapnda wr delikanlı Diyeceksiniz ki, hep mutena semtleri 
kadar bıyıklan terlemiı kansı: dolapyorsun. elbet oralar pahalıdır. Hay-

- Kıyak yerdir, bakma çukurdur deyi! eli buyurun bir de Beyazıdda arı)'8lım. 
diye methediyor. Naapacaksm minare te- Aparbmanlarm yanına yaklapınayız. Es
pesine çıkar gibi yukanbrda .. Kapını a - ti konak yavrusu, ev azmanı, yahud biz
çmca hıp deyi dıpndasuıdır. Buradan Ju- zat konak, ahpp hanelerde flatlar da: 
yağını bulamazsm da.. Çarpya pazara - Neyse ucuzf 
beş takkedir. Denecek kadar mütevazi değil. İçinde 

- Peki kirası ne kadar!- suyu, hamamı olmıyanlarm bile fiatlan 
- Hiçtir zo.. 33 lira paradır bu za - çok fahlt. 

manda.. Niçin? Bunun cevabını kimse veremi-
Az daha küçük dilimi yutuyordum. yor. 
- Ne diyorsun, aylığı bu bodrum ka - Belediyeye soracaktım: 

tının 33 lira mı? - Henüz tedkikat yapıyoruz! 
- Ne sandmdı, elbette 33 lira.. böyle Cevabını alacağımı bildiğim için vaz-

yeri kolay bulunur sanırsın? Elfilem gün- geçtim. Hülisa bir muamma ki §aşına
lerce aroor aroor da bulamoor. Böyle fır- mak mümkün delil 
sat kaçırılır hiç!- Allah ev anyanlann muini olsun! Ya-
Doğrusu böyle fırsat kaçırılmamalı. Di- zımı bitirirken, bu yazımı okuyacak, ya 

ri diri, hem de ücretle mezara girmeğe crefika görsün., yahud cyarın pey geti-
talib olmak bu i§te... ririm veya telefonla haber veririm!» diye 

* atlattığım ev sahiblerinden burada ale • 
Bir de bizim matbaanın civarını dolaşı- nen özür dilerim. 

yorum. Bizim İsmet Hulitsi günlerce ta • çirrneğe kalkışır, gQya bu havai işden gam yeme! Evet hakkın var, vaktile Yan sahi, yarı da yapmacıklı bir bez-
~~nı~~ş ~~h~~~H~~a~~~~~mm~~~.ne~~.za~~~~~~~y~~==========~===~~=============~ 
bu sayede, Jozefinin akıl almaz dere- kardeşlerinin, ne de Fuşenin fitnele - dan aşağı sarkıttı ve boynunu büktü. T ar;hı tedkikler Çocuk terbiyesi 

Nunet Sa.fa Coşkun 

ceyi bulan müsrifliğini de kontrol et- dikleri derecede günah işlemedim ben! Gözleri yaşaran Napolyon, ona yaklaş-
. ı d Yaptığım kadannın da acısını öyle bir tı, kadını öptü: (Baş tarafı 9 unc'IL sayfada) (Bqtm'cıfı 8 inci •ytad.3.) 

mış o ur u. · · kildiler, hattA kaçtılar. O kada!' ki Sigis-
Kadın. kocasını görünce gülümsiye- çıkardın ki... Artık sana kendimi be - (Arkaıı "ar) duğunu görünce adamakıllı bozuldu. 

------ mond nihayet Çeklerle müzakereye razı Ne kadar bozulsa yeri var. Bilirim id· 
rek elile bir işaret yaptı. Tam o sırada, -.••••• Sı"nemanın en PARLAK ı·ki YIWIZI oldu. Ancak, ruhani rnecli~c bir takım 

ı d.. l .. diasında bulunup da bir şey becereme-Herbo imparatoricenin saç annı uze - O kurnazlıklara saparak Çekleri aldattı. 
t b kt 6 R E T A G A R /:J mesi çocuğunun gözündeki itibarını o tiyor, süslüyordu. şinin yarım ıra ı- Bununla beraber Bohemyarun muhtarlık 

kadar azaltmıştı ki eski yerme yükse-nlrnasına da hiç gelmezdi. ve ve imtiyazlarını tanıyacalh hekltında söz 
C HA R L ES B O YE R 6~ lebilmek için hayli zaman istiyecek. 

Ama Napolyon, ne ona. ne orada bu- 1 verdi ve onlardan da sadakat yemini aldı. Ana, babanın çocuğun yanında itibar 

Iunan öteki kadınlara aldırış etmedi. K o N T Es VA L Ev s K A Sigismond 1438 de, ölmeden önce, Çek sahlbi olması soıi derece mühimdir. 
Elile a~erce bir işaret yapıp kapıyı ve Macar asilzadelerini topladı: Şüphe yok ki çocuk evde hakim olsun 
göstererek, heps·ni dışarı defledi. filminde buluıtuiar ve sinemanın şaheserler şahesdrini yaraLblar. - Avusturya dükası ve da'!lladun be- da annesine, babasına lütfen kıymet 

«Kasırgalı günlerin yüzü• diye an- §inci Alberi kral olarak kabul cdıniz! versin demek istemiyoruz. Ebeveyni-
dığı bu korkunç halinin karşısında tit- e· Akd . 1 1 w • t b 1 DedL Din sayılmıya, otorite sahlbi olmıya 
reyen Jozefin: lf enız yo CU ugunun 10 1 a arı Çekler buna yanaşmad21ar. 14.19 da hakkı vardır. Fakat saygı ve otoriteyi 

- Ne var? Ne oluyor kuzum? dedi. kendi soylanndan olan Vlidisliv Past-
h hakettikleri müddetce ... 

Napolyon, birden kadının bileklerini (Bq ta'J'afı 7 met aaufa.daJ 1 o anda Transilvanyanın canavan vah- ümü, 1~. de Jorj Podibradı kral ysp- Çünkü saygı zorla istenmez. Layik 
şiddetle kavradı: ll'eminin her sınıf yolcularında için için ti vahp ötüyar. Bunu Mlhğı tathhlı pek blar. İkinci Vlldiallv ve Lalden 8CllU'a olduğunu ispat ederek kazanılır .. ço-

- Peşine ıtakıp buraya getirdiğin o bir teıaş, bir endişe belirdiği anlaşılıyor- belli olmıyan bir çığlık takib ediyor. Bir 1526 da Şarlkenin kardeşi Avustwya dü- cuk, 7.aten daima kendinden akıllı ve 
Giybo kansını kovnuma almamı iste- du. Herkes, Pirede aldığımız haberlere kadın sesi avazı çıktıjı kadar haykırıyor: kası, Ferdinand Bohem.ya kralı oldu Bu tecrübeli bir büyüğe muhtactır. Ana 
dindi değil mi? Gözün aydın olsun... kendi hayalinde bir korkulu mecra veri- - İşte! İşte! vak a Kanuni Sultan ~~ zaman~- smda, babasında bu vasıfları buldııkca 
Yaptım bu işi... yor, müziğin alıengindeki nere dozu ar- Ben, Oranis ve Sergey heyecanla hay - na raslar. Habrlanz ti aynı ~ral Feıdi- onlara güvenir, kıymet verir. 

Şaşıran Jozefin, anlaşıhnaz bir şeyler tarken korku da artıyor, ruhtan bir vehim kırıyoruz: ~~ Macar tahtına da Alıib pkınası Bilmemek sayılmamayı icab ettir -
kekeledi. " sarıyordu. -Nerede? uzenne Türk ordusu Mohaç ovalanna, mez. Saygıyı öldüren şey bilmemek de-

- Kollarımın arasına, bir kadm at- Erkeklerin kadınlara kur ve kadınların Saçları rüzghda dalgalanan bir Macar Viyana kapılarına kadar alanl§tı. ğil, bilmediği halde bilir göriinmektir. 
rnadan duramaz mısın sen? Bundan ev- erkeklere naz etmekten başka bir tasa - aktris ufka doğru kolunu uzabyor: Habsburglar Bohemyayı memnun ede- •Bilmiyorum ama, gel uğraşalım, el· 
vel de Gazzani idi... Meğerse ne mü- lan yok.muş gibi gözüken geminin yar- - İşte l§lk1arı gözüküyor? miyorlanlı. Vakit vakit ihtiWler çıkı- bet anlanz.• demekten çekinmiyen an-
kemmel bir musallatın varmış senin! dığı aulara gözlerimi daldırdım. Oranisle Bereket versin, benden ve Oranistt>n yordu. Fakat AvUsturya1ılar 1620 de ne, baba çocuk yüreğinde dostluk bu
Nerde öğrettiler bu işi sana, Rönoden Sergey susuyorlardı. Mısırlı, Macarlarla daha soğukkanfı olan Sergey sormak !h- Prag yanında Çekleri mağlQb ettiler. Bu lur. Ama öğrenilecek şey ne olursa ol-
yengenin yanında mı, yoksa BarrasJa kolkola dolaşmağa başladı. tiyatında bulunuyor: memleket ondan sonra Habsburg!ann sun ... İster eğlence nevind~ ister der-
ysıı~rken mi? Etraf kapkara! - Fakat, ışıklarını gördüğÜniiz nedir viliyeti oldu. Avusturyablar 1745 de ·d b' 
-ı- a1ruz Silezy o......... L-'I. ı~- se aı ır şey ... 
Fırlattığı hakaret müdhişti. Bu bir Gökte tek yıldız &özükmüyor. bayan? Bir denizalb mı? Y ayı & .. ._,a .11 .. nuı .ıaiuci Fred.- Her halde çocukla zevki de, 

tek cümle ile, mazinin bütün çamuru- Son sür'aUe yol alan Transitvanyanm Kadın şakrak bir kahkaha savuruyor: rike bıraktılar. zahmeti de bölüşmeli ve herhangi ye-
nu, suratına bir tokat gibi çarpmış olu- dizellerinden çıkan sesle müziğe baca - - Nenin denizaltısından bahsediyor - Çekler ondan 90Dl'a da vakit vakit ta- rindeki acemiliğini a~ça söylemeli • 
yordu. Jozefin ellerini yüzüne kapadı nın yanındaki ekzost borusunun muttariJ sun uz canım ... Beruta geldik işte. Şu kar- rihi haklarını ve istiklallerini aramaktan dir. Annesinin, babasuim bilmediğini 
ve son çareye başvurarak ağlamıya hırıltıları tempo tutuyor. şıda gördüğünüz kırmızı ışıklar Resto - r: kalmadılar. 1914 de biiyiilt harb pat- itiraftan ve öğrenmekten utanmadığını 
başladı. ., Arkadaşlarıma yan gözle bakıyorum: ran Fransenin reklamlan... ığı zaman Avusturya ordusundaki gören ""'"'ıgunv onlara olan saygısı. ya 

Napolyon önüne dikilmiş, öfkeden Heyecan içindedirler. Mısırlının da Romanyalının da Yu - Çek fırkaları, olduğu gibi Ruslar tarafı- kınlığı ~~r. Onların da kendisi gibi 
Adeta tepiniyordu. Vehimden ve korkudan daha sari ola.-ı nanlınm rahat bir nefes aldıklannı his- na geçtiler. Rus ordularile birlikte ve A- bazı noksanlan olabileceğini, bu nok· 

- Söyle diyorum sana; bu işi istiye- ne vardır? sediyorum: V'USturyaya k-.ı çarpışanlar gittikçe sanlan gizlemiye sebeb olmadığını öğ-
rek yaotığmı ikrar et, yoksa şöyle pa- Gözlerimi, bir denizaltı avcısı ~atile, Oooh! arttı. 1918 de müttefik devletler majlfib renir. Mektebde, evde neyi becereme-
ramparça edece~im seni... kaydığımız denize daldırıyorum. Nmmeddm Nazif olunca karşı taraf yani İngiltere, Fransa, se gelir onlara söyler. 

Üzerinde, imparatoriçenin çay ta- İtalya ve Amerika hüktimetleri Çeklere Tatil ve ya'! ayları, çocukla büyük -
kımları duran harikulade güzel bir o E N • z B A N K istiklal verdiler. Ayni zamancia Moravya lerin anlaşmasına, kaynaşmasına genit 
Sevr tepsisini yakaladığı gibi yere fır- 1 ve Slovakyayı da birleştirer~lt genç bfr imkanlar veren bir devredir. Hayat, 
lattı ve hepsi de bin parça oldu. ~~...,...~ cumhuriyet k\ll'Cfular. Şimdi bu cuınhu- kışa nazaran daha az disiplin, daha çok 

Jozefin gene bir şey demedi, daha d riyet yeniden ve asırlarca evvel olduğu serbesti içinde geçer. Yavru bu sırada 
beter a~lamıya koyuldu. İnce omuzlan AKA y işletmesin en: gibi Cermen milletine karp kendi varlı- neyi merak eder, neyi 6ğrenmek, ne 
adeta ihtilAçlar geçirivormuş ~bi sar- Allalar we A•Uol• 1a,....11aa ...... ~u=~afaa etmek için hUU'lanDUJ bu- ile oynamak isterse onunla bir olınalı. 
sılıyordu. Napolyon göz yaşJanndan a. aJd ti ·-... . _ _ Birlikte sorup araştırmalı, birlikte öğ-
nefret ederdi. Önünde biri ağladı mı, ne lvv • lf 8 • Edebiyat : Gençlerle klRIŞlll& renmeli, birlikte oynamalL battl evde 
yapaca iTını, ne diyeceğini şaşınr ve ye- Adalardan ve Anadolu kıyısından şehirdeki evlere kadar göç işlerlle ilk- ufak tefek iŞlere bile sokmalı. Çocukla 
nileceiTini hemen anlardL baharda yazlığa giderken yapıldığı gibi Antalya Umumi Nakliyat Türk Ano- (Baf tamfı 9 uncu ıayfadtı) anne baba arasındaki 

0 
temiz, 

0 
güzel, 

Nitekim bütün öfkesine rağmen. bu nim Şirketi tarafından kolay ve ehven teraitle yapılacaktır. kıymetli eserlere Juık olar. Hiç delilse 'bulmı cak dostluk 1.,,. .. bu vakın-
..... _ • ..+w.,. bir zaman . . o son ya ...,... ~ -

sefer bile biraz yumuşar gibi oldu ve Bir büyük parçanın nakil ücreti: Yüz yirmi •1&&~....... San' t•-~:çın_iddiasını, serini ö- lıklardan bu beralberllderden doğar. 
karısının önüne oturarak, sertliği aza- Müracaat yeri: Şirketin bittin 1111be Ye tetkilAb 8 -.ı-m onun e g ık ki b. k ı b .. " ,.- renl ku anlar .. --''-''- edeni .. Ne yaz ır ço anne er uyuyen 
lan bi,.. ~esle: Telefon : 24220 • 23801 er, 0 Y ve ı.e\.UUJL er soy- kla b kı b k d 

lemeli ve kabul etmelidir. En do.ıh.·-· da çocu nna a P a ıp a: " - B'aydi, söyle diyorum sana .. tiedi. MıW b . " &."'°"" cArtık arkadaşları var. Kuçükken 
Vak·t kazanmıva çalışan Jozefin: •ıstanbUI $Ub8Sl•nden •. udffurki .. O zlaminian, !~:U~ gençlerın mu- dizimin dibinden aynlmazdı. Ne iyi 

N ·· 1. · ki' d. rd va a yet er mıt:'A. ve onlara her . 
- e soy ıyevım . .. ıye so u. zaman bir do..+ bir kat"des bır· b b 

11 
idi.• diye iç çekiyorlar. Bu ı_ztır"ab, ÇO 

_ Doğruyu söyle. Bunu istiyorum İstanbul Liman İşletmesine aid Kuvvet motöril ile Saka su vapuru ve Ej- .,.., _ _, . a a e cuğile beraber büyümeyi bilen, onun 
senden. Yalan sövlemezsen belki de af- der romorkörü hail hazırlarile ve oldukları yerde teslim §artile pazarlıkla uzatmak ta dünkü nesil edebıyatçılannm ilı . 

1 
b. in 

satılacaktır. Pazarhk 1'1 /10/938 g-Jnil saat on beşte Materyel dairemizde ya- başlıca vazifesi olur. Maamafih Uyanış istek v~ · tıyac annav ~yan ır annen 
federim. Yalan istemiyorum, anlıyor k .:r ~-d Jh. çekeceği ıztırab degıldir. Her yasın 

? D h f 1 b · için pılacaktır. İsteklilerin §e?'&iti anlamak üzere hergün ve pazarlığa girme rnecmuasmua o .. u u5 um genç imzalar . , __ ,_ ı~ lir E"" 
musun .. . a a ena o ur u senm , altınd-'--= ateşli .... samı·mt bl nl mutlaka bir eşı omül'.J\._ azım ge . ~er 

.. davran üzere de yukanda yazılı gün ve s&atte Materyel dairemize müracaatlan. AIU ...... ceva ar, o a- baba bil. . ter çocugvunun 
ona n.,.e . rm bu doğru ve güzel yola abldıklannı anne ır v~ .ıs se 

Bu kelimeleri, kat't bir karar vermiş Q ~ gösteriyor. Ne bu yolu, ne de arkadaşla- her yaşına eş olWbılır. 
gibi. barid bir tarzda söylemişti. Bir çüncü Kaptan alınacak kbal 
dakika evvel k ine su serpilen Jozefin rından Nusret Safanın dediği gibi bu gü- de kaç çehre kalacağını gene isti ta -

Denizbank gemilerinde istihdam edilmek ilzere bet üçüncü kaptan alma- zel tevazuu hiç bir zaman elden bırak • yin edeceğine göre şimdWk bir tek id -önceki öfkesinden ziyade bu şimdiki d 
caktır masınlar. Eğer istidadlarının ate~ de hiç diaları yalnız san'ata imanları olmalı ır. sükunetinin karsısmda ürktü. Karan- · w· k 

Taliblerin evrak ve vesı1talariyle 5 İlkteşrine kadar Denizbank Bankalar sönmeden onlara yardım ederse, muhak- ötesini zaman kendiliğinden halledece • nı ve,.di. Kesik kesik, kısa fakat kur-

, 

.l 



SON POSTA Sayfa J~ 

Çekler de müz~kere.Iere Barbaros ihtifali Buhranın içyüzü 
• tı•rak etmek ıstedıler (Baş tarafı linci sayfamızda) <Baş tarafı linci sayfamız_d_a_)--kosl--ova_k_y-aya karşı Almanya tnrafından J>'1 
JŞ reisi Muhiddin Ustündağ tarafından lan hıncahınç doldurmuş olan halk, k:ir- tecavüz vukuunda ve bilhassa Fransa müd~ 

fı 1 inci sayfada) yettnı ibu akşam ~a halkımızın derin duygularını bildir- süye çıkarken başvekili hararetle alkış- haleye mecbur kaldığı takdirde, bu hattı ha· 
(BCJ.lta.rtı t"..mberlaYn son bir te- maa davet etmiştir. t 22 de hu,,ust bir lçti- mek üzere Ulu Şefimiz Atatürk'e çekilen lamıştır. reketın ne olabllecellni blldirml§tlr. 

e, .,....--- . Çemberlayn, mliteaklb hfldlseleri, Hitler1tJ 
Jrurtannak iize!' ..:ııtıer ve :Mussoliniye bi- Berllnde ne diitünüiü.7or? telgrafa Büyük Önder aşağıdaki cevabı Başvekil Çemberlayn şu beyanatta bu- Nfirnberg nutkunu ve nihayet bizzat kendi• 

- arak ~ · Berıın, 28 (AA) o vermı"c::le dl ı t l ıebbüs yap ~ aerınişttr. şam M - ih · · - . N. B. ajansı bu ak- ıt r r: unmuş ur: sinin şahsan giderek mtıerle göriişmeatn 
rer mektub gon gönderdiği bu son notu n~n trn konferansı hakkında aşağıdnlti Muhiddin Üstün.da~ cÖyle bir vaziyet karşısında bulunuyo- muclb olan kararı anlatmış ve mtıerle yap-

BaşvekiJ, gftl~ ;iJnZ8Sile d!in kendisi- Hltıer rİtaı ekte:: Vali ve belediye reisi ruz ki 1914 denberi bunun emsali görül- tığı bu mülAk:at neticesinde vaziyetin zan,.. 
mesajda, .Führefillevabi :rnektubdan bah- İngiliz başve:ı~ ç:~~tll reıs,ı MUS.50llnly1, İstanoaı memlştir. Şu ciheti tasrihten kendimi nettl~inden daha vahim olduğunu gördilitt .. 

di edilen c ba~vekm Dala :x=r ayn ve Fıansı~ B .. _k Tü" k Anı li ed ki k nü söylemiştir. 
ne tev . Jd: dnvot et dyeyt Münlh'te bir .konuşmaya uyu r ira . Barbaros için Y.a- men enıem ·, Cemiyeti Akvam pa tı- Çemberlayn Berchtesgaden mülAkatındaıı 
sederek, dıyor zu okuduktan sonra üzeri mlşt!r· Bu konuşma 29 eylfılde öl:;le pılan törende sayın halk tarafından hak- nın, muahedelerin yeniden tedkikine da- sonra Londradakl kabine arkndaolarlle tfıllı 

c- :Mektubun~ ettiın ki, bütün taleb- Öğr!::~ te vuku bulacaktır. kunda izhar edildiğini bildirdiğiniz sami- ir olan 19 uncu maddesi 1.htlraslar bu de- ma.slarını. Fransız nazırlan ile görii§tllelerlnt. 
kat'i kanaat h

85 :ınüzakere yolu ile bir kftınetıerı b~~ ~ P'ransm ve İngUiz hll- mi hislerden çok duygulandım. Teşekkür receyi bulmadan tatbik edilseydi ve mu- Çekoslovakyaya yapılan ve kabul ettirilen 
}eriniz derhal ve nnıen yerine getirilebi- ll içln Yeni tekllfierde ObYalk meselesinin hal- ederim. ahedeler SUilı yolu ile tadil olunsaydı, tekllflerl ve nihayet Godesberg müllikatml 

. · de taJll<>- b""'lamak " İngUız b u unmuşlardır. ve Alman muhtırası lle evvelce hlç derpl§ e-
hafta ıçın üZBkerclere ~ uzere melı: ü aşveknı blr daha muerıe görüş K. Atatürk şimdiki buhranın önüne geçı1miş olurdu. dilmem~ olan tat'i bir tarih tesbitı gibi hu• 
lir. Tekrar .ın aya geiıneğe hazırını. finde ~e;e Yeniden Almanyaya gelmek tekil: Başvekilin telgrafı Bu hususta gösterilen tesarnuhün mes'u- susatı izah etmiştir. Başvekil, bu mnıltat 
derhal i\lın811~~tün .ınedeniyeU mahve- sureti h:lunmuş ve Mussoıını d4 derhal blr Barbaros ihtifali münascbctile, Barba- liyeti bütün Cemiyeti Akvam azalarına esnasında :müstemleke mesel~inln de mtır 

,Eınininl Jd ~nrbin önüne geçmek is- ll!int Uert ~~~;ı::k hususunda yardım tek- ros günü komitesi adına İstanbul Vali ve şamildir. Fakat ben burada herkese tev- ler tarafından ileri sürüldüğünü, fakat bu .. 
decck olan bBirunun için ordunun seier- Çekosıovak bu~ra~ı Alın Belediye reisi Muhiddin Ustündağ, Baş- bihat yapmak için bulunmuyorum. nun lçln harbe ihtiyaç olmadığını da sayler 

lesiniz · ed" lıklnn b k • an askeri hazır- ek dlğlni 1IAve ettikten sonra, mtıerc sır Vllson 
tiyece · · bırakmanızı rıca ıyo- a ın:ıından, hiÇblr teahhQ -tü v ilimize aşağıdaki telgrafı çekmiştir: Temmuzda vaziyet şu merkezde idi: ne gönderdlıoı.i mesajdan ve Hıtıerln muhtırl\ .. 

1t' • gcrıye lin' d dun mez. Vaziyet kat, r ı:o re- ı:; 
berlie;ını sta Musso ıyc e yaz tesviye bul olarak hemen bir sureti Pek sayın Celdl Bayar Çek hükti.meti ile Südet Alman partisi sı üz~rindc ısrar eden cevabından bahsetm1ı, 

B u hUSU -uak· tini t · unmasını Amirdi 11 i zdi d• ruın. .. .. ün rnuvuu Lye em.uı Bu vaztyette ve r. Başvekil arasındaki müzakerat bir çıkmaza sap- nihayet bugün Hltıer ve Musso n ne n .. 
ve teşcbbusilll1 ardı.ınını istedim.> llflcrtn hiçbir netiflmdlye kadar yapılan tek- Yalova lanmış ve herkeste bu ihtilaf çabuk hal- son bir teşebbüste daha bulunmuş olduğunu 
etınck üzere: y •· derilen mektub naen Rlt.ıer, Alını:;,,e ?ennemıa olmasına bl- Büyük Türk amirali Barbaros için e- ledilmezse Alman hükfunetinin müdaha- illi.ve etmiştir. 

solinıYe gon . . _ manyaya sulhan Sildet arazisinin Al- Tam bu sıradn Çemberlayn, kendine verı-
:Mu.s . . de aşağıdaki mesaJ gonde- rette buluna k ~eslimi Yt>lnnda son bir gay mir ve tensibinizle yapılan törende sa- le edebileceği korkusu husul bulmuştu. len bir Mğıdı oktUI!ak için sözlerini kesm.11 

:MussolinlYe hükt1met retsı~ ~~lyan, Fransız ve İnglllz yın ~elôlimizi hürmet ve teşekkürle İngiltere hükfuneti üç ihtimal karşısın- ve kil.ğıdı <ıkudukt.an sonra Hltıerln kendlsl• 
riI.rniştir: .. d t meselesini halletmek i- miştır. Ümid ede~m ~ tonuşnıan. davet et- andık. Merasime iştirak eden halkın ve da idi: Ya, Almanya Çekoslovakyaya hü- ni, Mussollnlyl ve Daladyeyi yarın görüfm•k 

,Bugün, Su e aktan vazgeçmesi içı"n Cekoolovat hüktimeti inen son saatte, esnsen heyetlerin tazim ve mkranlarını arzede- cum ederse ona karşı harbedeceğini ile- üzere Münlh'e davet etmekte olduğunu Ti 
et kUllanIIl tığı Sildet n tatbikını kabul et- r asker! hazırlıkların da 24 saat milddetıe tt-

çin kuVV bir müracaatta bulundum. men lcab arazıstnin iadesi hususunda h rim. ri sürerek tehdid etmek, yabud bir tara- bire muvafakat ettiğini blldirmlştlr. 
rouere son bu :ınesele kısa bir konuş- ma hasıl :ıen tedbtrlertn alınmasında anla:= .Barbaros günü komitesi adına fa çekilerek işlerin kendi cereyanını ta- Qemberlayn, bunu bUdlrdikten sonra sözle· 
KanaatiınC~·ıebilir ve halkı başlıca Al- Roma 28~A A) t İstanbul Valisi ve Belediye Jdb etmesine müsaade etmek veyahud da rlne şu suretle devam etmıştlr: 
rnada hallt ıraklarrn Almanyaya geçme- mehafilinde be·y· -1 talyan sal.filıiyettnr re1si mfiıakere yollan ile muslihane bir hal Beyanatımı artık buradn kesiyorum. mt;.. 

lan op an o und ~. ·· V ıerln davetine cevnbımın ne olaca~ını söyle .. rnan ° . za-anda mczktlr halkın bu dem ki '"'u-nih k _, Uı-;una gore, ma- Muhiddin stü-.1,..:: çaresi bulmak. 6 

ynı ~ .ı.vı OuJ.' ·~ meme lüzum yok. Buhranın tehir edtldlği ha .. 
sini ve 

8 
da emniyeti temin oluna- ri.ir etmiştir B b~ransınm akdi takar- Başvekilimiz şu cevabı vermişlerdir: Ve son şıkkı tercih ettik. berln\ herkes yilre~ı sevinçle çarparak karşı~ 

nakil esnasın tesbit edilmiş bu,l ır ~laşına esasının Muhiddin Üstündağ Çemberlayn, Ransimen heyetinin Pıa- lıyncaktır. Meclisin yapılacak en son gayret. 
bilir· derhal Berline gidc:1'ek Alman Paris 28 (A.A~) ~uguna de~al~t eder. Vali ve Belediye reisi ga gönderilmesi, Berlindeki İngiliz bil- teri tedklk etmek üzere çekilmeme müsaade 

}Ieıncnd 1 geleri arasında bır anlaşma- konferans toplan ğıYann M_ unihte bir İstanbul yük elçisinin Alman hariciye nazın ile edeceğini ümld ederim. 
çek e e aca h b b B ,. Avam Jromarası, Çemberlayn'ln bu sözle-ve .. ere etınekliğimi teklif ettim. E- heyecan uyan.J·-dı ı a. en üyük bir arbaros .ihtifdll münasebetile "'"kti- temaslarını anlattı. Sonra. ağustos ayı i-zale \.lU" ğ r- rint silrekll ve çok şiddetli alkışlarla karşıla• yı rnu. er arzu ederse bu müzakerelere ınchafilinde de derin ~bi i>arlamento ğiniz telgrafı büyük memnuniyetle al- çlnde Alınanyanın tevessül ettiği askert mıştır. 

ğer Hıtl d legeleri de iştirak edecek- tır. Bu ınehafir _ bır nefes aldırmış- dım. Barbcirosun bütün cihan itibarile en tedbirlere temas etmiş ve demiştir ki: Avam kamarasında Çemberlayn•den son· 
Fransanın e ŞUn ortasında ~~:.~aleasına göre, yoku- büyük amiral olduğuna şübhe yoktur. Va- Bu tedbirler üzerine Büyilk Britanya hü- ra söz alan muhalefet llderi Attıee ve Jlberal 
tir. zın da mezkur konuşmalar- birdenbire du İ- u.ı.ua doğrt.ı gidilirken tanına ve milletine .karşı yüksek fera- kQmetl Berllnde bir teşebbüste bulunarak, bu lideri Slngler, b~veklll tebrik etmişler vı 

Ekseırınsını rnsil ttirmek istediği bat ru muştur Esasen m tar gatle yaptığı büyük" hizmetl.a.o rr-:;rk tedblrlerln tevlld edeceği tesirlere işaret et- mesaisinde muvaffak olmasını dllemlşlerdlr, 
d"lerfni te e - ının büyük bir k · e ı- """' .1.;.. mlş n bu tedbirlerin tAdll dileceği fikrinde Bunu milteaklb mecUs ittifakla celseyi pa-

da ken 
1 ·ıı ri haberdar edeceğinize ve sız teklifleriyle ~d ısmın~ İngiliz - Fran- gençliğine her zaman için örnek olacak bulunmuştur. Fakat von Rlbentrop bu as- zarteslye Ul.lk etmlştlr. 

nizd.e? ~~e e kabul etmesini tavsiye ede- Yarın yapılacak :X:n etmış olan Hitlerin kıymet ve mahiyettedir. Başta ekselftns- kert tedbirlerin mtinaka§a edllemlyecetı su- Celcenin tatmnden sonra bütün mcb'uslaı 
teklifiIIlı . dıın var.dır. davranacağı v zakerelerde uysa] ları olduğu halde tertib heyetine ve· ihti- retinde bir red cevabı verınlf ft Büyük Bri- Çemberlayn'in etrafını alarak hararetle ellnJ 
ceğinize iw:ıa :milletler: barbden masun kilde halline ; ~selenin ahdt bir şe _ fale iştirak edenlere değerli teşebbüs ve tanyanın sarrettığt uzlaşma gayretlerinin sıkmışlardır. 

Bu suret
1 

e ktır Çek vadlerinin tutu- lunmaktadır uv akat edeceği ümid 0 _ hizmetlerinden dolayı tec:ekkürlerimi ancak Çekoslovatyanm 1t11Ugrlzllğtnt ar- Çemberlayn yarın Münlh konferansının 
ş o aca • · :.- tırmattan başka bir şeye yaramadığını söyle- toplannca~nı haber verirken, meclis Telsl.ntn 

tutuımu da evvelce de garanti ver- Looora 28 (A.A sunarpn. mtştir. locasında bulunan ana krallçe Mart ağlnmı-
Jacağı hakk~nt'iyen enıinim ki, bir hafta hafili, Münib k / - Parlamento me- Başvekil Çemberlayn, müteakiben Alman Südet~er ya başlamış ve refakat bayanının yardımı lld 
miştirn ve :ir anlaşma elde edilebile- labileceğine pe~n;~ansının da akim ka- Celil Bayar mıntakasında çıkan bAdiseleri mevzunbahs locadan çekilmiştir. 
içinde tanı • Aynı 2anıanda Yannmal vernıemektedir. etmiş ve vaziyetin gıt glde vahim bir şekll Parlamento önünde toplanan halk, baş~ 

· ..ek te geçti k A.lınanya ÇekOSI k k aldığını kaydederek demiştir ti: kmn dışarı çıktı~ sırada harareuı tezahft, cektır.~ g990llnl il• e ca ziyaretlerin Al • !a yapıla- ova yaya arşı sı aRustosta Berllndeld ingUtere büyilk el- ratta bulunmuştur. Çemberlayn, halka hita-
- çeınberıayn'in mesajını aldık- de derin bir t sJ rnan nuUeti üzerinde ı-4 B lLa b"'""- u in htemel hattı ben deml•tir ltl: cBu de!a her şey yolund:ı-

:MUSSounı. ....1 haretete geçerek. Alman cali ... i .. b e r yapacağı ve Alın . topl L h .. .. ııur . ç- r nya O&AW11e n mu y 

sonra det1~ Ribbentropu görmek ü- . ~ ..... , unu hesaba kat an rı- anan e gonu erı hareketi ha.klonda lhtard& bulunarak Çe- dır.> 
=~~n~=~~MooW~t~~~~~Uhb~~~~~~~ ~~============~~=========~====== 

:;:.rundeld b vutuunda İtalyanın Al- ın:ı~3:ı:::diğine gö~kt~~lini, ilerlemek istiyorlar HergUn Çekoslovakyaya birçok Sovyet 
se11l' bir h&r aıacağını ha.rlclye nazın susund h ane bir tekilde halli h V 28 (A A ) t 1 • ı · Ş 

• sannda yeryld ettikten sonra, Alman a erhalde ntünıkü ld u- . arşova . . - Pat ajansı bildi- ayyare erı ge ıyormu 
manY~bbentrOP8 te at tehir edilmesin! Mus- ısrar edecektir. n <; uğu kadar 7°1!or: Cieszyn Silizyasının kurtarılması 
Fofnr~rllğlnln 24 sarıca etmiştir. Bitle..:- ır...L_ ıçın teşekkül eden gönüllü taburları bu-
se e f ndan edildi Berlln & .... me ..... uuu a;;.,... ·ık 1 ı tara ı erlik tehir teb • 28 <A.A.) _ y o .... • ı top antılarmı yapmışlardır. 
go!ln seterb sıtıer. Aimnn ordusunun Bıı~H edllrni§tlr: arı ?e&nt mernbadan Gönüllüler geçid esnasında c Yürümek 

sunun uzer2ı~esaat tehir etmiştir. . ltıertn dün B ve c· . kurtarın 
berUğlni tıerln oavetl ği ınettubda Al · Cernberlayn•e gönderdi ıeszynı ak istiyoruz> diye 

sefer Jll e Mussollni arasır.da h!ltoınetı ta~afınman muhtıraaı.na karşı '"'Ak- bağırmışlardır. 
.aıtıer v blr t dan Dert ııilnu ve Leh • . berlayn. ttublnrdan sonra, derhnl ere daha cerhetmı§ttr en ltlrazıan &JllDSı ne dıyor? 

çern dllen bU rne ak üzere mtıer Çem- YaPrag, muhtıradaki teklın· d Varşova 28 (A.A.) - Pat ajansı bil<ii-
teati e reıere bnşl~eklll Daladyeyl ve nın :rnnıı er en Qeto3ı k ri Leh. 
müznte'I .:-ransız ü"ihe davet e+--••tlr. natı ort d :mevcudiyetine ald b-ı- ova - yor: ıstanın toprak isteklerim tas-

yn p M .. ~ a an kaldır ı.. u un temi- rih ed • 
ı>erla ııniyı yarın c;ı1eden sonra başlıyor dlr. B. Hltıer Südet acar;ını lddJa etmekte- en yenı notası ve Cumhur başka-
MUSS0 ~ kereler ırıtadarlar tarafından tazyıkten lrı bir l>leb~e.seleatnın her ttırın nının B. Beneşe cevabını neşreden gaze-

M:::et btıttln a rnüteaddid çet _ Alına tle ve teterrnatın tse teler, Cieszyn Silizyasının derhal Lehıs-
BU dUrnlştl..r· öğleden sonra Münlbte dilPecraegitınıbirblldlrrniftır. n anlaşmaıarııe halle- tana iadesini istemekte müttefiktirler. 

kabul e ıer yarın G 
nzakere ' nin Cek d taranı Alman aatert tedb azetelerin politik mahfellerden al-

:Mııacatt.ıı'· 1lnl ııareket etti lerne'ktedırev!;aıtınbı tahrıb edecetını lddl\arlerı- dıkları ınalılmata göre, Lehistanın istek-
yap l\luSSo nazırı Kont Ciano bu d . u ukt 1 ey- l · . 

1 ve bariclYe rnadan Münlhe hare- a tecrübe edllıniş '01~:b1slt Bar haVttsın- e~rının haklı olduğu İngiliz ve Fransız 
:Mussoıın_,.,. trenle R~rıayn ve Daladye de ~ıdati cereyan edecettır YhUkutt fartlar al- huktbnelteri tarafından teslim edilmiştir. 

akşam bU.S';dtr. çernb e gtdeceltlerdlr. ~ n neti i · enı bud.ud bıı 1 Eks · 
ket eunfŞl~ ıa111're ~lf rnüsteşarlar da re- man hükQ~e:t~e göre taJtn edJlecektlr P~= . pres Poranny gazetesi, Olza'nm ö-
yarın saba "ne :rnubte muhtırada te.sbİt ~~an aakert tedbirlerinin ~de vukubulan kanlı h!diselerin, I.e-

ü bMve... el • hasır kalaca"-ndan ~ hudııdlar içine ınün- histan metalibatının derhal tatminini ds-
ç deceıttl..r· "h D"örüşm. enne ve lkt ıs• 'V'Ck"'·'-.... - tilzam 

fakn.t e Miinl e ısadl bttklll.1.' Bt1d .......,._,, .. nın aiyast etrriekte olduğunu yazıyor ve di-
Çekler de k istiyorlar :an kıtaatı taratınctan ~t topratıannın Al- yor ki: 

nirıl1e - Bu akşam baş- . hiçbir sureue te lallnden sonra da Pr L h • 

26~ (JIU~) ret eden Çekoslo- B. Hitıer Qek sl hllkeye düşıniyecektı - h ag, e milletinin müttehid hattı 
Londra ...,, .. ıavni 'IJY3 -rınki M'"unih gö- gl bir ~etle on:! rnıntata&na her ha:~ nreketi kal'§lSlllda vaziyeti fyi anlama-

. çeın~ • 'k, YIP. hattli lnuhtırada der:nı reddetmekte ve hchr. Olzaıun ötesinde Leh mUletine ya-
vekil 1 ·si ?t{asarı 1ceırnetinin de tem- dahilinde renı ÇeltusJ nn edilen §artlar pılan zulüm .nihatet buhnalıdır 
v~kya e ~ı de prag _ıı~ bi1dirm1ştir. kat1 teınınat kabuınn:vatya için r~"nl \re Lehlere l'ire Çeklerin mak~ 
nışmeJerın ·stediğioı kS rnüzakerelerin b!~~~ekted!r. lmfıde bulundu~unu Varşova 28 (A.A.) - Pratdan Patdıajansı-
sil edilın. ek blund9Jl baŞ /ı. ırnanya tara- r k1a g hükfunetı bundan na verilen malQmata göre Çekler Alman 

k d tçe P 1 a nnın terkedihnesinı başka Sildet top- lle sndece Alman hududlanna milnhuır k~ 
Masarı '·ği ınüd e tevessül edilmi- ı.:;ı rnuctb olacatını iddl~ e~onomıt zarar- lan bir 1htllU tevlld etmek ve ibunu temin 

devam ettı ıi harel<et~)ciJTlatının tahrib Süd da~Iık ve fakır blr böl ed.yor. Hakikatte IÇln de Leblstana ._ Macartstana tanzde 
fından aslte ııud'Od tıı·d çekoslovakya- et arazısının terkind gede klın bulunan bulunmak istiyorlar. Bu P1ln SoTJetıerl.r1 
yeceğine v~ ve ne~! .e garanti edile- ~~ eVVelk!nden Çok dah en 30nra Çeko.;:ovaıc. dımına dayanmaktadır . yar 
a·ım· ceğıne tının rNlllkhateşklı edecektır. a SalJnı bir ekon'>mlk Yeni Wlseler 

~ı~ ~~~ki tnınaıniYr;ııynden söz istemiş- da Yet, Prng htik1hnetı Varşova, 28 CA.A.) - Pat aJall!l dftn Cıes-
. çeınhf ot:! Çek ekalliyeUertnın ~Üdet toı:>raktarın- zyn•de bir takım h&dlselertn ·vuku buldn~u-

ccğine daır bflkkında Be- nlarından korkuyo ~alden ınüte~r nu iblldir1Yor. Leh lzcllerı iblrllltlnln rela1 Re 
t . susıar . l . ekalllyet.lcrıne dürn ..... rb. Ahnanyanın, ke:ıcı er Lehlstana lltıca etme"' ~--e h·· ... d g-
ır. bU lıtl ~inı sbY emış ve etti~! ıtır u.ııL lr s tt .. .uıeı- ..... u u ge 

Çemberlayn. göriişect' .. .,.,essUinin de da d az götürnıez. Çek ~ e ınuameıe çerken Çekler tarafından mıtraly-Os ateşli; 
l f nln mı.ıı.. bu a aynı CUretıe nıuan:ı e Yetı hakkın- Öldtirftlmtiştnr. Gazeta Pohlı:anm Cleszyn'e 

ncş ile te e 
0 

• çek ğıni ilave ey- r dÇek'.Jere Büdet Alnıanıa ele Yaı>acaktır. ve hususi surette gönderdlR! mu!ıablrtne göre 
kabı halinde bır t edilece dın an ÇektırUen ıztırab rına Çet'ler tara- Çekler F.r)'3ztat latasyonuna bonıbalarıa t ' 
müzakerelere aave :Münib mü- e değildir. ı oektirmet nJyetın- arnız etmlşlerdlr. a-

l . ı· e göre b'd" ,.,_ Prag 28 (AA) 
c>lTıŞ ır. . ·ıdiğifl . ınüşa ı ı ~ kı d . . . - Benesin "stilas 

Pnristen biJdırı erılc8 bu haber n nki haberler re - 1 ı hak-
:ıakPrelerinde bir rA~{anhaz9 tekz~.b .edilmektedir.smen ve kat'l olarak 

l-ıl'zır bulunaca~tı.. . ae M~nıh 28 (A.A.) _ Müni 
1rPvyü.d etmeınıştırceıııiY'ctıııtıer cemiyeti rı.nkı konferans dolay:ıs·ı ! ?atkı ya-

Milletıer _ ?Jille it oıan konfe- bır surette donntmak . ~ e § . rı parlak 
rpnevre, 28 C.A ,AJ toPıııı"~ıııetl• Cemi- tır. ıçın talimat almış-

~-· v"'rın Miınihtc k ~e 
raıısln aJ{ikadnr oJJJlll 

Dil öğretmenleri 
Ankara, 28 (Husus!) - Dil öğretme

ni yetiştirmek üzere İstanbul Oniver
sitesine bağlı açılacak kursu ilonal e
denler liselerde dört yıl mecbur! hizrne 
te tabi <>lacaklardır. 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
~da tedbirler 

Prag 28 (A.A.) - cRöyter ajansı mu
habirinden:t Çekoslovakya, kendisini mfı
dafaa etmeğe hazırlanmaktadır. Hüku
met icabında sivil ahaliyi hudud mınta
kalarile Pragdan çıkarmak için tedbirler 
almaktadır. Halk kütleleri, gaz maskele
ri tevzi edilen merkezlerin önünde top
lanmaktadırlar. 

lngillz donanması seferber 
Londra 28 (A.A.) - Bu sabah .kral, do

nanmanın ihtiyat efradının davetine ve 
donanmanın seferberliğine müteallik o
lan beyannameyi imza etme\: için saat 
10,30 da Bukingam sarayında husus! bir 
meclis akdetmiştir. Bu toplantıd~ Sir 
Samuel Hoare, B. Duff Cooper, Sir Jhon 
Saymon, Lord Hailsham ve B. Maugham 
hazır bulunmuşlardır. 

Kadınlar fukası 
Londra 28 (A.A.) - Yardımcı servis

lerin temini için kadınlardan mürekkeb 
bir teşkilat vücude getirilmesi hususun
da hükfunet~ yapılan davete İngiliz ka
dulları derhal icabet etmişlerdir. 

Yeni teşkil edilen servislere yanlmak 
istlyen kadınlar akın akın dev~rme mer
kezlerine gitmektedirler. 

Londra 28 (A.A.) - Press Association, 
bu sabah Londrada mukim Almanlardan 
bir çoğunun İngiliz tabiiyetıne geçmek 
için dahiliye nezaretine müracaat etmiş 
olduklarını haber vermekte'1ir. 
BaydaribU Nizammın İngilyereye yardımı 

Simla 28 (A.A..) - Hindistanın en b~
yük memleketi olan HaydarAba:i devleti· 
nin Nizamı, kral naibine bir mesaj gön
dererek matlde buna benzer ahvalde 
yaptığı gibi şimdi de devletin bütün ser
vettni İngiliz imparatorluğunun emrine 
terkettiğini bildirmiştir. 

Japonya manevi yardımda bulunacak 
Tokyo, 28 (A.A.) - cReuter ajansının öğ

rendl~e göre, bazı alAkadar devletler A vru
pada harb çıktığı takdirde ne şekllde h:ıre
ket edeceğin! Japonynya sormuşlardır. Ja
ponyanın cevabından bu devletin Almnnya 

ve İtalyaya manevt yardımda bulunacağı "• 
daha ileri gitmiyeceğt anlaşılmıştır. 

İtalyada seferberlik yok 
Roma, 28 (A.A.> - İtalyada umum! 

seferberlik Uft.n edildiğine dair ecnebi mem
leketlerde nwedilen haberler harbiye neza
reti tnrafından kat'iyetıe tekzlb edllmekte
dir. 

Macaristanda 
Budaı:>eşte, 28 (AA.) - Macarlstanda mll• 

11 müdafaa sahasında bugün yeni bir hMlse 
cereyan ettiğine dair bir ecnebi membaın
dan verilen haber sureti umumiyede iyi ha· 
ber alan mtıhfeller tarafından kat'lyetıe 
tekzib edllmekiedlr. Ayni mahfeller Çekoslo
vatyada harb çıktılı takdirde şimdiki halde 
Macarlstanın bitaraf kalaca~ını zannet.met
tedlrler. Bununla beraber bu mahfelle: h:ırb 
umumlleştlğl takdirde Macarlstanın . ittihH 
edeceği hattı hareket hakkında hiçbir etY 
söylememişlerdir. 

söylemek ıstememi.şlerdlr. 

Daladye beklenen mühim 
nutkunu dun söylemedi 

(Bll§ tarafı 1 in.ci sayfamızda) 
bildirilmiş olan Başvekil Daladye ta
haddüs eden yeni vaziyet dolayisile şu 
kısa hitabede bulunmuştur: 

- Beynelmilel siyast vaziyet hakkın
da bir beyanatta bulunacağım evvelce bil· 
dirHmişti. Fakat bugün öğleden sonra At. 
man hükumeti tarafından, yarın beni 
Münibe davet eden bir tebliğ aldım. 

Mfinlhte filUer, Çemberlayn, Mussolln1 VI 
ben bir toplantı yapacatız. Böyle mühim iblı 
toplantı arifesinde her hangi blr beyaııo.tıa 
'bulunmamın doğru olmıyacağını tablt t&t• 
dir edersiniz. 

Fakat bu mUnasebeUe bütün Fransa.ya ft 
bilhassa silAh altına alınan sınıfiara, bu 
buhranlı günlerde göstermiş oldukları ıcat,, .. 
yet, qukkanlılık ve intizamdan dolayı t,e .. 
aekkiir ederim. 

81yas1 buhranın başlangıcındanberl sulhl 
korumak ve Fransanın menfnatlerlni m1lda• 
faa etmek 1çln bütün elimden geleni yapb.n. 
Eminim ki, bu hususta bütün millet benlmlf 
hemfikirdir. Yarın da tekrar bu uğurda 9al1· 
şacağım.ıı 

Başvekll Daladye, yarın sabah beraberindt 
iki ıniisteşar olduğu halde, tayyare ne MG• 
nihe hareket edecektir. 



11 Sa,& so 

~_,,, "Son Posta,, nın Hikayesi 

i 
L PIRLANTA YüZüK 
Ne garib şe1dir. Kadmlar daima pa -

halı şeyle.re sahih olmak hevesini du -
yarlar. 

Jens Verk bir kere gazinoya giden yo· 
lun kenarındaki kuyumcu dükkanının Ö· 

nünden genç dansöz Yolanda ile birlikte 
geçmışti. Ve genç kadın onu kolundan 
dükkana doğru çekmiş, bir müddet ku 
yumcunun camekanındaki güzel tek tf'Ş 
biı' pırlanta yüzüğe karşı duyduğu hay -
renlıgı ona söylemiş, adeta bu yüzüğt 
Sllhib olmak isteğini ona ihsas etmişti. 

Jens Vcrk ona kendi gözlerinin bütün 
pırlantalardan daha ışıltılı olduğunu ve 
bu gıbi süslere ihtiyacı olmadığını telkin 
etmek istemişse, genç kadının bu iltifat
tan hiç te memnun olmadıgmı y'jzünün 
ifadesinden anlamıştı. 

Bir kaç gün nefsile bir çok mücadele
lerde bulunan Jens Verk günün birinde 
kuyumcunun dükkanına girmış kalbi he
yecandan çırpına, çırpıns Yolandanın 

sevdiğı yüzüğü istemiJ ve şakaklarında, 
boynunda bütün kanı çırpınırken pazar
lıga koyulmuş ve nihayet yüzüğü satın 
almıştı. 

* Bu akşam cebinde yü?ilğti taşıyan mah 
faza ile gazinoya geldiği zaman kalbi he
yecan içerisinde idi. Büt:.ln ümidi güzel 
Yolandayı bu akşam tek başına görmek, 
onunla yarım saat olsun başbaşa görüşe
bilmekti. 

Gazinoya geldiği zaman genç kadının 
orada olmadığını gördü. O hiç bir zamnn 
gazinoya bu saatte gelmez ve oynamazdı. 
Bunu bildiği halde gene rulet salonuna 
dogru gitti. Çünkü oraya gidl~inde bı!e 
içinde güzel kadınla karşılaşmak ümidi 
vardı. 

Şubhesiz ki onu rulet masası çekmi -
yordu. Çünkü o bir iş adamıydı. Bir me
telikle bir milyon kazanmağı düşünen 

bir hayalperver değildi. Böyle bir oyun
da kazanmak ihtimalile, kaybetmek teh
likesınin pek müsavi olduğunu biliyor -
du. Hayatta şimdiye kadar ona kimse 
hiç bir şey hediye etmemişti. O servetıni 
alın terile kazanmış ve büyük bir tasar
rufla biriktirmişti... Bütün gençlik Mil -
yalarını bir tek hedefe feda etmi§ti. Zen· 
gin olmağal. 

- Ayol bunlar deli mi olmuşlar? 
Yoksa burası kah ve değil de bakkal 

Tercilme eden : 
Oyun masasına yaklaştı. Yedi rakamı

na biraz para koydu ve biraz para ka • 
zandı, memnundu .. Ve sigara salonuna 
geçti. İri bir Brezilya sigarası yaktıktan 
sonra bir de martini ısmarladı. 

Bu işsizlik onun pek ziyade sinirini bo
zuyordu. O şimdiye kadıı,. para kazanma
ğa alışmıştı. Para harcetmek ve tembel. 
tembel oturmak ona hoş gelmiyordu. 

İçeriden krupiyenin sesi geliyordu. 
- Foite votre jen!. 
O da şimdi bir ba.5ka kumar oynıya • 

caktı. Parmağile yeleğinın cebini kabar
tan mahfazaya, yeleğinln üstünden ha -
fif ~ dokunuyordu. 

O, güzel Yolandaya bir kaç sene evvel 
Pariste rastgelmişti. Orada küçük b~r 

barda dansediyordu. 
Onu pek az tanımıştı. Fakat hayatında 

bir daha aklından silinmemışt:. İşte şim
di senelerden sonra ona burada rastgel
miş ve onun hatırasında sakladığı res • 
minden de çok daha güzel olduğunu gör
müştü. 

İçinde bir tuhaflık hWediyordu. Adeta 
korkuyordu. Kalbi sebebini anlamadığı 
bir korkunun heyecanile göğsünü dövı1-
yordu. 

Bir viski ısmarladı. Viski boğazını ya
karken gözlerini örttU, bir müddet öyle 
kaldı ... 

Birden bir ses kulakları dibinde: 
- Oh mösyö Verk açık gözle uyku mu 

uyuyorsunuz? Yoksa tahııyyülata rnı dal
dınız? .. 

Genç kadın, omuzuna incecik elini 
koymuştu. Bileziklerle, yüzUklerle süs
lü olan incecik ve güzel elini: 

- Oh siz misiniz Yolanda .. oh affeder
siniz matmazel! .. 

- Bana Yolanda demekte ne gurur 
var dostum, dedi. Haydi kalkınız biraz 
oyun salonuna girelim. 

- Eğer canınız sıkılmazsa burada ka -
lalım. Çünkü ben oynadım. 

- Kayıp mı ettiniz?. 
- Hayır biraz kazandım: 

- Biraz!.. Elbet te biraz kazanırsınız!.. 
Cesareti kıt olanlar daima az kazanırlar. 
Siz her zaman öyle ihtiyatkarsınız ki... 

- Ben hiç bir zaman israiı sevmem, 
yoksa! .. 

aükkanı mı? He
ırif boyuna sa -
bundan, sodadan 
bahsedıyar. Biz 
çamaşır yıkaya -
cak değiliz, hera
ret söndüreceğiz. 

Hatib 
Dansöz onun sözünü kesti: 
- israf benim tanıdığım sarhoşlukla • 

rın en tatlısıdır. 
Dedi. 
:_ Maazallah, eğer herkes ıizin gibi 

düşünseydi, dünyanın sonu ne olurdu? 
- Bu sarhoşluğu sizin ömrünüzün sonu 

na kadar bir kere bile tadamıyacağınızı 
pekAla biliyorum. Halbuki iten bu sarhoş
luğu çok severim. 

Burada birer kokteyl içtikten sonra "Je· 
mek salonuna geçip yemek yediler. Hiç 
konuşmıyan adam yemek ısmarlarken 

müdhiş bir talakate sahih olduğunu gös,. 
termişti. Yemek mesele.c;ini pek iyi an • 
Iıyordu. Metrdotele her şey hakkında 

kendi tarifini veriyordu. Leziz bir ye • 
mekle beraber güzel şarablar içtiler. Ke
mancı Paolo yemek salonunda çalan ka
pellcyi idare ediyor ve genç dansöze tatlı 
gözlerle bakıyordu. 

Yemekten sonra genç dansöz kumar oy
namak istedi. Birlikte oyun salonuna git
tiler. Yolanda onu ideta blru para kay
betrneğe teşvik ediyordu. Kazanan bir 
numara üstünden para kaldırtmıyor, 

durmadan bırakıyordu. 
Verk: 
- Fakat bu bir deliUktir diyordu. 
Nihayet oyun bitti. Jens Verk müdhiş 

kazanmıştı. Alnında biriken ter taneleri
ni kurulıyarak: 

- Biraz dışarı çıkalım, dedi. 

* Mehtab pek parlaktı. Palmiyelcrın ge
niş yaprakları, tatlı bir rüzgarla hafif, 
hafif sallanıyorlardı. Jens Verk onunla 
beraber deniz kenarında yürümekten, bu 
rnehtab altında olmakun ne tatlı hisler 
duyuyordu. Tatlı, tatlı konuşuyorlar ve 
genç kadın gülüyor, söylüyordu. Niha • 
yet kumlukta bir kanapeye yan yana o -
turdular. Dalgalar sahili dövüyordu. 

J ens Verk bir cesaret gösterdı ve genç 
kadını kendine doğru çekti. Ve an! bir 
cesaretle ona sen diye hitab etU ve .. evrt! 
sesi: 

- Seni seviyorum diye fısıldıyabild;, 
Dansöz: 
- Sahi mi diye gülümsüyordu. 

(Devamı 13 ncü sa.ytGda) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mustafa Nurinin Sandığımızdan 227.U hesab No. sile aldığı 200 lira bor -
cuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takib üz.:?rine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 
40 cı maddesi mucibince satılmnsı icab eden Topkapıda Fatmasultan mahallesi· 
nin eski Değirmen, yeni Undeğirmenı sokağında eski ve yeni 13 kapı No. lu ahşab 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 120 lira pey akçesi 

verecektir. Milli bankalarımızdan bırin;n teminat mektubu da kabul olunur. Bi· 
rikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve tavb: bedel: ve 
tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttıt ma §artnamesi 2/10/938 tarihinden iti· 
haren tedkik etmek istiyenlere s~ndık hukuk işleri servisinde açık bulundurula -
cakhr. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayri
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 18/lli 
936 tarihine müsadif cuma günü Cağaloğlunda kfıin Sandığımızda saat 14 ten lf 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelit 
tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını ta 
mamen geçmiş olması şartta·. Aksi taktirde son arttıranın taahhüdü baki kalmalı 
şartile 8/12/938 tarihine müsadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte. 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün:le 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alcikadarlar ve irtüak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife d~ir iddalarını ilan tarihin 
den itibaren yirmi gün iç\nde evrakı mii sbitelerile beraber daire:nize bildirme 
leri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşın asından hariç kalırlar. Daha fazh malQ. 
mat almak isti yenlerin 938/163 dosya nu marasiJe Sandığımız hukuk ~leri Rrvi 
line müracaat etmeleri lüzumu ilin olu nur. 

** DİK KAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek tstiyenlere 

tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (6941) 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinden: 
24/9/938 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmesinin yapılması 

mukarrer Ankara Tıb Fakültesi doğum ve nisaiye kliniği inşaatı için zuhur eden 
talibin teklifi layik hadde görülm~yerek bu işin pazarlıkla intacı kararla§tırıl -
mıştır. Pazarlık 3/10/938 pazartes. günü saat 15 de Ankarada Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Taliblerin 
şartnameleri ve kesif cetvellerinı Ankara da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekile
tinden ve İstanbulda sıhhat ve içtimai m uavenet müdürlüğünden 37 lira 82 ku -
ruş mukabilinde alabilirler. Pazarlık ~i için dahi eksiltme şartnamesinde yazılı 
vesaikin 33839 lira 98 kuruşluk teminatı nm ibraz edilmesi lazım geleceği ve 
Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikasının da ibrazı lazımdır. c695h 

- - - - - -

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

- - icabında gtinde 3 kaşe aJuıabilir. - -

kadar uzun sürmez, başına mutlaka bir 
iş gelmiş olmalı ... 

Kahveden beş on adım uzaklaşmıştı 
ki, bir kaç metre ileride Takvor görün
dü. oldukça heyecanlı idi. Toriğe doğ
ru telaşlı telcişlı yürüdü. Tam yanına 
gelince de, onun: 

- Nerede idin be herif? Sualine ce-
vab vermeksizin: 

Limonata .. no so- ----------------------------------------------- - Biloorsun ne olmuştur? dedl 
da .. anladın mı ? benim limonatamı ki de şeker kam141 

- Tuçvitl ~.a yarını getirdi gibi bunun da bir 
- Başıma ge - Ustünü.ıı suyunu, hususiyeti, bir tadı, 

Jenler! Şimdi de çivid .karıştırıyor! Li- içinin şekerini de lezzeti vardır. 
monata .. lirn<>nata diyorum! katıversP.ydi, ne 0 _ - Bak bakayım. 

Elile de limon sıkar gibi yaptı. To - Iurdu? Bir de fazia Bir tane al da ye. 
rik de emretti: olarak bahşiş de di· - Senin ağzın 

- Bira. leniyorlar. fok mu? Sen bak 
- Bir! Gurabi efendi fin- tadına. 
- Şimdilik bir. Daha sonra baka - canın üzerine otur • İfakat hanım hok-

rız; keyfi bilir. tulmuş olan ibriği kanın içindeki ince 
- Vui mösyö! kaldıracak oldu. kağıda sarılı saman 
Garson ısmarlanan şeyleri getirme- Fincan kestane su - çöplerinden bir ta • 

ğe gitti. Biraz sonra elinde kocaman bir Y'U renk ve k.ıva • ne aldı, soydu, ai-
tepsı ile geldi, Gurabi efendinin önüne mında kapkara bir zına atıp gevele • 
ecelacaip bir ibrik, kocaman bir çay mayile dolu idi. meğe koyuldu. Bir 
fincanı, bir çok şeker, bir tatlı kaşığı Hepsi birden: hayli çiğnedikten 
koydu. Zavallı adam ömründe görme- - Aaa! dediler. sonra, yüzünü bu -
diği bu kalabalığı hayretle temaşa edi- kahve kendi ken - ruşturdu ve: 
yordu. dine pişivermiş. 

1 
.. _ . .. .. b rcıkt - Aah, fena imiş! 

İfakat hanını: Torik gülerek şu Garson fakat hanımın cmune bır suru 1e11 ' ' Diyerek yere tü -
- Galiba ocak sönmüş, ateşleri kal- mütaleayı serdetti: ı - Ala nargile maşası olur. ı kürdü. Şimdi üçü de, başbaşa vermiş, 

mamış da, sen kendin pişir diye herif - Evet, ama, Zati Sungurun hokka- İfakat hanım da bardağına mütema- bu saman çöplerinin neye yaradığını 
kaminato getirdi.. dedi. baz kahvesine benziyor. İçimi pek te diyen su ve şeker ilave ediyor, limona- araştırmakla meşgul idiler. Fakat bir 

- Allah, Allah! Hiç işitmedim böy- lezzetli olmıyacak. tasının kararını bir türlü bulamıyordu. türlü mana veremiyorlardı. Nihayet 
lesini. Gurabt efendi fincanı dudaklarına Nihayet o da, işi oluruna bıraktı ve iyi bu muammanın da çözülmesi için Tak-

- Ne olur? Artık iş çıkarma sen de, götürdü, bir yudum alftt, yüzünü bu kötü içmeğe katlandı. Lakin merakını, vorun avdetini beklemeğe karar verdi-
pişıriver. :ruşturdu. önündeki iri saman çöpleri celbediyor- ler. 

Garson İfakat hanımın da önün~. içe- - Kahveden başka her halta benzi- du. O da geciktikçe gecikiyordu. Masala-
risine dört parmak limon suyu konmus yor. Maamafih içine belki de bir parça - Bunlar da nenin nesi acaba? nnın etrafında pervane gibi dolaşan 
kocaman bir bardak, bir sürahi su, bi; şeker atarsam tadlanır... Diyerek bir tanesini eline aldı; evire garsonu oyalamak ve sabrını arttırmak 
kase toz şeker, bir yığın da saman çöpü Şeker kasesinin kapağını kaldırdı; çevire baktı. Bir türlü mana veremedi. maksadile Torik kendine bir bira daha 
bıraktı. içinde mini mini bir gümüş maşa dunı- Evladhğına sordu: ısmarladı. 

Toriğe de birasını verdi; çekildi, git- yordu. - Sen evvelce de gezdin, tozdun bu Onu da içti.. bir üçüncüsünü getirtti. 
ti. - Aman, işte bu hoş! diye bağırdı. yerlerde .. bu nedir, bu? Takvor hAlA meydanlarda yoktu. 

İfakat hanım kocasından daha ziyade Acaba nerede satıyorlar? BiT tane al- - Ne bileyim Saman çöpü. Merak içerisinde sabırsızlanan Torik 
şaşırmıştı. sam da, giderken göUlrsem. - Biz hayvan mıyız? Ne diye geti - dayanamadı, kalktı= 

- Ne tuhaf! dedi. Bu gAvurlar işi Torik sordu: rip önüme koydu saman çöpünü? Varayım bakayım bu kerata ne 

- Ne oldu? 
- Onu ilen yüzbeyüz gelmişim! 
- O, kim? 
- Seninki. 
- Ulan, şimdi çarparım! Burada, sif-

tah ayak bastığım bir memlekette ebe· 
nirnkh olabilir mi? Lafı söylerken dü
şün, biçimine getir de öyle söyle. 

- Seninki deorsam, Bayan Gurabl -
ninkidir. 

- Gene anlamadım. 
- Canım, ne var ağnamaacak1 

Mahut işte. 
- Adı yok mu bunun? 
- Ağzımın antresine gelmoor •. Ha · 

niya, kocakarıyı kaçırdıysa .. 
- Ha, şu! Formidabl mı idi, ne idi 

ikide birde diline doladığı! 
- He, he! Tak kendisidir! 
- Nerede gördün veledi? 
- Otel aramağa gidoordum. lteriki 

sokaktan köşeyi döndüğümde, o kerte 
karşıdan gelen tıramva arabası böyle 
önümde durdu. İçinden de bir kanylan 
bir de herif atladılar. Nasıl oldu, bil -
mem? Herifin gözleri gözl~rime geldi. 
Baktım: tanaacağım. Kim idi ama? Bir 
türlü fikrime gelmoor. Vay klSpoğ!u! 
Kim idi zo?. Der iken buldum .. b'.Jl -
durn ama, herif de epey uzaklaştı. Hav
di bu tefa düştüm enksesine. O gider, 
ben giderim .. Aramızda kırk, elli metro 
mesafe var. Ben adımlarımı hızlandır
dım. Koşacağım ama, kardaş, yüreğim 
sıkıloor, nerdeyse hıp deyi düşeceğim .. 
damla enecck .. 

- Ey, ne oldu? Avali kaçırdın mı! 
- Tabiatile kaçtı. 
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HİKAYE: Pırlanta yüzük 
(BQ.§ tarafı 12 inci sayfada) Diyor, dinlemiyor ve ilerliyordu. 

Gecenin heyecanı, §arab, mehtab ve bu Jens Verk de onun arkasından gidi • 
kadının ı;okulU§lan onu çıldırtıyordu. yor. O böyle dargın giderse, o bir daha 

- Bak dedi, bunu senin için aldım. kendisine bakmazsa, bir daha kendisile 
Ve cebinden mahfazayı çıkardı, açh. konuiJiıazsa yaşıyamıyacağım hısscdi • 

Yüzüğü görünce genç kadın gözlerine ı yordu ... Ve bu kork.unun verdiği dehşetle 
inanamadı ve: onu kaybetmemek için cinnetler yapa • 

- Santa Marla. cağını hissediyordu. 
- Yolanda ... Bakını'Z .. işte ... İşte yüzüli 

Dersim .. dere beylerinin imha~7' A. iL 

'b paşa pek sert go-

Diye kekeledi ve sonra; 
- Bana bir hediye öyle mi diye sevinç

le bağırdı. 
Çocuk gibi sevinmişti. v~ hemen elini 

uzatarak yüzüğü mahfazanın içinden çı
kardı. Tam bu sırada kulağının dibinde 
bir ses fısıldıyordu. 

burada alınız, bu yüzüğün yemin ederim 
mukabilinde hiç bir şey istemıyorum. gi
deceğim, hayatınızdan kaybolacağım ... 
Ne o istemiyor musunuz, o halde duru • 
nuz, size onu ne yaptı~ göstereyim ... 
Bunu denize atarsam aizi' sevdiğime ina
nır mısınız? İşte onu denize atıyorum .. , 
Bana inanınız! .• 

Heyet reisi -~~Cl bu aaikavukluklara 
rünüyordu. ~utün rıni or; yanında bu
ehemmiyet bile ~~dan ve - saray 
lunan - hey~t er yük.Sek' sesle açık -
ricalinden bır za~ paŞayı çekiştiri -
tan açığa ınutas 

yordu: ..Jı- nedir o yolların 
Aman efen~-· 1 ( 

- ·? AlAkadar memur ar, es-
kepazellğı · :· u ]tUsuna ını yatmışlar .. 
babı kehf)ın ~ 1 bol tahsisatlar veri
sayei şahanede, .s~usile altınlar dökü-
l . Etekler <.l'-ti k 1 ıyor. ki bir araba geçece yo 
lüyor. HalbU b"mrnet.sizlik. efendim? 
yok ... Bu, ne .. 

1 
de çalkanınaktan, taş-

0 arabalann ıçınktan, adeta hışır ke -
tan taşa sıçram~ paşa herhalde devre 
sildik. Mutasarr IJiutıaka .(tahtırevan) 

.1...ngı"' .zaınan b h ı· . ç~u . G Uba yolların u a mı 
ile gezıyor. a 

görmüyor. ıf Ziya paşa, bu sözleri işit-
Mutas~tirll titriyordu. Gelen heye

tikce, tiril 
1 

hinde iyice tıkıp doldu
tin, ken~da ~u hissediyor: 
rulınuş 0 h~ Galiba bizim post, elden 

_ Eyva ... 

gı. diyor. · d"kü ordu . l terlen ° Y · 
DiY~b ece şa birdenbire sözünü kesti. 
Necı pa ' rrıf Ziya paşaya çevire

Başını rnutasa 

rek: . sö leyiniz bakalım. mutasarrıf 
- E, /et ne .merkezde? Diyarıbe

paşa .. ~az Y bi~ takib müfrezesi çıkarıl
kirde ıken ·ştı'k Netice ne oldu? .. 

· ·tmı · 
<lığını .ışı z· a paşa, yerle beraber bir 

Dedi .. · 1~ara'k işgüzarlığını gös -
temenna ~a tellşl~ cevab verdi: 
terecek bı~ h k Şevketlu efendimiz 

- Cen~ ı :ukenmez ömürler ihsan 
hazretıerıne Sıtyei ş~hAnede, mesele 
buyursun ..... 

efl'llıştır. . . 
hitama hitama mı ermıştır? 

- :Mesele,
3 

a efendimiz hazretleri ... 
- Evet, ~~seret edenlerden bir kıs-

Şekavete m 1 •• rnı da diri olarak ele ge
··ıil bir ~s 

mı o · 
çirildi. . yanın önüne geçmek için 

J{orkuian ıdsden pek sıkı talimat al-
darni .. "k b' Sultan rı. Necib paşa. buyu ır meı:n-

ınış otan . ederek, biraz ev\•el çckış
nuniyet hıss _,f Zfya paşaya karşı 

., ..... utasaı,,. ği ı· a· 
tirdigı ·~ . derhal de ş ır ı: 
ınuarneles1nı niçin şöyle oturmuyor-

- Efend~J1l~n oturun da, izahat ve

sunuz. J3uytl 
. dedi· z· a paşanın ateşler için-nn .. · f ıy . -
'-'utasarrı. ..,0 ki bır kova soguk ı:~ı 
ıvı 'çıne, s.- b' k t d yanan ı beraber ır aç emen-

e ildi. ~erle dald sandalyenin ucu-
serp a ora .. 1 . . t' 

d ... -n 5onr · gı'bf, soz ere gı rış ı: 
na cu• 'f'f ıceıer tl ., "7 . .11....H. p.e d'..nlz hazre erı... 'I crı-
na ı ~·· eferı lı•· • Ah" d ,., _ pa,şıı Jd .. !aye~. Şa ane c .. a-

k ızahat ŞU ıınroiz mufrezeler saye-
Jece 'b etfü,. 1 d h'· d tertı Aciz kU unuz a ı. a-
c~zadne hatta, bU 1nrnız şiddetli takibat 
sın e.. yaJYll&--
hil olarak·· . 

·nde...... ··Hii birdenbırc kesil-
savesı ~oı. .. , b' 

v 11rrıfı.Jl ~ 1 
gnrıeyen ır ses: 

. Mu~~n, toP gı"b a .. ınutasarrıf paşa!. 
dı. Ç~ tasarrıf P,3~ at takibe çıkmak ~u 

- ~ JeJJle. J31z~ ... aen bi1e kımı1da
Yalan s Y 

0 
yerv· 

tarafa dursu ·· 

d 
dedi. . n alay kumandaıu 

ma ın... . ö1"1ıye • 
.. ıerı 5 J 

Bu soz .., odanın ortasına 
"d' }toCP 1 1• v anda şu tdl, herkese ancak 

Eger o dilşse rifdi Tavan, dön-
bir yıld].flJll yret .,e ~sarrıI paşanın 
bu kadar ~a. 5arıJd pıu 
mtiş dönmilş{ştt ani kumandan 
başına geÇ~eııdil11-' ~yr~tf sayesinde, 

- Şey' ~ et .,e g 
beyin de ııiJlll11 ek istedi. Fakat, 
diyecektim· r :ıceıcel~sıe: 

Diye, teJoil f}(eli bir 5'11ıeyin• kuman
Necib paşa l5 5iı s J 

- Se~, ~:ai.' ıoııcına daha !yi 
dan bey... aanl• 

Alay ıcumııil ııe şu .. ne, bu, .. 
yaslanaTak:. 

1 
~e, bt?tJ..teJJlizleyen .. orta 

- Efendinl .. eSeıe)1i t>izİl1l alayın ü
Evwl Allah, ıt1 &e?J• j(tlıtlandanı yüz. 
lığı sütlJ.manl~ rıı11e 
il .. b"lilk nıııı 

ç ncu o d'dit 

l başı Zeki efen 
1 

öl 
Diye cevab .,er 

Alay kumandar. k l 
Necib paşa dalı hAlA 4

• ı ıcı na daha iyi yaslandı 
·a· Ç" ' a a a hayret · · ~ ~- .unkü mesele 0 kadar eh ı~ınd~ yup soğana çeviren, hatta hükumeti bi-
ıdı kı; heyet erkanı bu k d enunıyetlı le haraca kesen bir herif ... 
~aman~_a, bu işin iyl bir s:ki~~ kısa_.bir - Bunlar, ne oldu? ... 
enec~~ıne kat'iyen emin. d _ 1~ n~~ıce- A - Takdim edeceğimiz raporda tafsi
n~ ıçın Necib pasa hayre~?i. er. ı .. O- latını mütalea buyuracağınız vechile, 
mıyere~ s~allere girişmişti: mı gızliye- meselede il~ ipin ucunu, yüzbaşı Zeki 

1 
. Şıı:ndı, mesele hakikate bey keşfettı. Ve derhal bana bildirdi. .. 

endı rnı?.. n temiz- Zaten, (iradei seniye) mucibince, bir 

- Bu bir küçük servete maloldu ... Fa
kat ıenin hakkın var diye düşündüm. İn-
11an büyük bir fedakAr lık yapmaz ve ce
saret göstermezse saadeti kazanamaz ... 
Yolandanın yüzündeki memnuniyet 

birdenbire silindi: 
- Bu bir hediye mi? diye ıert bir sesle 

sordu. 
Kadının neden birdenbire darıldığını 

anlıyaınam.ıştı, şaşkın. şaşkın; 

- Elbette bir hediye dedi. 
- Bir hediye ha!.. Beni sevdiğin için, 

beni mes'ud etmek, bana sevinç vermek 
için bunu aldın ... Kendin için değil .. ce
vab versene .. öyle değil mi? 

- Elbet bir hediye, ne zannettin Yo
landa? .. Elbette bir hediye! .. Fakat fU -
nu da düşünmüştüm ki ... 

- Ne düşünmüştün? 
- Yolanda ... Seni seviyot"um .. anlamı • 

yor musun .. Seni memnun etmek iste -
dim ... Yüzük müdhiş pahalıdır, anlıyor 

musun? .. Senin için çıldırıyorum ... He -
sab pusulasını görmek istemez misin? .. 

Dansöz büyük bir hiddetle: 
- Evet iyi anlamışım ... Demek bir ilc

retmiş, dedi ve yerinden kalktı. Jens 
müdhiş bir halde idi: 

- Yolanda diye inledi size derdimi an-;:--- . Her şey, bitti efendim Z takib müfrezesi tertib etmiştik. Zeki e-
muhım mesel . .. · aten bu f d' · b .. enın başlıca .. ~n ıyı u müfrezenin başına geçir- latamıyorum. Dinleyiniz beni .. sizi sevi-
uç kişi idi. Biri, Durak n c h. m~rettibi, dım. Zan altında bulunanların en azı- yorum. 
Y.e ç~vuşu Tatar ağa Dicr:/Y;sı zapti- lısı olan Emin ağavı tevkif ettirmek i- Artık ona siz diye hitab ediyordu. O 
şıretı reisi Emin ağa. u;u 1

' ••• ~rsan a- çin gönderdim ... Emin ağa, takib müf- kadar uzak ve dargın bir hali vardı 1d 
sep Raci isminde· n~h· ncusu de, O- rezesini, ateşle karşıladı. 1 sen derneğe cesareti kalmamıştı. Kendini 
=====:::::::=:::;;,;;;;;;~·~~ı;y~e~h~a~l~k~ın~ı~s~o-~=========~~~~~~~~::;_~==== 

. KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dü
zeltir. MİDE ve BAR 
S~KLARI boşalbr. j 

. ~ucude ferahlık ve-, 
rır.HAZIMSJZLIK ve -

EKŞİLİGf giderir. 
1 Alınması gayet 

latiftir. 

( Ar1-:a:;ı var) mazur göstermek için nP.ler, neler söylü-

llllfi,.~ ••••••••mlllilBmm.: yordu. Ona hayatını, mazisini, işlerini an
..- ' 1 }atıyordu. Bununla: cİşte ben buyum, ka-

HAS 
TIRAŞ BIÇAGI 

bahatim bu olmaktır» demek istiyordu. 
Fakat Yolanda onu dinlemiyordu. Yü -
rümeğe bile başlamıştı. Bu belki de b:r 
kadın kaprisiydi. Belki bu dansöz şu şiş-

i man, şu biçare adamı kendisini hakika -
ten seviyor zannetmiş ve onıın da diğer 

j bütün erkeklerin yapmak istedikleri şe-

1 yi yapmıyacağını, kendim satın almağa 

teşebbüs etmiyeceğini, menfaatsiz bir 
aşkla ona merbut olabileceğini zannet -
mişti. Her şeyi veren ve mukabilinde bir 
şey isterrıiyen aşık! .. 

Böyle bir aşık tipi yirm.incı asırda er
kekler arasında hiç bulunabilir miydi? 

Yolanda bunca tecrübelerden sonra 
böyle bir şeye inanmış olma:ıın gülünçlü
ğüne sinirleniyordu. 

- Hayu .. hayır .. 

Ant bir cinnet içinde kolum.< kaldırdı 

ve yüzüğü gümüş bir ayna gibi gergin 
satıhlı gümüı denize brlatt1. Hafif bir 
şıpırtı oldu. Denizin bir noktası halka 
halka kırıştı, hepsi bu!.. · 
-Hayır! .. 
Bu jest te Yolandaya tesir etmemi§ü. 

Oradan uzakh.şıp gidiyordu. 
:'T 

O giderk• u artık onu takib edemedi, 
Arkasından koşamadı, orada duruyol\ 
pahalı yüzüğü attıjı denizin yanından u· 
zaklaşamıyordu. 

Genç kadın gözden kaybolur olmaz, ye· 
leğini ve ceketini çıkardı, soyundu vt 
kendisini denize attı. Yüzüğün düştüğü • 
nü halkalanan sathından gördüğü yere 
tki kayanın arasına doğru yüze, yüıe 

gitti. Suya daldı. Denizin dibine kadu 
indi. Adeta denizin dibini ellerile araş • 
tırırken yüzük parmağına tema<> etti. O 
kadar heyecan içinde yüzüğün bulundu
ğu yeri de ne iyi keşfetmişti. 

Fakat suyun yüzüne daha çıkmadan ev
vel kulaklarının içinde tokmaklar çalu 
gibi bir ses işitti. Başı döndü, suyun sat· 
hına gelmek için beyhude yere gayret 
etti... Nefesi tıkanmıştı. Onun vücudün· 
de ve onun yaşında bir adamın btı kada:r 
yeyip içtikten ve böyle heyecanla ... · gc • 
çirdikten sonra böyle "yüzmeğ~ ve denize 
dalmağa kalbi nasıl mukavemet edebi • 
lirdi. 

* Ertesi akşam tarasada Paolo ile Yohn· 
da oturmuşlardı. Paolo konuşuyordu: 

- Zavallı adam ... Nasıl d::ı boğulmuş ... 
Sımsıkı yumruğunun içinde bir pırlanta 
yüzük tutuyormuş değil mi'!.. 

Dansöz başını salladı. 
- Bir yüzük için ölmtlş biçare diyordu. 

değil mi Yolanda? .. 
Yolanda şalına sarıldı, hafifçe titr; • 

yordu: 
- Sus Paolo, dedi, bu akşam müdhi~ 

gevezeliğin var üstünde ... ,Sus! .. Gi~ bize 
keman çal! 

TAJUNıd RfiSHAMIZDA: 

Çifti altmış kuruş 
Çeviren: ismet HulUsi 

, 
Ratr1azanı şerifin yaklaşması münasebetiyle 

Satıhk Dizel Mot .. 
45 bey . or 

dur. Gal~~~ son sistem ve çok ucuz. 
No. da Bed Tünel caddesinde 53 

rosa mthacaııt. 

NASIRLAR 
iÇiN KATI 

ÇARE 

Bu kadar ucuz 
bir tıraş bıçağı 
ile bu kadar tat
lı ve mükemmel 

olacağımı tıraş 

hiç zannetme
miştim 

HAS 
Bıçakların iyisi 

ve ucuzudur 
10 Tanesi 15 kuruştur 

Satış 
yeri: 

Sayın vatandaşlarımızın 
nazarı dikkatine 

Senelerdenberi bütün Türkiye halkının 
rağbetine mazhar olan 

RADiUM 
LÜKS LAMBALARINIZIN 100, 

300, 600 Mumluk dahili ve harici şe
killeri ve bunlara ait yedek parçalar 
her zaman mağazamızda mevcud ol
duıklarını bildiririz. Alakadar olan 
sayın alıcılarımızın vaktile sipariş
lerini vermeleri kendi menfaatleri 
iktizasındandır. Dikkat: Yeni Model 
300 Mumluk FENER LAMBALARI
MIZ ise ispirtoya hacet kalmaksızın 
ısınır olduklarından bu fırsattan is
tifade ediniz ve piyasada bulunan 
başka isimli benzerlerinden s.a'kını

nız VQ RADİUM markalı rn.mbaları
mızın deposu üzerindeki RADİUM 
yazısına dikkat ediniz. 

Radium ticarethanesi 
İstanbul 

Galata Okcuınuu 104- 10J1 
Tel: 42878 Potta kuj:tııu 1'1!! 

Telrnf : R ADIUM 
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let kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Aı·şamdan sonra h:ıva birdenbire bozuldu. Şiddetli bir lodos rüzgarı esmeğe 
başladı. Gemi'erde, yel":enlilerde direkler, ipler karışıyor, Türkce, Rumca 

haykırışlar duyuluyor, dalgalar dağ gibi heybetle yükseliyordu 

Bunların doğru olduklarını fiilen ve zere bulunan güneşin son ve soluk ışı- telif hareketlerle zelzeleye tutulmuş 
maddeten isbat eden vesikaları da gös- ğile sararan hazin bir görünüş alıyor- gi-bi çalkanıp köpürerek muttasıl sahi-
tereceğim. du. le hücum ediyor, sanki sağlam, sabit 

Söze başlamadan evvel şunu arzede- Semadirek adasının Fingar ve Sen bir yer arıyordu. 
yim kı ben vatanım için asla hain deği- Sofi şabikaları, dağın bu taraftaki göl· Mendirek haricindeki dört gemi bile 
lim. Bililkis vatanımı çok sevdiğim ve geli kısmından ve açık kurşuni bir renk daima görülemiyordu. Ara sıra inip çı
onun selfımelini arzu ettiğim için pek alan gökten rikkatle ayrılıyor; deniz kan. peyda ve kaybolan fenerlerinin 
mühim ve muzır bır teşebbüsü bu mak- üstünde küçük, büyük birkaç gemi kir- dela.Ietile yerlerinde durdukları anlaşı
sadla haber vereceğim. Şimdi bu teşeb- 1i beyaz ve kestane rengindeki açık, fa- lıyordu. 
büsün başlangıc nda bulunulduğu için kat buruşuk yelkenlerile birer kelebek Mendireğe yakın olan Beyazkulede-
keyfiyetin seri ve müessir tedbirlerlr ölüsü gibi görünüyorlardı. ki fener, saatlerce uzaklarda bulunan 
ibtali kolaydır. Fakat az bir zaman ge- Dedeağacın önünde tahminen dörder, gemilere yol gösterdiği halde, bize bu 
çerek teşebbüs f'iliyata ınkılab edersC' beşer yüz metre mesafelerde demir at- dört gemiyi gösteremiyordu. 
hem iki memleket için çok zarar ve mış olan dört gemi ile arpa, buğday ha- Mendirek içindeki küçük gemiler, 
hem de izalesi müşkül olur. mulesini birkaç gün evvel alınış bulu- kayıklar medhalden giren hırçın dal-

Yoef Bulgaristan prensi Ferdinandın nan Elizabet namındaki Yunan vapuru. galar ve hayli yüksek siperlerden aşıp 
teveccüh ve itimadına mazhar idi. Tel- hareket için muvafık bir hava bekli· muannid bir ittirad ile dökülen suların 
graf ve ınektubla hususi muha<bereleri yorlardı. sadernelerile öne, arkaya, sağa, sola 
de vardı. sallanıp birıbirlerine çarpıyorlardı. Di-

Bu :zatın bana ifşa ettiği mesele .o Akşamdan sonra hava birdenbire bo- rekler, ipler karışıyor, Türkce, Rumca. 
kadar mühimdi ki eğer bunu para mu- zuldu. Emsali pek az görünen bir şid- İtalyanca: 
kabilinde Yıldız ricalinden biri vasıta- dette lodos rüzgarı esmeğe başladı. - Dümeni çıkar. 
sile padişaha anetse hem vasıta büyük Semadirek dağlarının ışıklı, ışıksız - Başa çek. 
ihsanlara nail, hem de Yoef uzun bir ~ımları göğe aksetmiş gibi aklı, kara- - Yana al. 
ömrü refah fle geçirecek derecede zen- lı bulut sürüleri şimale doğru koşuyor- - Zinciri kas. 
gin olurdu, sanının. lardı. - Palamarı slkı bağla. 

Fakat zavallı Yoefin iki memleketin Birkaç saat önce uyur gibi rakid du- f Arktuı var) 

selametine hizmet etmekten başka bir ;ra~n~d;en~iz~a!!lt~ın~da~k~i~a~ra~zi~, ,;Y~er~y~er~·.,;m;u;h;;-~============~~ 

;f~~~~:E;~;:~~:E ~ 
makam arasında vaki olan şifre muha- 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 8 k 
berattan bile günü ·gününe kapı kfilıya- ugün o program 

,(J sı Markofa malfımat verildiğini, bina- 1 1 5 T A N B U L 
enaleyh ifşa edeceği meselenin kendi 2 • tarafından ihbar olunduğu anlaşılırsa B r; 
değil, en küçük bir ~bhe ile bile zan 4 
altına girerse öldürüleceği muhakkak 

0 
l:J fl 

sm • t!l 
E • m ~ 

• 11 • [! 
olduğundan ihbarın membaı sorulursa 
isminin ancak padişaha veya onun em- 6 

niyet ve itimadına mazhar bir zata ve 
mutlaka şifahen söylenmesini müker
reren benden rica etti. 

Ben de öyle hareket edeceğimi vaad 
ve kendisini temin ettim. 

Hukuk doktoru Yoef efendinin haber 
:verdiği mesele o zaman için pek mü
himdi. 

7 

8 
9 

10 

- • • • 
U>AN SAÖA: 

• 
m 

1 - Bakır tabak - Buzağının büyüğü. 
B - Başkası - Köt.K. 
3 - Salatalık - Bir duvarcı AletJ. 
4 - Küçük dere - Hatırlar. 
5 - Dereye benzer - İstifham nidası. 
6 - Tavuğun erkeği. 
'T - Şeref - Fena. 
s - Lfizum.guz. 
9 - Y.ayla atılan - Hayvanlara nal talcna. 

10 - Futbol takımı - Bllgl. 

YUKARDAN AŞAl'il: 

29 Eylül 1938 Perşembe 

18.30: Dans muslkisl CPlfık). 19: Spor mü
snhabeleri: Eşref Şefik tarafından. 19.30: 
KarlŞlk musiki (Plak). 19.55: Borsa haber
ler!. 20: Saat liyarı. Nihal Asım ve arkadaş
ları tarafından Türk muslklsl ve h~lk Ş9.rkı
lan. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Saat 
fi.yan. Orkestra. 21.30: Rıfat ve arkadaşları 
tarafından Türk mosikisl ve halk şarkıları. 
22.10: Hava raporu. 22.13: Muhittin Sadak: 
Viyolonsel kon.'lerl, piyano refaltatUe. ?2 50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Saat ayarı, İstlkHU marşı. 

* ANKARA 
29 eyliıl 19 38 perşembe programı 

(Öğle neşriyatı) tecrübe mahiyetinde 
olarak yeni stüdyoda yapılacaktır. 

ÖÖl,E NEŞRiYATI: 

Sonra fiilen tahakkuk ettiği vechile 
Osmanlı imparatorluğu için mühlik o
lan bu mesele, saray ve Babıalinin hiç
bir suretle affa imkan bulunaınıyacak 
hatalarını isbat etmek suretile de tari
hl bir ehemmiyeti haiz olduğundan, 
mahiyetini ve zavallı doktor Yoefin fe
ci akıbetini diğer bir makalede muf as
saian hikaye edeceğim. 

12.30: Alaturka plfık neşriyatı. 13: Haber
ler. 13.15: Karı.şık plnk neşriyatı. 

1 - Meydan • Koncu uzun ayakkam. riyatı ve son. 
2 _Hayvanları ba~ladıklan yer • Atar • AKŞAM NE ıth:ATI: 

-62- Rabıt edatı. 18.30: Karışık plfık neşriyatı. 19.15: Türk 
musik.lsl ve halk şarkıları CSalfıhaddin). 20.: 1 - Bağıran. 

4 - 'nlharr1 et • Büyük :hiltA.ye. 

1 

EyJUl 29 

Almanyada yapılarak 

300 defa 
Çalmakla bozulmayan 

POLYDOR 
Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmışbr. 

ÜRKÜPLÜ REFiK BAŞARAN BAYAN NEVZAT 

8002 ITello can {T1lrkO) 
Mehmed bey TDrknsn 

NEVŞEHİRLİ MUSTAFA 

8003 'Elifim çıktı penceredenfTiirkii) 
Yeşil yaprak (TOrkQ) 

ÜRKÜPLÜ ŞEVKET UÇARAVCI 

8004 IBen yari~ ne yaptırdım 
(Ttırkn) 

Karahlsarlı Fatma tOrkDs1l) 

8011 )Hele hele torknsn 
Bir inci gibi (Neva gazel) 

URFALI OSMAN YANIKSFS 

8026 l şu Ud~mn kapısı DOnberı 

NUMAN IÇLisFS 

8028 tEy felek (Seg!h gazel) 
t l.Ayık mı bana (Rast gazel) 
BAYAN NERMİN 

NEVŞEHİRLİ Aşm: MEHMET 803J IA1tunu bozdurayım (Türkü) 

8006 ıGellne bak geline (TürkD) 1senden ayn doştnm artık 
Hayriye tnrkasn (HOzzam gazel) 

POL YDOR Gr mofon plAklannı her rerde ısrarla lsterlnlz. 

TOrkJye toptan satış deposu : VA HE ÜT Ü C J YA N 
lstanlıul Suıtanhamam Camcıbaşı Han 2 net kat No. 10 P. K. 180 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Senelik muhıım- Ilk temi· 

men kirnsı not 
Kadıköy halinde 51 numaralı dQkk&n 84: 6,SO 

• • 53 • • 144 10,80 
• • 4/23 • • 120 9 
• • 3/21 > • 150 11,25 
it • l/19 • • 120 9 

Yukarıda semti ve senelik muhammen kiralan yazılı dükkanlar 939 senesi 
mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri levazım müdürlüflnde görülebilir. İstekliler hizalarında gös • 
terilen ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 14/10/938 cuma günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunma! ıdırlar. (B.) (6984) 

_,,,,., 
Ziraat Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 5000 lira bedel tahmin edilen 

30 tane tohum temizlemesin.de kullanılın ak üzere 4 Bis markalı çift parçalı Tri· 
yör kalbur makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulm.U§tur. Eksiltme 5/10/938 
Çarşamba günü saat 15 de Daim[ Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Leva • 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka Ticaret odasındao alacakları hilvi yet varakasile 375 liralık ilk teminat 
makbuz veya rnektubile beraber teklif mektublannı havi kapalı zarflarını yu • 
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (6650) 

Kaskdile beraber elbiss 

30 
418 

""""""' 
Beher tBkımın muhammen bodell 

.Amir elbisesi 15 lira 
Efrat • 10 • 

İtfaiye amir ve efradına lüzumu olan yukarıda ınikdarile muhammen bedeli 
yazılı bulunan elbise açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile §artnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490Bayılı kanunda yazılı vesika ve 
347 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/10/938 Salı 
günü saat 14 buçukta Daımi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6600) 

Adet 

-
Beherinin muhammen 

bedeli 

120 2 numaralı soba 23 Lira 
80 3 :t • 25 :t 

İlk okullar için lüzumu olan ve yukuı da muhammen bedelile m.ikdal'lan yazılı 
bulunan soba açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. kanunda yazılı vesika ve 357 liralık ilk teminat 
makzuz veya mektubile beraber 3/10/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Dalın! 
Encümende bulunmalıdırlar. (I.) (6517) 

liıTnBİŞ BiR LODOS FIR'l.'INASI • 
İNSM1, F AICAT TEHLİKELİ 

BİR VAZİFE 

Arabca neşriyat ve saat Ayarı. 20.10: Haber-
5 - işaret - Sonuna bir .:E• get1rll1rse te- ıer. 20.15: Türk musikisl ve halk şarkıları 

(Sa!lye Tokay ve Sadi Hoşses>. 21: Şan plfık- •-• 
dld.cn korkan hayvan. lan. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Hn-

ihtikara karşı .. 
Üç tarafı zevtin, meşe ve palamut a· 

ğaçlarile süslü. saatlerde h1ssedil~i
yecek, tedrici bir meyil ne yüksele yük
sele kırmızı topraklı zümrüd gibi dai
ma yeşil v.e serçe kuşları kadar çok 
bülbüllerle meskiin dağlara müntehi 
bir :sahada vücuda gelen Dedeağaç ve 
hu1alisinin unutamadığım birçok gü
zellikleri vardır. 

Fakat hiç durmadan beş gün, beş ge
ce süren bir lodos fırtınasmm icad et
tiği ·orJrunç örünüşlerin dımağımda
Jti jntıbaı o kadar derindir ki, .aradan 
kırk sene geçmiş olduğu halde, haıa 
bunu hatır1adıkca tcdebhüş ederim. 

1~97 senesinin ikincikanunu ortala
nnda mevki ve mevsimden hiç umul· 
maz, berrak ve sıcak bir gün geçirmiş-

6 - Bir nen toprak. berler ve hava raporu. 22.15: Yarınki prog-
1 - D!.§lerln gömüld~ yer • Yüzün yar.ısı. ram. 

8 - Bellt - MAııa. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9 - inle~n - Bir nota. 
ıo - Akar getiren - Olmamı§. 
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Ewelki btümaccm.ıa hallediLmiı ıfl'kli 

r "\ 
Nöbetci eczaneler 

----···--
Bu cece nöbetci olan eczaneler şunlar
dır: 

btanbul clhetin4ekDer: 
Aksarayda: <Ziya Nuri>. Alemdarda: (E
sad). Beyazıdda: (Belkıs>. Samatyada: 
<Teofilos). Eminöntınde: CAminasya). 
Eyübde: (Arif Be.şir). Fenerde: CVltall). 
Şehremininde: (N!zım). Şehzadebaşın
da: et Haım. Xararfimı'ükte: (Suad). 
Küçlikpazarda: (Hikmet Cemll). BUır
köyünde: (Merkez). 
Bey-tfa clh4>tlnt1eldler: 

tik. ._.. ... .._. ..................... ____________ _ 

İstiklil caddesinde: (Kanzuk). Oalatada: 
(İsmet>. Taksimde: CNlzameddln). Kur
tuluşta: CNecdetl. Yenl§eblrd : CParu
nakyan). Bostanba§ında: (İttihad). Be-

pkta§ta: <Süleyman Receb). Akşama doğru, deniz emsali nadir 
bir siikUn ile baştanbaşa düz 'bir bilhir 

tbı gibi rakid duruyor~ ötesinde, be
risinde urun. kısa ışıklı çizgiler ve mü
teharrik kmşıklar. sanki uyuyordu. 

Ban u:fkımrla, kül renkli, narin bulut
lar arasında belli, belirsiz orunen 
Limrti .adası deniz yüzüne çıkmış bir 
banna. gıöi mamyordu. Eteklerl açik 
mor bir i>nbar üifü ile örtülıneğe başlı
yan f ooz dağlarmm ~ri, batmak il-

Emsali arasında en gllzel -.e k 
Mobllynlar satan 

(ESKİ HAYDEN) YenJ 

BAKER Mağazalan 
:Ziyaret ediniz. SALO , YEMEK n 
YATAK ODASI tılkımlannın zen. 
gin çeşidled her yerden iy! şartlar 
ve cuz fi.l!tlarla bulursunuz. 

Bofa:ı:lçl, Kadlköy ve Adalardakiler: 
ti'skiidarda: (6ellmlye). Sanyerde: (Os
man). ıtadıköyiinde: <Sıhhat - Rıfat> 
Büyilkadada: (Halk). Heybelide: (Halk). 

..... --.......... __ ... ._._ ..... _._ .................. . 
Son Posta Matbaası . .......... _ .... ···-···· .. ··-· 

Ne1r1yat "Müdürll: Selim Ragıp Emıı 

3. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: .ı. Ekrem UŞAKLIGIL 

İLİ.NI BARP 
Pazarlıksız sabı sisteminin 

pifdan olan 

Begoğlanda 
iş Bankası ka11ınnda 

COŞKUN 
Maruf Manifatura Mağazası 
1 T efJ'İnienelde tatbik edile
cek olan P AZARUKSIZ SATIŞ 

kanunu münasebetiyle 

ucuz 
MÜKEMMEL 

FİAT 
ÇEŞiTLER 

ve YENi GELEN 

Son Moda Bnmaııar 
üzerine 

HAKiKi SÜRPRiZLER 
hazırladığını aaym müfterile

rine arzeder. 

Son Posta 
Yevmı. 61Yast. Havadis ve Halt gazetesl -···----

Yerebatan, Çatalçe~e 10lt.at. 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıuu yazı ve 
resimlerin bütüıı haklan 
mahfu.ı ve gazetemize alddir. ---·-

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TURKtn 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 12"20 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 30) -Abone bedeli peşindir. Adla 

deRtinnek 25 turuıtu.r. 

-·-
Gelm evralt geri o8'f'ilmez. 
ilanlardan meı'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruvlulı 
Pul ilAvesi }bımdır. " ......................... _ . .._.... __ ........ ,\ 

f Posta kutusu : 741 İstanbw •
1 1 Telgraf : Son Posta 

l Telefon : 20203 j 
"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 
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Ankara 
.Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Kambiyo işleri 
ve • 

saır 

Banka muamelatı 

ŞUBELER 
Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

-
İstanbul 
iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahllde ve hariçte muhabirleri vardır. 
Telgraf adresi: 

Unıuın Müdürlü~: TÜRKBA 
NK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın ıatanbul 'ub 1 •• nde tasla edllen 

Çok mfisaid 

,, G ece Kasası,, 
ıartlarla 1ayın müşteri! • • . 
' enmınn emrine amade b 1 d k d u;ahat alınmak iizere . 

1 
. . n un urulma ta ır. 

gı~e erımıze müracaat l o unması. 

Türkiye c2~h~riyet Merkez Bankası 
ylul - 1938 Vaz· ti 

A. ıt T I F ıye 

Kasa: 17.15'1,759 
.e kUograın 

A)tın: saıı 

sAN&NOT 
UF~ Muhabirler: 

l)ahildeki 

Tiirk ıırası .. ı. .. birlel': 
Hariçteki Muı- ın 9.054,614 

rt Jtllogra 
Altın: sa tabll serbest 
.Altına tabVill . 

dö'fizler ve aorçlu kllrinC 
Diğer dö'fizler 
bak.iyeleri • eri . 
_..;~e Tahvili · tdlye 

Bıu-- dilen evrakı na 
Deruhte e 
tarşıJığı 8 ıncı ınaddele-
Kanunun 8 - ııazine tarafından 
rıne tevfikAD 
dki tedlyat 

C"ıdtınl: 
Senedat u LARl 
~tNE soNO AT 

ncARi ~ vilat Cüzdanı : 
Eshaıl1 ve Tab en evrakl nat-

<Detubde edil u~ı ESbtun Te 
(dlyenln 1;ıırŞl r1 klynıet.ıe> 

A - (Tahvil&~: ve tahvUA~ 
B - sert>CSt 

Avanslar: d afi•~ 
ava · 

Hazineye 1:15 ezerıne 
Altın ve oovız 
TabvUAt üzerine 
Hissedarlar : 
Muhtelif: 

24.133.760,65 
26.067.645,-

1.295.165,98 

4.27.842,11 

12.736.038,33 

13.346,02 

11.079.494,35 

168.748.563,00 

15.057.949,CO 

1.100.000,00 
63.289.821,61 

89.450.148,48 
6.8M.698,14 

7.550.000,00 
227.790,85 

0.085.187,69 

Yehfuı 

Lira PASİF 

Sennaye: 
İhtiyat Akçesi: 

51.491.571,63 Adi ve fevkalade 
HuSUst 

~7.842,11 TedaTIUdeki Banknotlar : 
Derub.de edll K en evratı nakdiye 
nean:~ - 8 tncl maddeleri 
VA.ki +a.o• n hazine tarafından 

ocuıyat 

Deh ruhde edUen enatı nakdiye 
akiyesı 

23.828.878,70 Karşıııtı t 
llhete te amam.en altın olarak 
Ree3k n da"YÜJe nzedUen 
vazed.ont mukablll UA.veten teda. 

Türk Lirası Mevduau. 
143.690.814,00 Döviz taahhiidatı : . 

Altına tahvnı kabil dövizl 
Diğer dôVizler ve alacatıı e~,. ... -

6U89 .821,6l bakiyeıert ~.wı 

'6.314.846,6:.ıll 

16.962.978,541 

uoo.OO'l,oo 
11 .858.625,31 

363.470.178,62 

Muhtelif: 

Lira 
15.000.000,00 

2.712..23!,ll 
6.000.000,00 8.712.234,11 

158.748.563,00 

15.057.949,00 

143.690.614,00 

19.000.000,00 

34.000.000,00 

196.890.ın 4,oo 
15.372.526,37 

1.030,25 

43.396.189,44 43.397.219,69 
84..297.584 ,35 

SG3.470.l 78,52 Yeklln 

; ~emmuz 1938 tarihinden itibaren· 
1 onto haddi % 4 Altın üzerine. avanı % 3 

P 
rcık Nahiyesi Çocuk Esirgeme Kuru-

Bursa - aza • 
1 ., ndan· a·· 

111•-•> Diş T ABIBJ ~mm. .. 

RATIP TÜRKOGLU 
mu Başkan ıgı eh}İ'f30 ~reşleri 

p -ı.iyeı:nizde şubemızhl' menfaatine serbest ve yağlı güreş 
. • .... ncu- dan baş pc ıvana c6Q, ba lt 

ı 2/10/938 Pazar gu.nu. rvıırılaf asib hediveler T il, ır:. a ına c30,, büyük 
\ yapılacaktır. Güreşen pen ;ere ınün er ece ır. c6861J 

ortaya clO:t, lira -ve deste 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 
No. 26, Kat 1 do hergtın O~eden 
ıonra ıaat 14 den 20 ya kadar 
hastalan kabul eder. 

Sayfa 15 

Başka ki 
GENCLEŞMEK 

iSTiYOR? 
Bayan llarcuıa, nasıl ıo raı daba 

geacıeıtlilDI mlabror 

Bayan Marcllla'nın yü· 
zündeki §ayanı hayret 

~~....,...~· •• ' güzellik tebeMillünü 
gösteren fotogrdtarı 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
LGtlea baaları · okayaaaz 

Cild unsuru o?aıi 
pembe renktelÖl 
Biocel'li Tokalonı 

60 - 70 yaşlarındaki kadınların buru- Kremini kullandığımı anlattım. Bir ço~ 
şu.klukları altı hafta zarfında zail olmuş- !arı bana güldüler, fakat bizzat tecrill>e 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce, 
ve bir Viyana Tıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı~ 
ilAn edilen şayanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yatmazdan evvel pemlis 
elin BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelli Tokalon kremini kulla• 
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi besler ye 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 

İşte bu kremi kullanan ve yür.indeki Her sabah biraz daha gençleşmiş D• 
şayanı hayret güzellik tebeddülatmı yu- lacaksınız. Gündüzleri de beyaz renkteil 
kandaki fotograflarında görülen Pariste Tokalon kremini kullanınız. Bu suretla 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübe~ini anla- cildiniz yumuşamış ve beyazlaşmış olur. 
tan §U mektubu okuyunuz: Bütün siyah noktaları eritip açık mesa• 

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde görll• 
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemeıı 
rimle ağzımın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden b~ 
vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. Birkaç hafta: 
kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar- zarfında faydalı tesirini görmediği.nUJ 
dnn Ari olan yüzüme takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederek parayı geri 
lar. Hepsine ne yaptığımı söyledim. alabilirsiniz. 

PARFOMLER ŞAiRiNiN 

-EN SON ICADI-

a suma 
~n gizli fJ6 selılıar cazibesi, 

Parisin lfkliğı vs incelij. 
Balıann bütün tazeliği İoii -

'9te alz1n 1çln, COTY'nln hazırtadıOı en 

•on parfömU "A SU M A .. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Yapı işleri ilanı 

ı Ve 
1 - İstekli çıkmamı§ olan Ankarada Jandarma sübay okulu arkasındaki ~an • 

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

2 - Eksiltme 10.10.938 Pazartesi günü saat 10 da Nafia Vekaleti yapı fjlerl 
eksilt:ne komisyonu odasında pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 kuruşluk muvaklfs.l 
teminat vermeleri lizımdır. -

t - Eksiltme §clrlnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel mukablllna« 
yapı i§le.ri umum mlldürlüjiliıden alınabilir. cı385b c6ô89» • 
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Siyasi Sabah Gazetesi 

Memleketin en tanınmış gazetecileri 
ve Muharrirleri tarafından neşredilmektedir. 

PAZARTESi 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 

Eski Ye yeni btltn:a 6kaürükleri geçirir, balgam söktürür bronılan 
tomiZler. nezlo Ye IJ'İptea korur, göğüalori zapf olanla;• bilbaasa 

r 
pyanı tavsiyedir 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
ae.,oAtu ıstanbul 

Kimyager aranıyor r Z~nguldağın en zengin maden-' 
Zeytinburnu demir eşya fabrikasında me~ lerı olan Kozluda ÇBrfl içinde 

nddl ınflllktye .tşlerile meuuı olmalt üıere BARA ILllAS OTELi 
bir ldınJagere veyahud asistana ihtiyaç Tar- Altı d 1 k ta ll d 

d 
.... t b 1... ve ııu. n il o ım sı e evren 

burnun ııu a r .. aya 

RADIO 
EDI so 

MUe•seaesl 

ÇIKIYOR • 

Fikir biraz cür'etkirane görülebilir ... 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

FEMİL ve BAGI kadın olmanın yegane 

' mahzurunu unutturur. 
• ve B A G 1 tca41 edilince, kadın inanılmıyacak f EM J L, derecede bOyllk bir serbestiye n emsalsiz bir 

rahata kayuştu. 

• ve B A C 1 her ay tekerrU.r eden mUşkDl ye nznF E M 1 L ' en gQnlerde kadım bütün düşllnce ve eziyetler· 
den kurtardı. Hayatım ve aile saadetini sigorta etti 

FEM•L ve BAtil en ince elbise ve en dar banyomal ' yolan altında sezilmez, kullanan kadın bile meY• 
cudiyetinl kat'in•n tarkctmez. 

F E M 1
. L ve B A a 1 mik:roblu bezlerin ve pamuk tampon· 

, lann kadınlann bütUn hayatlarına mal olan rahim 
ve tenasruı ıstırablannı ortadan kaldırır. 

• ve B A G 1 kanı emiqi ve muhafaza edici beyaz 
F E M 1 L ' ve kırmızı husust iki cins pamuktan kimya barl-

kalarile mikrobsuz bir ieki\de yapılmıştır. 

F E M i L ve B A G 1 bayanların (aylık temizliklerinde) en 
' birinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 

ve A 1 
Kullanmalıdır. FEMİL köçlill Ti! 7umaşıtık oldu!ımdan el çantanızda bile t:qmır. 

Bel' ecune Te ticarethanelerde bulunur. 

Kadık6y Vakıflar Dlrekt6rlUğU 111.nları 

Akarat: 
Se nti Mıballeai SokaQı No. Cinsi aylık t1ril8l 

L. K.' - --
Kadıköy Osmanağa Misakı millt 67 Ev 4 60 

• .. • 59 • 10 00 
7 00 

(80 00) 
( senevt) 

• Hasanpaşıi Çam fısttk 84 , 
Boğa.zlçi Çengelle Oy Bekardere- 20 • Bahoe 

si ıu yolu 

Yukarıda cinsi ve mevkileri gösterilen 31/9/939 sonuna kaQ,ar kiraya Vf'rilmek 

üzere arttırmaya çıkanlmıftır. :thaleleri 1G/10/G31 Pazartesi günü saat on birde · / 

rln Kadıkö Vakıflar Müdü.rlüiüne ıelnıeleri. (6949) 


