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HAL.KIN Gözo 

HALK iN KULAGI 

HALKIN DiLi 
C No %911 eene 9 - . Yazı. itlen telefonu: 20203 CUMA - 30 EYLiJL 1938 idare ifleri telefonu: 20203 Piatı: • Jmrq 

[~- Çekoslovakya davası nilı.aget sona erdi 1 

Hitlerle üç Başvekil Münih.te dün gece 
· anlaştılar, anlaşm~ 1,30 da imzalandı 

. . Y ~~ıl~n anlaşma mucibince yarın Alman orduları Südet 
arazısını k~smen işgal edecekler. (Eger) şehri de bu kısma dahil 

Konuşmalar 9 saat sürdü ve1 

( Hitlerin çizdiği Çek haritası 1 
: ancak . sabaha kai:şı bitti . 
Südet. arazi~~ndpn . b~şk~ Çekosıovakyadaki Leh ~ Macar 
:" ekallly:etlen ıle ispanya dahili h8rbi ve 
müstemlekeler .mesel~lerinin de görüşüldüğÔ anlaşıhyor 
Y ~ni Çe~?~lovak hududlarını -f talyan 
Başvekılının çizdiği haber veriliyor-

Yukarıda gördüğünü Çeltoılovakya haritası Hitler tmalından Çelı 
huküm~inc son defa gönderil n muhtıraya melfuf haritadır. Ourin· 
deki siyah çizgiler bizzat Alman 'devlet reisi tarafından çizümiıtir. 
Beyaz çizgiler Çekoslovakyanın hududlarını, bu beya% çizgilerle •İ· 
yahlar arasındaki ıaha Almanyanın idediği Südet araziıini, gene 
Hitler. tarafından ıakuli olarak taranan kısımlar ise plebiıit yapılmcuı 

taleb olunan toprakları göstermektedir. 

Askeri hazırlıklar da 
devam ediyor 

Fransa 150 bin ihtiyat askerini cebhaye sevketti, 
Londranın tahliyesi için bir plan hazırlandı 
Çekoslovakyada henüz hizmete alınmamış olan 

sporcular da silah albna davet edildiler 

Londra 29 (Hususi) - Bir taraftan yat askeri şark cebhesine sevkedilmi§tir. 
Münihte, Avrupa sulh ünü kurtnrmak ü- Londranın tahliyesi için plln 
zere son bir teşebbüs yapılırken, diğer Londra 29 (A.A.) - Dahiliye nezareti 
taraftan Avrupa merkezlerinde başlan- bir harb takdirinde şehrin sivil halktan 

J)örlle1' bir arada: Çem.berla mış olan askeri hazırlıklara fasılasız de- tahliyesi için bir plAn neşretmiştir • 
..,,,."nihte Hi yn, Daladye, Bitler v M 1· Fakir h lkı b" C k, 'b t i _ . .,,ısi) - .ınU tler, rans, saat 12 45 d e UUO ıni (Son Posta kompozisyonu) vam edilmektedir. a n u un sev ı a eve a§e-

29 (flw-111yıı ve Daladyenin dar bir d · en itibaren 20.30 a ka- İngilterede, hava hücumlarına karşı a- sini hükfunet deruhte etmektedir. 
Londra çe.ııı,,er ıanınış olan konfe- akdet . . ostluk havası içinde iki celse '~~~. ~~""".~~--. Iınan tedbirler genişletilmekte ve yeni Şehirden ayrılacaklara adam ba§U)a 

\ t>U6~ • • • ..... • • . ..... aay a'"') r-:Mussotiniı. -.Aii.J1 toP #N- . .. JlliŞtir. (Devamı 11 i .. .....ı I .:I- Bı r te b l ı g"' sığınaklar inuı edilmektedir. kırk sekiz saatlik erzaid4't: da verile-

IıUrakllAJllaş ma ~sas~~rının neşredildi Fransada, bu sabah tekrar 150 bin lhtl- cektlr. {Devamı ıı inci saufada'. 

haıırlandıgı Munihte 
diiP_ nasıl geçti ? . 

Londra, 30 (Husust) - Dün gece 
saat 22 de bB§lıyan üçüncü toplantı 
bu sabah saat 1,30 dıı (Avrupa saa

(Dcvamı 11 inci ıayfııda.) 

11 ,şağı donanmıştı, Muss~lini Ç 555:55::::555 
M.. "h b•şt• 1.:.r•tla karşılandılar k f ' emberlayn YENi ROMANIMIZ 
unı ,,... fı d ' on eransı t k.b .. 

Daladfe teı t"ra n aıı tayyare ile el a ı .1Çl"l D .., k ld 1 
dünyanın ııet bit otel tahsis cdilmiSlşti en gazetecılere aga a ırı an 

Amerikalı kız ,,_. Münib konfe-1 di Hes taraf d 
usıPU t adamı Mussolinı devam edenın an k~r~ılannuştır. Yoluna Abdülhamid devrine aid 

Bedin 29 (:fl <Je"1~.rı J{ont Ciano ol- Alman h d Mussolını eski Avusturya - harikulôde bir sergu-ze~t 
: eıeıı ,JV- u Uıdunda da b· v 

ransma ilk g . irt 11 ring, Göbels N . ızz~t. Hitler, Gö- v A z A N : 
Ye İtalyan bat1C gelişi: Hiınler tarafı:;an ~u Polisi direktörü ZIYA SAKlR 
m.vjtur. 11'1/1 İki devlet a a11ılanm1ştır. p k k d b ı 
"lllusıolltl d'J•teri muteıne. {D damı Ritlerin husust treni- ===e Sy5a=ı=n =a=as="Ya:O::ru=z= ı.rıı ..... _,._ ~ evaım ll inci sayfada) 
- --:- dııır" Konferansta faal bir rot oynı11cııı Muıso ıw '°" nutuklcınndan bhinl ıbulcrkn Brener hudıl 



Her gün _ .......... 
Reslmll Makaleı 

IS TER I NAN, 
Dün akşam saat beşe doğru telefonun çıngırağı çınladı ve 

telin öbür ucunda bir erkek sesi kendi kendisini takdim etti: 

- Ben doktor Hayreddin Sezen, bugün öğle üzeri büyük 

devletlerin reisleri Mtlnihte bir toplantı yapacaklardJ, acaba 

buna müteallik hiç haber aldınız mı? 
Bildiklerimizi söyledik, okuyucumuz memnun oldu. Bu-

nun üzerine bir sual daha sordu: 

iSTER iNAN, 

:JI Ata sözleri... = 

1 STER 1 NAN M A! 
- Bu mesele hakkında benden başka merak edip te soran 

var mıdır ve kaç kişidir? 
- Sanırız, 7, 8, diye cevab ' erdik. 
- Ra.lıatsız etmiyorsam bir noktayı daha soracalım: Fe-

nerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan hararetli maçla
rın neticelerini takriben kaç kişi merak edip sorar? 

Güldük v~ şu cevabı verdik: 
- Laakal 50 kişi! 

iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
-····-

Onlar düşünsün I 

a.Tala 

E. Talu 

Bu sütunda her gün muntazaman 
çıkacak birden on sekize kadar nuına
ralı :resimleri kesip saklaymn. Müsa"' 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolaydıl\ı 
Hal ıeldlnt Ml resim çıktıia ~ illıı 
ed~ · · 



• • 

- . 
.. 

t. 

\ 

Münih konferansmm akisleri 
Ortaya yepyeni bir 
A upa çıkarılacağı 

• M. -~~id ediliyor 
Munıh telakısı oca... .

1 
. · v 

h tt" ·· k gın a evi sönmeğe yüz tuttugu 

Papanın sulh 
Lehinde hitabesi 
Castel Gandolfo 29 (A.A.) - Papa bu 

akşam saat 19,30 da radyoda soylediği bir 
nutukta, sesi heyecanla tltriyerek her
kesi sulhün muhafazasına ve sulh yolu ile 
ve halisane müzakerelerle devamlı anlaş
malara erişmek hususunda hükı'.'ımetleri 
müzaherete davet etmi§tir. 

------------
Japon Hariciye Nazırı 

ve a sonıne teblik · · d 
at ı 1 esını arzetmekte olduğu sıra a 1 

mış O an bir kucak odundur',, Tokyo 29 - Hariciye Nazırı Gene-
Bcrlin 29 (A.A.) - Hat~v::as:-:a~· :::::--~.::.:=:_.::_:_: ral U gaki ile ordu arasında bir Çin iş-

istifa etti 
habirinden: Münihtc bir içti.rn~a~d rn~- racaat etmeksizin halliçin son bir imkan leri bürosunun ihdası hakkında zuhur 
ıeceğine dair olan haber, vazıyette~ edı- olarak telakki etmektedir. etmiş olan ihtilaf dolayısile istifa et -
ginliğin zail olacağını ürnıd etnıekt ger- Gazeteler son günlerin hadiseleri hak- miştir. Ortaya çıkan kabine buhranı 

fk~- . . • e olan kınd kalAd ger 
p.lman e w·ı umunuyesı ~zerind d . a izahat vererek bu iev a t - haberleri, bugün öğleden sonra Tokyo 
bir tesir hasıl etmiştir. e erın gin günlerden sonra hasıl olan umumi borsasında esharnın tenezzülüne se -

Gazeteler, Führcrin sulbü nıuhaf Yatışınayı kaydediyorlar. bebiyet vermiştir. 
ya azmetmiş olduğunu ehernnuyetl :za- Kurjer Poranny gazetesi, Çekoslovak- İstifanın sebebleri 
detmektedirler. Maanıafih gazetele ~- Yanın tam bir tecerrüd haline girdiğini Tokyo 29 (A.A.) _ Japon Harbiye 
babda evhama kapılınaınak lazı~r, u ve Çek Cumhuriyeti hududlannın sür'at- Nezareti tar&fından neşredilen bir teb 
ınekkte olduğunu ıleri sürüyorlar: Mü: le tadili lilzumunu kaydetmekte ve cM:i- liğde, Hariciye Nazırının istifasıntn 
)confera~ı, . Almanlara aıd blr hakkın nih nıüiakatının fikirlerde hakiki bir ya- çok derin sebeblere istinad ettiği, ha -
ihkakını ıstihdaf etmektedir. tışrna hasıl etmesi çok tabii olmakla be- riciye nazırının İngiliz büyük elçisi ile 

Berliner Tageblnt ile diğer Berlin raber Çekoslavakyada seferberlik vazi- yaptığı müzakerelerin ordu tarafından 
zeteleri, Prag h~~et_inin haü hazı:d: Yeti devam ettiği müddetçe, buhranın istenen siyasete kat'iyen uygun olma -
.... evcud olan vazıyetı bır teşrinievv ld zail olduğu iddia edilemez. dıgv ı ve Çin işleri bürosunun da bunun ... tm k ;-1.L e en 
ileri idame e e :'"-Aünını bir dakika Belgradda ne düşünülüyor için doğrudan doğruya başvekile mer-

Nevyorkta bir Alman 
vapuru musadere edildi 

Nevyork 29 (A.A.) - cRestarline> 
kumpanyasına ald Vesterland yolcu va
puru, Asora giderek Ogada Berlinin e
mirlerini beklemek üzere bugün bura
dan hareket etmek üzere iken vapur tev
kif edilmiştir. Bunun ıebebi, mezktlr va
purun bir milyon yüz elli bin dolara ipo
tekli olması ve kumpanyanın da bu pa
ranın faizini alikadar bankaya henüz 
tediye etmemiş olmasıdır . 

Alakadar banka vapurun bir ihtilaf 
takdirinde musaderesinden veya yolda 
batırılmasından korktuğunu söylemiştir. 

Nafia Vekili 
Eski şehirde 
Afyon 29 (A.A.) - Nafıa vekili B. Ali 

Çetinkaya bugün öğleden sonra §ehrimi
ze gelmiş ve üç saat kaldıktan sonra Es
kişehire müteveccihen hareket etmiştir. 
B. Çetinkaya istasyonda büyük bir halk 
kütlesi ve memurlar tarafından karşılan
mış ve uğurlanmıştır. 

E one ispanya Hariciye 
Nazırile görüştü 

Patis 29 (A.A.) - Hariciye Nazı
rı Bone, İspanya hariciye nazırı Del -
vayoyu kabul etmiştir . 

Bone müteaki'ben Çekoslovakyanm 

bile hatırdınğundan geçırnıcnıesi lflzırn gel- Belgrad 29 (A.A.) - Vreme gazetesi, but olarak teşkil edildiği bildirilmek -
ınekte ol u u yazmaktadırlar. Münib konferansı hakkında aşağıdaki sa- tedir. Nazillide derisi için bir ökUzU 

Fransız gazetelerinin ınütaleaları tırlnrı yazıyor: Harici siyaset değişmiyecek d I 
paris 29 (A.A.) - Pctit Parisien y _ Konferansta verilecek gayet geni§ ve Tokyo 29 (AA. )- Kabine, Gene- ö'dUr Ü er 

Paris orta elçisi ile görüşmüştür. 

.. Berlin - Roma nıihverinin rn~ a ehenuniyetli kararlar vardır. Bu dört ral Ugaki'nin istifasını rnüteakib der- Nazilli (Hususi) - Bu hafta Nazilli-
~~.~~~e rağme~ Fr~sızlara karşı s~: devlet Amirinden hiç biri, insanlık önün- hal toplanmıştır. nin Durasıllı köyünde garib ve acıklı 

11 nmnsını hıç te ıstenııyecek ol t de, dünyanın şimdiye kadar görmediği Yarı resmi bir tebliğde, Japon ha - bir hadise olmuştur. Vak'arun tafsilatı :kU a . . b an - bir kit l , J. v • • v • 

n rnilletının u ruhi haletini rnfid . a e yol açmanın korkunç mes u 1- rici siyasetinin kat'iyen degışrnıyecegı şudur: 
talY

8 
l" ı t b" - Yetıni · d · t' v d d · 1 .. . • olan Musso ın • nın ır devlet adamı vıc anı üzerine yükliyemez. ve hükfunetin antikomintern sıyase ıne Nazillinin dogusun a, emıryo u u-rık taın bir Avrup:ılı kafasile hareket et- Sovyetıcre göre Fransanın vaziyeti ve Çine karşı şiddetli ve azimkar hat- zerinde elli haneli küçük bir köy oian 

"~ · çcrnbcr1ayne gelince gerek İn .1 l\foskova 29 (A.A.) _ İzvestia gazetesi, tı hareket takibi siyasetine sadık ka - Durasıllıda Veli ·hoca adında altmış wıştır·.e gerek bütün dünya, murnat"leyghi: • bugu·· k ı · b"ld' ·1 kt d' '-·aşlannda bı"r ihtivar vardır. Köyde ' n n toplanan Münib konferansı ha - acagı ı ırı me e ır. J J 

tere t n ve Disraeli ayarında bir d 1 kında diyor ki· -- ----------- kendi halinde yaşamaktadır. Geçen ak-
aıads ootduğunu takdir ve teslim eternv .et Bu dörtl k. -f d F anın ·ısv·ıçrede sulh ·ıç·ın şam öküzlerini Çıfıt1ı köyü sınırlarında adafl\1 ınilleti M '" 'ht ış- rol" .. er on eransın a rans 

rransız ' unı e toplanmış unun ve manasının neye münhasır ka- ve Bereketliköyü altındaki kendi otlağı 
tir. devlet ad~~n sulbü temine lacağı kolayca alaşılır. Bu liörtler kon- teşebbüste bulundu içine salıvererek evine dönmüştür. La-ıol~f 0ınn rnesaısını .çok ıhtiraslı bir a- feransında iki mütecaviz istediklerini ki nertesi günü otlağa döndüğü zaman 
ına. ·ıe takib edcccktır. Fransanın imza. enıredecekler azadan üçüncüsü de her va Bern 29 (A.A.) - Federal hükumet tn- öküzünün birini otlakta göremeyince laka 

1 

tmeğe ve ç k l sıta b • . d 1.. d"' .. k . . d ""k"" .. .. a riayet. e. e os ovakyah . Ya aş vurarak 0 iki mütecavizi tat- rafından B. Hitler ile B. Beneşe gôn e- te aşa uşmuş, mera ıçın e o uzunu 61~ttefıtderi.JJllze Y~da . bulunmağa ;nme. çalışacaktır. Şimdiye kadar İngil- rilmiş olan sulh lehindeki mesaj, Ameri- uzun boylu aramışsa da bulamamıştır. 
JllU lnn Fransız mılletının Münib ercnın Hitlere ta · l · h ç k lo ak ka Reisicumhuru B. Ruzveltin mesa3mın Nihayet öküz (Bereketli köyü) üstı1n-arle o . d Ih.. y vız erı ep e os v -
~ Akatı netic~.sm e .su un teeSS"ls et- anın sırtından yapılmıştı. Bu dörtler aynidir. Federal hükfımet, bitaraflığına de ve demiryolu altındaki bir bahçede 
wul~ . daha iyı takdır edeceği Ümid 0 • ~on.f~ransında da muhakkak ki Fransu, azimkarane sadık kalacağını, her türlü kesilmiş ve derisi de yüzülmüş bir hal-
ınesıı~ktndır· bnflız dostluğu uğurunda fedakarlıkta ihtilafın haricinde kalacağını ve müca- de bulunmuştur. Hadise Durasıllı kö-
ıunf~gı:ıro gaze::_~i, !azıyçho~:l: ' : · u unacaktır. deleye kanş.mıyacağını, hatt~ ihtilafın yünün muhtarına haber verilince he-

1 i ettıgımız ve 
1 

e en zararlı o- llitıer _ . • .. A halli usulüne müteallik mütaleasmı ser- men 'köv telefonile Nazilli jandarma fefl\~~n önüne geçilecektir diye ifrat- Münib, 29 ( Mussolın~ muJak~tı detmeğe niyeti olmadığını hatırlattıktan Jrnra&ol~a malfunat verilmiştir. Za~ 
ıan şe~ı~ düşmememiz icab eder. İhti- solini ile "k· A.A.) - Hıtler bugun Mus- sonra harbin muharibler ve hatta bita- vallı Veli hocanın bir deri için kıymet
tan tefrıte den müşkülat, büY':iktür. Vaz· Jnüştür ~· 1• ~efa hususi olarak giküş- raflar için tevlid edeceği fecayiin ve za- li öküzüne kıyan mütecasir şiddetle aınalki icab :t ve ciddiyetini muhafaza et~ nihe k~da:~~sı trende Kufstein'den Mü- rarın bir tablosunu tersim etmektedir. ranmaktadır. 
~tv~-.D~~~~~~nıilz~~hlrbu~k:y~~~~~~~~a:~~~~===========~~=====~===~~===== ~ektcdır. Beınleketi.mlzi temsil cdıyor. de Münih'e :at surn.mştur - ve ıkıncısı çı•nıı•ıer Japonlardan lerae ın kasında bütün Fransanın rans topl vdctlerınden sonra konfe-

re . in ar b .. tü anınca ya kad 
J(cndisl.Jl olduğu, u n dünyaca Saat 12 30 d ar. 

ıunınakta dır liitler h' a Fubrerbauda toplanan b h • • d d • ı 
bU • }§.ZlIYI • , .ı.vıussolini Ç b l D l d e • t a et tı er bilinJTlesı. zetesinde Leon Blurn, şöyle Ye ŞUra<Jan , em er ayn ve a a - ır şe ır ıs J r 
Populııi! ga büfede k h hUradan konuşarak soğuk 

a vaıtı etm· 1 dir "'0r: . üzakerelcre tekrar başla. ış er . 

Sayfa 3 

• Sulh kurtarıcısı 
Çember/ayn 

Yazan: SeHm Rarıp Emeç 
D 

O 
ngiliz başvekilinin sulhü kurtarmak 
ve beşeriyeti büyük bir ielakete sü

rüklemek demek olan yeni bir harbe 
atılmaktan kurtarmak için ırkına has o 
meşhur sebatile gösterdiği gayret seme· 

resini vermektedir. Bilhassa son teklifi
nin Alınan devleti tarafından kabul edil
memesi üzerine İtalyan başvekili Mus-
soliniye yaptığı müracaat ve bu m~ra- .. 
caat neticesi Münihte toplanmasına ı:n· ~ 
kAn hasıl olan. konferans, denilebilir ki 1 
son dakikanın sünuh ettirdiği bir mucl-

zevt ilhamdır. Filvaki dün öğleden sonra 
saat on dörtte toplanan konferans hava-
sında mahsO.s bir yumuşaklı'k sezildiği 

gibi Çekoslovak devletinin konferans me
saisine karşı gösterdiği alakanın da bu 
vadide büyük ve semereli neticeler vere
ceğini isbat etmekte idi. Südet mıntaka
sınm bilaihmal ve imhal ve tedricf bir 
surette tahliye edilmesi tek\lfine Prag 
hükfunetinin berveçhipeşin ve prensip 
itibarile muvafakat göstermesi Avrupa
ya çöken ubusetli havayı bir an dağıtı-
vermiş olduğu gibi kalblerde hfisıl olan 
yeis ve ünıidsizliği de silip süpürerek o

nun yerine neş'e ve ümid dolu bambaşka 
bir tahassüs ikame etmiştir. Hududlan 
baştanbaşa askerlerle tutulmuş, tayyare 
meydanları havalara fırlıyarak yeryiir 
züne tonlarca dinamit fırlatmaya mühey-
ya tayyarelerle dolu, ağızları hedeflerine 
çevrilmiş ateş püskürmeye hazır topların 
her an infilak etmek üzere bulunduğu 

bir Avrupa ortasında, omuzları son de
rece ağır bir mes'uliyetin yükü altında 

senelerdenberi biriktirilegelmiş hatalar-
la ihdas olunmuş çetrefil bir vaziyeti tas
fiye etmeye uğraşan dört insan .. ve bun
ların içinde ve belki hepsinden fazla bir 
iman ile sulhü kurtarmak istiyen dinç 
bir yetmişlik ihtiyar, önlerinde bir takım 
haritalar .. fakat gözleri, bulundukları dar 
muhitin hududlarını aşarak yarın hbıl 
olabilecek felaketli sahneyi görfir gibi o
lurken duyabilecekleri ıztırab ve az&bın 
derecesini elbette ki kolaylıkla tasavvur 
etmek mümkün olmaz. Hadisat bugün
den yarına Mussoliniye belki bir sulh 
kurtarıcısı adını verecek, fakat Çember· 
layn için bugünün insanları bence sulh 
Nobel nıükafatına ittifakla namzedliğin1 
koymakla kalmamalı, ona umumun mu
habbetinden örülmüş güzel bir çelenk 
sunmalı. Bu iyi kalbli yaşlı insana bun
dan daha layık bir saygı nişanesi bulu,. 
namaz. - Selim Ragıp Emeç 

Türk Dil Kurumunun 
teşekkürleri 

yazıJ }ti Jtl Ih . k. 1\f"" f h 
:MadeJtl halde su ım an dairesi Bu esn usa a alar 
, ... 1şur. şu ·..,tı"r ~sen mantık sulhün Dalady , ~da Çernberlayn'ın Ciano ile 

nıu•• · Jtllii'· · . 1 c nın G.. · . ' 
dahiline ~ esini fımır b_u ~nmaktadır. Daladye ve orıng ıle, Mussolini'nin 

Japonlar Çinlilerin mukabil taarruzlarını durdurmak 
için zehirli gazlar kullanıyorlar 

İstanbul, 29 (A.A.) - Türk dil ku· 
rumu genel sekreterliğinden: 

·n edılm . cağın alevı sonmeğe yüz Hitıcr ·ı . Çeınberlayn ile, ve nihayet 
temı eı•kiSI o k tehl"k . . .. ı e dığer d l 

.. 'h t n ô sonme · l esını ar- uzeri .. ·ev et adamhrmın ayrık Munı batt t 1 1 rnusafalard b ' ' 
ttu;r,U ve ,.,0 sırada a ı mış 0 an bir edilmiştir a ulundukları tesbit tu ı:; oldUıs k · 

zetmekte d r onferans ta 
k ak odun ut. si yazıyor: tır. Müzakc 

1 
rn saat 12,45 de başlamış-

uc plc gaze e rrür etmiş olan nıül5- rniş ve nı hre er 14,45 e kada!" devam et
peu ıınası tı:ıkOk ihtimallerini azaltabi- le Ye.rnek~ telü heyeti murahhasalar öğ-
Yapı be atılillll Yenıek ü erini ken<!_ apartımanlarında 

kat har .. zere konf 
c~ktir. JU>ynnya gore rnışlardır. erans salonundan ayrıl-

lc _ Bu sabahki gazete- ltonfera 
29 (Aft·) JJllD Münihteki top. Bu konfer nsta bulunanlar 

Hankov 9 (A.A.) - Yangçe boyunda 
Japon gemileri hattA Teinshiachene 19 
kilometre mesafede bulunan Wusuehi bi
le geçememişlerdir. Çinliler, bura.da düş
man gemilerine yolu tamamile kapam:ş

lardır. 

Son üç gün zarfında düşmanın bu mın
takadaki zayiatının 2000 kişiye baliğ ol
duğu tahmin edilmektedir. Japonlar, Çin
lilerin mukabil taarruzlarının ileri hare
ketini abluka etmek için yeniden zehirli 
gazlar istimaline müracaat etmi§lerdir. 

Ro~a devlet ndaJTlen yazılarını büyük Von Ribben::sta fiman Hariciye Nazırı 
ler, dort nı ibb::ır cd neşrPtnıektedirler. Kont Ciano vop, talya Hariciye Nazın 
lantıları altında çekoslovak nıese- Sekreteri Le e Fransa Hariciye Genel 
başlıklar feransJJlın deceği ve bu fır- I> 1 ger de hazır bulunmuşlardır. Hongkong 29 (A.A.) - Kiukiang -
D" tıer kOil -'iye e • a ndyc'n· . 

or .. 'ntle ta:s•daha unıumı meselele- Münih 29 (A ın ılk temasları Nanchang yolunda Çinliler, Chuchiepanı 

Mukabil taarruzlar 

lesini sur. tıfade . eği ve ortaya yep- bildiriyo~: Dalad..A.) - Havas ajansı istirdad etmişlerdir. Japonların birçok 
sattan bl.~iS kere edıJec ıncağı ümid edil- 30 da F'uehre b Ye, bu sabah saat 12. tarruzlnrı kendilerine ağır zayiat verdir-
rin ~~~u:~opa çıkarı Ritler ve G" ~ au'da ilk defa olarak mek suretile tardedilmiştir. 
yenıro: azetesi, cSon teşeb- ternas fevk0;1ı::•1e ternas etmiştir. Bu Mahuiling mıntakasında Çin kuvvet
mek r. d'ltı:ılia g ıd ğı makalede Hitler bu tarihi e .. s~imt olmuştur. leri, üç yoldan bir mukabil taarruz icra 

Giornale ıtında ya sakınılmasını manya ile F:r llıulakattan sonra Al- etmişler, birçok tepeleri işgal etmek ve 
büs. başlığı aikbillu~te uzlaşma fik- işbirliğinin t"aessns~ arasında devamİı bir cenubu şarki istikametinde ilerlemek su-
mevsimsiz 

11 
f'Jl rerillı·gw: ... 1 kaydedi- b 1 '" Us ed v • l cUr 

d sonra, t et ı .... u unınuştur. ecegi ümidinde retile hayli terakki etmiş er . 
tavsiye en ha fsba -·" afa?.a5! bu ta- Dalady ç =============== 
· · b' kere da J11Ul' e, ernberl go··ru··ımu"ştur·· • rını ır . barışın i or. dra konferansın aYn ile de son Lon-

yor ve cŞiJndı ğlıdır• d __ Y,orlar luk ve tesanüd ı~ı.b:.riz ~~sfı olan dost- Alınan rüesası 
rihi mülfikata ba di' ··rııı~ h ınatbuntı muştur. -uı:uyeti ıçinde konuş- Münib 29 (A.A.) - Almanyada ne ka-

Leh)er 
11~ ) - V-w u kat'i bir Nihayet Dalad e' . dar siyasi ve askeri -rüesa varsa hemen Varşova 2

9 
(/>. barıı::!l do&vvete mi1- nazikane bir m~ nın Mussolini ile de hemen hepsi bugün Münihte toplanmış 

Munih mütakntını seıesını USafahada bulundu v bulunuyor. 
dönüm ve Çek we __ _ 

Hanoi 20 (A.A.) - Hanina adası a
çıklarında bulunan Japon tayyare ge
misinden uçtuğu zannedilen dokuz J a
pon bombardıman tayyaresi, Yunan -

fu'ya altmış bomba atmıştır. Kırk ka
dar ölü vardır. 

26 eylO.ldeki altıncı dil bayramı do
layısile İlbaylıklar ve İlçebaylıklarla 
Uray başkanlıklarından ve Cumhuri "' 
yet Halk Partisi ve Halkevi ürkütleri
Ie bir çok dilseverlerden gelen kutla
ma telgraf ve yazılarından dolayı Türk 
dil kurumunun Kam~a teşekkürlerini 
ve karşılık kutlamalarını blldirmeğe 
Anadolu ajansının araçlığını dilerim. Tayyarelerden biri alevler içinde 

Ang adası açıklarına dil.ş:rnüştür. t. N. Dilmen .............................................................................................................................. 

• 

Seyahat notlan : 23 

Mavi gol 
Fransızlar memlekete seyyah g~lirmek için cenub istikametıne yeni yollar 

yapmışlar. Daha evvel Almanlarm ve İtalyanların yaptıkları turistik yolla
rın yanında bunlar dar olmakla beraber gene geceli gündüzlü i§liyor. c:Ma
vi yoh adını verdikleri bu asfalt yollar, şimal hududundan Paris'e ve Paris
ten Kot Dazür'e kadar devam ediyor. Bunlardan biri Parisi Marsilyaya 
bağlıyan çüt batlı tren yoluna müvazi olarak gidiyor. Deniz mevsimi geçtiği 
için şimdi cenubdan şimale doğru bir otomobil akını var. Yüzlerce otomobil. 
bazıları kamping çadırlarını toplayıp arabaların Üzerlerine koydukları halde 
Parise doğru bu mavi yoldan sür'atle çıkıyorlar. Fakat Marsllya - Paris Ra
pid treni de onları geri bırakıyor. Çok yerlerde saatte yüz yirmi kilometre 
sür'atle giden tren çeliklerin temasından korkunç bir rüzgdr bir kasırga sesi 
veriyor. Fakat bu aayedf? Marsilyadan dokuz saatte Parise varmak kabil olu
yor. Saat ona on kala Marsilyadan kalkan tren akşam yedide Parise varı· 
yor ama insanda da kafa kalmıyor. Tam on yıl evvel gene bir akşam üzeri 
Gar dö Liyon'dan ayrıldığım Parise gene bir akşam üzeri, ayni saatte vardım. 
Bakalım Paris ne halde? Bürhan Cahid 



Genç eniz sübaylarına 1 

diplomaları verildi 
Dün Deniz Harb Okulunda merasim yapıldı, mekteb 
koD\utanı deniz kuvvetlerinde vazife alan gençlere 

hitaben ıüzel bir nutuk söyledi 

Yukarıda: Diploma atan g~ sübaytar lstiklal mar,ını ıöylerlerken, A§agıda: 
diplomalar tevzi ecliliyoT. 

Dün Heybeliadadaki Demz Harb oku
lunda bu sene mezun olan genç sübayla
rın diplomalan törenle verilmiştir. Bu 
törende İstanbul Komutanı General Ha
lis, ihtiyat filo komutanı Ertuğrul, İstan
bul kurmay başkanı, deniz komutanı al
bay Mehmed, okul komutanı albay İh
san, deniz harb akademisinden binbaşı 

Fuad, mekteb mualliı:rtleri ve sübaylar He 
matbuat mümessilleri, mektebi bitiren 
sübayların aileleri hazır bulunmuşlardır. 

Bandonun iştlrakile söylenen İstikliU 
marşından sonra rnekteb komutanı bir 
söylev vermiştir. Komutan hitabesinde 
30 ağustosta asteğmen olan v Türkiye 
Cumhuriyeti deniz kuvvetlerinde vazife 
alan bu gençlere diploma verilirken çok 
memnun olduğu, bunların Türk donan
masının tcalisinde canla başla Ç3lışacak
larını söylemiş ve gençlere içtikleri an
dın ehemmiyetini anlatarak: 

cSizler bu andan itibaren artık kendi
nizin ve ailenizin değilsiniz. Siz ancak ve 

.. 

Başv0kil dün 
şehrimize geldi 

Bir müddettenberi Yalovada istirahat 
etmekte olan Başvekil Celal Bayar dün 
öğle üzeri İstanbula dönmüştür. 
Başvekil bir müdaet istirahatten sonra 

Cumhuriyet Merkez Bankasına gelerek 
bir müddet meşgul olmuş ve bu arada 
İç Ticaret Umum Müdürü Bay Mümtaz 
Rek ile Ticaret Odası Umumi katibi ve 
diğer bazı iktısadi müesseseler erkfuımı 
kabul ederek kendilerile bir müddet gö
rüşmüştür. 

Yoksul çocuklara 
yardım birliği 

kongresi toplandı 

Manisada üzümcülük 
gittikçe inkişaf ediyor 

Bu yıl temeli ahlan şarab fabrikası da bağcılıkta 
büyük bir kalkınma husule getirecek 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul vila
yeti ilk okul yoksul çocuklarına yardım 
birliği yıllık kongresi, dün saat 15,30 da 
Belediyede Şehir Meclisi salonunda ya-pılmıştır. Kongrede kaza, nahiye hinıa- Manisa ba§lanndan bir gorunaş 
ye heyetleri azalan da bulunmuştur. Manisa (Hususi) - Manisada üzüm- lantıdan sonra tali komisyonlar seçil • 
Kongre Parti Başkanı Vali ve Belediye cülük son yıllar içinde büyük bir inki- mişti. Bu komisyonlar her gün Topha .. 
reisi Muhiddin Üstündağ tarafından kısa ~~- gösteı:nekt~~i~. Man.~sa. viUiyeti iyi ne köşkünde toplanarak müzakereler 
bir hitabeden sonra açılmıştır. Kongre uzum yetışmesı ıçın musaıd sahaları yapmaktadır. Dün sabah komisyonlar 
baı:kanlı~""a Sırrı, sekreterli1·'ler1·ne ı:ıa- bağrında toplanmış bulunmaktadır. t kr t l ••W1 ı. d .. :r su• A. -ı. VT' f b wl . ti G d" e ar op anmış, og eye ~a ar muza • 
sene ve Rıza seçildikten sonra birlık ge- 1 :~e. ın ~fb~~ .u:numt ıky~l ett· w e ız kere devam etmiştir. Saat 15 ,30 da 
nel merkez rapor ve bilançosu okunmu~- ne rının ve ı ennın eş ı e 1gi ara- Tü k h ' . h ~ b. 
tur. İstanbul vilayetinin kazalarında on zide bol ve zengin mahsulünü vermek- r ey etı ususı surette ır toplan· 
sekiz birlik kolu faaliyettedir. Şehir o- tecllr. tı yapara~ son konuşmalar hakkında 
kullarından 185 inde yardım işleri ile uğ- Bu m~n~akada yeti_Şen ~-züm~er bir- görilşmüşlerdir. 
ra§an 27 himaye cemiyeti, ı2ı himaye he- kaç nevıclir. ~en~ler~e go:.e sıyah ve- Bu şekilde müzakerelerin daha bir 
yeti mevcuddur. Vilayet bölgesı ilk okul- ya beyaz, şekı~~~~n gore mu~evver ve- müddet devam edeceği tahmin edılmek 
larında tahsil görmekte olan talebenin ya beyzi olan uzumlerden bılhassa çe- teclir. 
sayısı 73265 dir. Bu mikdar içinde fakir kirdeksiz üzüm çok meşhurdur. Çekir- Almanya ve Çekoslovakya ile 
ve yardıma muhtaç olduğu kabul edılen d~iz üzümlerden her .. sene mühim 
talebe adedi 14000 c varmakta bu suretle mıkdarda kurutularak dunya piyasası- ticari münasebet devam ed:yor 
ilk okullarda yardıma muht~ç talebe, ~a arzedil~ekte ve bu ~üzden ~lfiye- Çekoslovakya meselesi İstanbul ti -
mevcudun yüzde yirmisine yaklaşmak- tımize 0? bınlerce lira gırmekt~ır. ~u caret hayatında hiç bir tesir yapma -
tadır. Yapılan yardıinların yüzde yetmi- Y~.ı Manısa ~ıntakasında elde edılen il-
Vi gıda ihtiyacına, yüzde yirmisi giydir- zum mahsulu geç.en yulara nisbetle çok mıştır. Alınanyaya gene muntazam bir 
meğe ve yüzde onu da ders levazımı ı;ek- fazla ve bereketlı olmuştur. Allctlnr da şekilde ilırncat yapılmaktadır. Diin Al-
lindeld ihtiyaçlara sarfedilmc,ktedir. Ge- üzümlere iyi rağbet göstermektedir. manyaya birkaç grup mal yollanmtş -
nel merkezin senelik varidatı 5625 28 lira Birkaç gün evvel piyasada görülen tır. Çekoslovakya ile de vaz.iyet nor -

masraf yekfrnu 2791,95 · liradır. P~a şek: fiat düş~klüğü son ik~. gün iç~nde zail maldir. 
lindeki gelirlerin .dışında merkez heyeti- olmuş, f~atlar te~ra.r yu~sel~e~e başla- Çorapcıların toplantısı 
nin gümrüklerden temin eylediği eıD'a ile mıştır. Neferge tabır edılen uzur;ıler şa 
mekteblerdeki 159 çocuğa palto 4IS ço- rablık olarak satılmakta oldugundan 
cuğa birer takım elbise, tisor gBmlek ve bunlara ~a rağbet artmaktawdır. 937 yı
saire temin edilmiştir. Rapordan sonra lından itıbaren kutlulanmaga başlanan 
he.snblar tedkik edilerek muvafık görül- v~ üzüm bayramı ola:.a~. kab~l ecli~en 
müş, birliğin faaliyetini tevsı etmek yo- ~~?e, meınle~e.~ b~~k hır sevınç 
lunda azasının fikirleri alınmıştır. gorulmekte ve ıyı cıns uzum elde etmek 

için zilrra gayretle çalışmaktadır. 

Miiteferrlk : 
ancak büyu""k Türk ulu fli Genç silbaylar and içiyorıar sunun §ere or- Vilayet dahilinde karaca, ıülün 

Bu yıl Manisada temeli atılan şarab 
fabrikası inşaatı da hummalı bir suret
te ilerlemektedir. Fabrika 939 yılı için
de faaliyete geçecek ve bu suretle bağ-

Kadın çoraplarının çüriiklüğü hak
kındaki şikayetler üzerine çorapcılar 

toplanarak bu işi halledecek bir şekil 

aramışlar ve çorap işlerini muntazam 

bir şekilde idare ebnek üzere araların
da bir encümen seçmişlerdi. Bu en -

cümen pazartesi günü Sanayi Birli -
ğinde toplanacak ve çorapların sağ -
lamlaştırılması. etrafındaki müzakere

lere devam edeceklerdir. 

dusunun malısınız. Cumhuriyet ve vatan bilhassa canla, başla ba~lı oldu~umuz k k k fak b" tchlik ~ 5 6 ve e li avı yapılmıyacak 
en u ır eye Up;rarsa, ilkönce Büyük Atatürkümüze derin saygılarımı- . .. 

cılık yolunda daha geniş bir kalk1nma ............................................................. . 

sizler bu tehlikeyi karşılıyacaksınız, çün- zı ve ebedi bağlılığımızı bu vesile ile de Evvelkı gun toplanmış olan İstanbul 
kü Cumhuriyetimize ve vatanımıza zarar tekrar ve teyid etmeği şerefli bir vazife viHl.~eti nv komisyonu, vil~yet dahilınde 
vermiyecek bir hale koymağı ahdetmiş bilirim., neslı pek azalmış olan yerli av hayvanla-
büyük bir neslin genç evlAdlarısınız. Bi- rmdan karaca, sülün ve kekliğin iki se-

husule gelecektir. 

Ayakkabımlar kullanılan 
malzemenin yaıılmasmı 

istiyorlar rimiz hepimiz için olduğu gibi her şey ve Komutana cevab veren Sedad, okul ne müddetle avlarulmamasına karar vcr-
hepimiz de yüce vatanı korumak için ol- hayatında~ _ve orada aldıkları terbiye- miştir. Bu karar Ziraat Vekaletine bildi-duğunu unutmayınız. den ve butun öğrendiklerini öğretmen- rildiği gibi av kanununun tatbikile vazi- Ayakkabıcılar mallara yapıştırıla -

terine medyun olduktan - ·· - · c k t"k tl zıl k f · tl 1 b Türk deniz sübayı: Engin denizler gibi . . sonra sozunu. fednr bulunan jandarma, polis, rüsumat 
8 

e 
1 

e ere ya aca ıa ara e -
coşan, taşan emellerini yalnız Türk san- cDenızcı~er açık denizde sevdiklerinin idaresi vesaireye de tebliğ olunmuştur. raber cinslerini ve yapıldığı maddeleri 
cağının şerefini her şeyden üstün tut- h.~tıralarıl~. başba.şadır. Sayın komutan, Bundan başka, diğer vilayetlerden da- de yazdırmak istemektedirler. Ayak -
maltla tatmin eder. Deniz sübaylan yal- ~~Y ve oğretme~l~im, aziz misafirle- mızlık keklik ve sülün ile bunların yu- kabıcılar bu maksadla Ticaret ve Sa -
nız insan kütlesinden ibaret düşmanlar- rı_m.ız: s~zlere bugunumüzü ~ereflendir- murtaları getirtilerek vilayetimizde tesis nayi Odasına müracaat ebnişlerdi. Söy 
la değil, ayni zamanda tabiatın deniz ve dığınız ıçin sınıfımızın. saygı v: minnet- edilecek olan av hayvan lan üretme yer- lendiğine göre arzulan kabul edilme -

h 
. • tarlıklarmı sunnnm> dıyerek bıtirmiı:tir Jerine salıverilecek ve bu suretle verlı' diği ta'kdirde Ankaraya murahhaslar 

avanın aman verrnıyen tehlikeJeri kar- :r • .J t tısında, kendisinden üstün kuvvetlerle B~ sene mezun olan gençler: av hayvanlarının çoğaltılmasına çalışu- göndererek bu dilekleri hakkında ktı-
d k 

1 
Guverte sınırından: Faik Talu Cavid Iacaktır. sad Vekaletine izahat vereceklerdir. 

e çarpışma ve on ara .ıalebe çalmak Bengisu Ali Faik Tulbas o h ' Tu ğl TU k it 1 t• t h t• . zoru~da kalabilir. lıte bu zaman, siıler Nazmi E..nn. Enver Oü~ •• : ::.. B~k~: Moıkov• bGyük elçimiz gitti r - a yan ıcare eye ının 
Atatu~k devrınin bilgili, yılmaz ve yıkıl- Babri Çclebloğlu, Kemal Tayfun, Nacı Ar - Moskova büyük elçimiz ZekAi Apaydın toplantıları 
maz bırer aslanı olduğunuzu gösterecek- MeUner, Fethl Kunt, Bahrl Akalın, İhsan tatil müddetini geçir.dikten sonra dün Bundan bir müddet evvel ticarl an-
siniz.» Netıner, Fethi Kunt, Abdülkadir Ergin, Ne - Romanyanın Luçev ·ı K"" t 

TAKSiM 
SlNEMASI 

(Eski TÜRK Sineması) 
En son sistem (gösterme ve es
li) slnema maldnelerlle teçhiz 
edilmektedir. 

Pek yakıad• 

TAKSiM 
sineması bnzırlıklan biter bitmez 

AÇILACAKTIR 

TAKSiM 
Sineması pek çok yenilikler 

HAZIRLAMAKTADIR • 

1 

B d catı Pınar, Nusret Erduran Kemal Akkan a vapurı e ve os en- laşma yapmak ilzere 1ta1yadan bir lıey 
. un an sonra komutan, harb talihinin Ahmed Sonışık, Rasim fite,' SalAhaddln öz~ de yolile vazifesi başına hareket etmtşür. et gelmiş ve yapılan umumi blr top -daıma çalışana yar olduğunu, kıt'ada iç, Şemseddin Yumlu. =======~~:=~~:==~~~~~~~~~=~~=~===~=~;:::=:;::;::::=::::::::::::::::~ 

karşılaşacakları ve bütün dünya tara- takine ı;ınıfındnn: Fikret Benglz, Sedad ce n°0 n M re;:. R s 1NE .. As1N1 N 
fmdan cesaretile, kahramanlıklarlle ta- Çınar, Naşid öngören, Mnruıur Barlas, Raşid i;;;J) ~ ~ HA 
nınan Türk erini anlamağa çalışmalarını, Mete, MazlQm Tunçay, Şeref Soykut, Zafer 
ona Iayık sübay olmalarını, bu tarzı ha- Altay, Fikret Basat, Turgud Kaya, Adnan Yeni sinema BU Akşamki Açıhş Galası için yer~:~~~zıe~r::;.den 

ilk program: HENRY GARAT- ARMAND BERNARD 
k özer. Mustafa Akman, Adnan Haksesli, Şa- mevsiminin 

re etin kendilerini muvaffakiyete eristi- hab Kaygılı, Tahir İlki. 
rcceğini, Büyük Başbuğumuı AtatUrk Gençler dörder dörder grup hallnde and 
devrinde Cumhuriyet donanmasına sü- içmişlerdir. Davetlilere bir çay ziyafeti ve
bay olmak şerefile ne kadar iftihar edil- rtlmek suretııe merasime nlhayet verilmiş _ 

1 
tir. 

se az o acağını söyledi ve sözlerine §Öyle 
nihayet verdi: 

c- Sizlere ufuk ikballe açık olsun der
ken deniz kuvvetlerimizi hergiln biraz 
daha maddeten ve manen kuvvetlendi
ren ve yükselten Cumhurıyet h:lkOme
timize ve onun çok sayın Başvekiline ve 

Bir çocuğun bacağı kınldı 
Haydarda Mekteb sokağında Abdl ismin

de bir çocuk nrkadn§ı 6 yaşındaki Hasnnla 
şakalaşırken Hasanı ıtmlş ve çocuğun ayağı 
kırılml§tır. 

Yaralı çocuk tedavi edllmek üzere hasta
neye kaldırümıştır. 

MARGUERITE MORENO ve BETTY &TOCKFELD tarafından oynanmış 

SIRNAŞIK KADINLAR 
Şaheseri, sizi ağlarcasına gOldOrecek .. , Parisin en gtt:ıel 28 genç kızlarlle oyuanmış 2 saatlik 

neş'e, sevinç, earkı -ye şenlik filmi. 

lıAveten: SONSUZ VARLIK bir yenilik 
Fiyatlar ı Parter ve Balkon Lüks Husu t k ıt kl 50 B 'ıı s o u ar , alkon ve blrfncJ mevki 85, lkfncl Balkon 2ö ve 

Localar 200 kuruş. 
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Mahkumlar eski ve köhne hapishanede cezalarını 
doldurmaktan kurtuldular. Yeni hapishanenin 

küşadını Eskişehir Valisi yapb 

Cezaevinden bır kÖ§e vs açılma merasiminde bulunanlar (Köıede müddeiumumi 
Ragıb Can) 

Eskişehir (Hususi~ -: Se.n~lerdenberi ı gezilmiş ve müddeiumumi Ragıb Can 
ok fena ve harab bır hına ıçınde ceza - tebrik edilmiştir. Cezaevimiz vcniden büf arını çekmekte ~lan mahkCunlar nih.ayet yük bir tamir geçirmesine v~ çok güzel 

temiz bir cezae~ın~ :kavuştula~. Eskışe - ve modern bir şekil almıı olmasına rağ
hir cezaevi şehrımızın gayretli cumhu - men biraz dardır. 
. et müddeiumumisi Ragıb Can tarafın- U .d -~- . . .. 

rıy . V kil tind ld ğ b" tah mı ~rız ki Yuksek Adliye Vekileti 
dan Adliye e e en a ı ı ır - yeniden 52 bin n .. fus . . . . 
. atla çok esaslı bir surette tamir edil - b .... k bi u lu Eskışehmmıze 

~1 ~ • Binanın dahili kısmı tamamen de- uyu . r .cezaevi yaptırır. Ve yenileşen 
mıştır. cezaevımlzı de güzel bır tevk"fh h 
~·ştirilmiş ve 3 yataklı, eczaneli mükem· r 1 ane a -
gı 

1 
bir revir, duş ve banyo!uk, 12 sıralı ıne koyarak memleketimizi esaslı bir su-

me . . . . rette büyük ve tam te kilatlı b. bir dershane de ılave edılmıı1 ve cezaevı- k Ş ır cezaevi· 
ne sıcak su ile Kaplanlı suyu getirilmi~ ne avuştunnUf olur. 
. Erkekler cezaevinin yanma da yenı·den 

tır. " ·· 16 k d 1 Geçen pertembe gunu saat da ceza- a ın ar cezaevi ile büyük bir imalatha _ 
,. 98yın valimiz Yahya Sezainin bir ne yapılmak üzeredir. Tahsisatı yakında 

eH, B. d hir 
tku ile açılmıştır. ınanm a ı ve ha- Adliye VekAletinden gönderilmiı ola 

~i~i kısmı yüzlerce davetliler tarafından caktır. 

Manisa Halkevinin faydalı çahşmalan 

ttususi ) _ Halkevimiz bütün 
Manisa ( altında toplıyarak faaliyeti 

1 · çatısı 
genç erı da arttırmıştır. Bu çalışma ha-
ni her saha 

1 
merkezi bir halde bıra-

1 · yanız 
reket erı t tib edilen köy gezileri He 

Ş ve er 
kılnıamı genişleterek her sahada 
de programını 

çalışmalarına yeni bir hız vermiştir. 
. Halkevi başkanı Azmi Önakın gençliği 
ır~ad ve tenvir için ne yapılmak lazım ise 
csırgememektedir. 

Gösterid kolu da köylere giderek tem
siller vermekte ve köylüyü tenvir et _ 

SON POSTA 

Demiryolu bu ayın 
beşinde Erzincana 

varıyor 
Erzincan, (Hususi) - Doğuya 

medeniyet ve kalkınma getiren 
şimendifer beş gün sonra Erzin
cana varmış olacaktır. Şehirde 

şimdiden büyük bir bayram ha
zırlığı yapılmaktadır. Çarşamba 

t::'.nü şimcndifor burada büyük 
c3.hürat1a karşılanacaktır. 

Çanakkalede beş 
Alaya merasimle 
Sancak verildi 
Çanakkale (Hususi) - Çanakkale, 

Ezine, Bayramiç, Erenköy ve Seddül-\ 
bahirde birinci ve ikinci jandarma a- ' 
laylarile iki piyade ve bir topçu olmak 
üzere beş alaya, Orgeneral Fahrettin 
Altay tarafından Atatürk adına mera
simle sancak verilmiştir. Orgeneral 
Fahrettin AHay Balıkesirden gelirken, 
askeri ve mülki erkan tarafından kar
şılanmış ve ayni gece askeri mahfe1de 
serefine ziyafet verilmiştir. Orgeneral 
Fahrettin Altay, beraberinde müstah
kem mevki komutanı General Ali Rı
za Artunkal ve vali Atıf Ulusoğlu oldu 
ğu halde askerlerimizi teftişten sonra 
sancağı, reisicumhur adına her alaym 
komutanına vermiş ve yüksek bir hi
tabede bulunmuştur. Sancağı teslim a
lan alay komutanları, sancağı en mu
kaddes bir varlık olarak tanıyacakları
na yemin etmişlerdir. Bundan sonra 
geçid resmi başlıyarak sancakla asker
lerimizin geçişini halk, heyecanla sey
retmiş ve alkışlamıştır. 

Sivas ta bir lılJg lügü 
Ugurlı en iJldilrdiller 
Sıvas, (Hususi) - Sıvasa bağlı Ka

yadibi nahiyesinin Ramli köyünde bir 
cinayet olmuştur. İsmail oğlu Mehmed 
isminde bir köylü bir gece yarısı har
manda buğdaylarının yanında uyurken 
ani olarak hücuma uğramış, bıçaklan
mak suretile feci bir şekilde öldürül
müştür. 

Zabıta derha~ tahkikata girişmiş, ay
ni köyden Ali ile iki arkadaşı yakalan
mışlardır. Suçlular cinayeti itiraf et
mişlerdir. 

Niksarda bir adam hamile 
karısmı döverek öldUrdU 

Niksar, (Hususi) - Benak mahalle
sinden Hasan isminde birisi hamile o
lan karısını sebebsiz yere döverek öl
dürmüştür. Hasan derhal tevkif edil
miştir. 

Erzincanda teladiye int habatı 
yar m başhyor 

Erzincan (Hususi) - Belediye inti
habatı 1 teşrinievvel cumartesi günü 
başlıyacaktır. 

mektedir. 
Evin spor şubesine bağlı olan dağcıhk 

ve kayak sporları kolu faydalı çalışma -
larına devam etmektedir. 

Sayfa 5 -

Gaziantebde Anadolunun 
en güzel parklari var 

Halkın dinlenme ihtiyacları bu parklarda temin ediliyor. 
Şehre hakim bir noktada da ıehidler ibidesiyapılacık 

Gazianteb Halk evi parkı 

Gazianteb (llusust) - Halkevinin saz için ayrı bir sahne vardır. Büyük a -
muhteşem binası yanında ve Atatürk ğaçlarla gölgelenmiş böyle bir bahçeni• 
blilvan üzerinde bulunan şehidler ahi - şehrin tam orta yerinde bulunması blı nt
desi, yeşil vadilere hakim bir eserdir. mettir ve bu, her şehre müyesser .değil -
Şehrin planını hazırlamnğa memur edil- dir. Burada akşamları oturanlar, şchır 
miş olan maruf şehircilik mütehassısı halkının her sınıfının gelip geçişini sey
Herman Yansen, bu yeri ilk gördüğü va- rederler. 
kit şöyle demişti: Fındıklı ba!1çesi bunun tam karşısın -

- Bu yer, cenubun en güzel yerlerin - dadır. Bir kısmı yazlık kahve, bir kısnu 
den birisidir ve memleketin en orijınal da saz ve tiyatro mahallidir. 
bir parkı buralarda kurulabilir. Şehrin, lise ile Halkevi arasındaki bul-

Plan yapılırken abide parkının pl8nı var kısmı üzerinde bulunan Kırkayak 
da profesör tarafından gönaerilmiş, be - bahçesi, çok ferahtır. Et:-afındaki par -
lediye hemen iş başına geçerek burasının maklıklardaki kırk sütun yüzünden bu 
tarh ve tanzimine başlamışlır. Planın hu- bahçeye bu ad verilmiştir. Bır yanı ge -
susiyeti, abide parkının düz bir bahçe niş vadilere doğru bakar, öbür yanı da 
halinde değil, bir kaç kat üzerine inşa- şehre doğru ve açıktır. Bıı itibarla Kırk
sını göstermesidir. Ahide yükseklerdedir ayak bahçesinde mütemadi bir rüzgar 
ve bu mevki, şehri kateden iki yanı a - bulunur. 
ğaçlık, Alleben deresine doğru bir me - Şehirden bir iki kilometr~ mesafedeki 
yille inmektedir. Plan mucibince abide- Kavaklık mesiresi cidden güzeldir. Yaz 
nin etrafı istina.d duvarlarile çevrilecek, günleri, şehri buraya bağlıyan cadde ü -
park dereye kadar uzanacak, bir kaç kat zerinde belki on bin kişıni.1 piyasa ettiği 
üzerine çok güzel olacaktır. Duvarların görülür. Hiç bir vilayette, bir cadde üze
inşaatı müteahhide verilmiştir. Şehrin en rinde bu kadar kesif bir kalabalığa rast
göze görünür yerinde olan abide parkı lamak imkanı yoktur. İki üç kilomette 
tamamlandıktan sonra bu kısım çok fazla boyunda olan bu ca.dde, cidden görül -
güzelleşecektir. meğe değer. 

Halkevinin dereye doğru inen kısmın- Gaziantebli açık havayı sever. İş ha -
da bulunan Halkevi bahçeıd cidden gü - şında ne kadar çalışkansa tatil saatlerin
zeldir. İyi bir şekilde tarhedil.mi§ olan bu de de gezmeğe öyle meraklıdır. Güz0 l 
bahçe akşamları çok kalabalık olmakta - b:•'nçeleri bu itibarla daima doludur. Me-
dır. sireleri hiç boş kalmaz. 

Bunlardan başka Gaziantebde çok gü- Şehirde sinemaların yazlık yerleri de 
ıel bahçeler vardır ki Maarif bahçesi, vardır. Ötedenberi sinema işlerini hu 
Fındıklı bahçesi, Kırkayak l:>ahçesi bun- çevrede canlandırmağa çalışarı Ali Na -
ların başında gelir. Maarif bahçesi şeh - kiboğ1u namındaki zat, son sene içinde 
rin en işlek yerinde ve Atatürk bulva - mükemmel bir yazlık sinemıı binası yap
rile Maarif caddesinin birlf>ştiği köşe - tırmakla şehre yeni bir müessese daha 
dedir. Bir kısmı yazltk tiyatro ve sine - kazandırmıştır. Bu yerin büyük sahne -
ma, bir kısmı yazlık kahve, bir kısmı da sinde gelip geçen tiyatro heyetleri dP 
büyük bir gazinodur ki uu kısımda da' çok rağbet gören temsilleı- vermektedir. 

(~ _____ K __ u_·ç_u_·k __ M __ e_rn __ ıe __ k_e_t_H_a __ be __ r_ıe_r_i ____ -J) 
Bigada bir rüşvet hadisesi l\lanisa emniyet kadrosunda detişlJdlkler 

Bıganın Arap çeşm koyünden Ahınect o~lu Baş komiser Kemal Tekin Bursa tklncı sı-
Mustıı.ra Tutkun isminde biri, bir kız kaçır- nıf emulyet Amirliğine, yerine İzmir komı
ma hAdtseslnden dolayı yakalanaca~ım an- seı·lerinden İhsan, Çetinkaya başkomlserllğl
lnymca İplı:nlye köyü karakol kumandanı onM ne İstanbul komiser muavinlerinden Zeki 
bnsı Süleymana on llrn rüşvet vermiş, Evren Manisa komlserll~ine. Manisa komi
fakat bunu kabul etmiyen onbaşı, derhal bt ~ ser muavini Ra.ıılm Erduğ komiserliğe t.erfl'ın 
zab•t varakası yaparak bu adamı adllye~ ::- ve Hakkfı.rl komiser muavini Ata Atilla 'l:e 
tes lim etmiştir. Nlde komiser muavini Yurdakul naklen \'e 

Kazım Dirlk tdtişlt'rini bitirdi t.crnan tayin edilmişlerdir. 

Trakyada on beş gliııdür tertışlerde bulun- Alucra doktoru Tfreboluya tahrilen 
makta olan umumi müfettiş General Kazım tayin edildi 
Dirlk bu akşam Edlrneyc dönmliştür. Alucra tabibi Kemal Özden Tirebolu} l\. 

İzmitte yalnıurlar tnhvlll memuriyet etmiştir. Son sekiz ay için-
İzmltte şlddetll ve sUrekll yağmurlar de- de 1500 hastn muayene eden ve kend\81r.I 

vMn etmektedir. muhite çok sevdirmiş olan genç doktorun 
Çorluda dil bayramı ayrılışı umumi bir teessür uyandırmıştır. 

Dil bayramı Çorluda çok gUzei bir şeklide Kars'ta becayişler 
:utlulanmış. konferans ve söylevlerden son- Iğdır tapu memuru Hüseyin Avni ve 'l'ur· 

Başında Halkcvi başkunı Azmi Öna -
kın olduğu halde köylere geziler tertib e
dilmiş ve köylü yurddaşlara kültürel, 
sağlık, zirai kalkınma mevzuları etrafın
da kısa konferanslar verilmiştir. 

Resim kayak sporları kolunun ~zala -
rını göstermektedir. 

ra şiirler okunmuş, bunu müt.eaklp de Hnlk luca tapu memuru Şeınseddlnln tnhvill me· 
evi bandosunun çaldığı memleket havararı murlyet etmeleri mUnaslb görülmüştür. 
dlnletllerek merasime nihayet verllmlşttr. lğdırda efltmen okullan 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki: 
Birada faydalı yatmurlar 

Aylardanberl ya~ursuzluk yUzunden de
vam eden yakıcı sıcaklar, blr iki gün zarfın
da ynğan devamlı ve faydalı rahmetlerle kı
rılmıştır. Bu yağmur, bütün rencberlerln yü
zünü güldürmüş ve köylüleri tarlalarının ba
şına koşturmuştur. Yağan yağmurlardan sel 
değirmenleri de işletmeıte başlamıt ve bUtün 
lıalkın işine yaramıştır. 

9 köyde eğitmen okullarının temelleri atıl 
mış ve köylüler bu veslle ile şükranlarını Ha· 
de eden tezahürlerde bulunmuşlardır. 

· · apartı· 
- Hasan Bey s1:ın " 

mıın komşunuzu gordum-

. . . aman adamcağıza ne ol
muş öyle .. gayet hırçın ve as&· 

bi. müdhif endifelt .. 

.. . ayni zamanda da pek 
korkak ... 

Hasan Bey - Mazur gör ... 
Daha dün cAvruoa. dan 
geldir. 

Samsun jandarma komutanhtı 
Samsun jandarma komutanlı~ına tayin e

dilen yarbay Refik Yılmaz, Aıtrıdaıı gf'lmlş 
ve yeni vaııl fesine başlamııJtır. VllAyet bpu 
sicil muhafızlığına tayin edilen Özay da 
Samsuna gelml.ştır. 

Dön saylavnnıa OrbMıelinde 
Döı'L kişilik bir saylav kafilesi OrhaneUre 

gitmif ve parUde tldkiklerde bulunmuşlar
dır. 

İunltte belediye seçimi 

Yapılan belediye seçiminde ittifak.la cum
huriyet halk pnrtlslnln namzedlerl kazan
ml§tır. 

Termede belediye seçimi 
Terme intthab encilmenl seçimi yapılmış

tır. Seçilenlerden biri.si Ocak idare heyetın
den, ikisi C. H. P . Uçeyönkurui basından ve 
biri de C. H. P. üyelertndendlr. 

Çarşambada belediye seçimi 

Çarşamba belediye seçiminde müntelılble· 
re bir kolaylık olmak uzere reylerin dört in
tlhab şubesinde alınmasına karar verilmiş, 
defterler kanun dairesinde tanzim edilerek 
uılmlfW. 
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cBu yazı, ka1iramanlan aeği.ştiril • 
miş bir fıkradır:• 

İhüyar dünyanın, Siyaset adlı bir 
karısı vardı.. ikide bir ihtiyar Dünya
ya haber verirlerdi: 

- Senin karın Siyaset.. 
:lbtiyar Dünya sorardı: 

- Ne yapıyor? 
- Daha ne yapacak, hani Harb isim-

li bir çapkın var ya! 
- Var .. Ne olmuş? 
- Sen başka işlerle uğraşırken ka -

nn Harbi odasına alıyor. 
- Yani bana ihanet mi ediyor? 
- Evet! 
- Bir yakalayabilsem. 
- Şimdi evine git, odana gir, Harbi 

kanrun yanında bulacaksın. 
İhtiyar Dünya, koşardı, kapıyı açar, 

etrafına bakınırdı. Kansının yarunda 
kimseyi görmeyince: 

- Beni aldatmışlar, burada Harb 
yokmuş: 

Der, kapıyı çeker, geri dönerdi.. 
Bu birkaç defa bu tarzda tekrarlan-

dı. O'ç giln evvel gene ihtiyar Dünyaya 
haber verdiler: 

- Senin karın Siyaset, odasına Har
bi alınış. 

İhtiyar Dünya, başını iki tarafa sal-
ladı: 

- Hiç zannetmem! 
- Niye? 
- Şimdiye kadar ~k söylenildi. Ve 

ben çok kere kanının odasına koştum. 
Fakat Harbi orada bulamadım. 

- Bu sefer muhakkak; istersen şim· 
di git bak.. 

İhtiyar dünya bir kere daha inandı. 
Evine gitti. Kapıyı itti. Kapı açıldı. 

Harb orada idi. Bir elinde bir tüfek 
vardı. Tüfeği kapıyı açan ihtiyar Dün-.. 
yanın göğsüne doğru çevirmişti. 

İhtiyar Dünya birdenbire şaşırdı. 
Fakat kendisini çabuk toparladı: 

- Beni aldatmışlar; burada Harb 
yokmuş. 

Dedi. Ve bu sefer de gene kapıyı 
çekti, .geri döndü. 

ismet Bulfısi 

L Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Bir deniz hayvamnın güzelliği 
Paristeki No • 

terdarn kilisesi .. 
nin renkli camla .. 
rından biri küçük 
bir deniz hayva • 
nınm büyültülmü~ 
remunı glisterir. 
Bu hayvanın vil .. 
cudü yuvarlaktır ve merkezden ~ 
cudünün kenarlarına doğru her milimet
rede dört bin ince şua ayrılmaktadır. İd· 
cliaya göre hiç bir ressam muhayyelesi bô. 

tabiat güzelliğinin üstünde bir yeni gü· 

zellik daha tasavvur edememiştir. 

* lngiliz banknotlarının kAğıdı 
İngiliz banknot-

larının basıldığı 

kağıd, 1727 de inşa 
edilen bir kağıd a
tölyesinde hazır
lanır. Bu, bir fab
rika değildir. Bu 
iş, iki asırdır ba
badan oğula inti· 
'kal etmektedir. Bu 
müddet zarfında bu kağıdın cinsinde en 
ufak bir değişiklik yapılmamıştır. 

Güneş neden terekkUb eder? 
Küremizi 15! -

1an güneşin otuz 

kadar maddeden 
terekküb ettiğini 

bugünkü fen id -
dia ediyor. Bu 
maddelerin ara .. 

sında bilhassa kal-

siyom, demir, id • 
rojen, nikel, mağ-

nezyom vesaire 

\ \\1 / / 

·~o/~ 
'1;1 ı ,, ' 

~ 
vardır. Kürei arzda pek az mikdarda elde 

edilebilen helyom gazının ise, dünya yü

zünde keşfedilmeden otuz sene evvel gü

neşte mevcud olduğu aabit olmuştur. .. 
Dünyanın çay istihsalatı 

Çinde her sene 
400,000 ton çay ye
tiştirilir, İngiliı 
Hindistanmda 180 
bin ton, Seylanda 
96 bin ton, Japon
yada da "4 bin 
ton çay yeti· 
şir. 

-·······························································································--··········-·············· 

L SLER 
2 

Bu kızla nasıl 
1 
l Tanışa bilirim? 

Ankarada oturan bir okuyucu
nun yolladığı mektubdan birkaç sa
lır alacağım: 

- Bir ay kadar evvel bir gün ma· 
halle arasında küçük bir evin ünün· 
den geçiyordum. Balkonunda bir 
genç kız gözüme ilişti. Elinde bir 
sSon Posta> nüshası okuyordu, na
bazarlarda mıknatısiyet vardır. Be
nim bakışım onu çekmiş olacak ki, 
t san.iyede gazetesini bıraktı, gözle
rimiz karşılaştı, yürüyüp gittim .. 

Fakat birkaç gün sonra bu tesadüf 
tekerrür etti, genç kız da beni cezbet
miye başladı. Hakkında küçük bir 
'tahkik yaptım, çok iyi ailedir, ba
balarından kalma birkaç irad ile ge
çinirler, denildi, ben de bir aileyi 
geçindirebilecek vaziyetteyim ve ev
lenmek arzusundayım, fakat bu sa
bada henüz çok beceriksizim. Bu 
genç kızla tanışmak için ne yapma· 
h? 

* Bana bu satırları yazan okuyucu-
mu henüz mekteb sıralarında, veya 
mektebi henüz bitirmiş mahcub bir 
genç sanmayınız. Yaşı otuzu geçmiş 

t bir memurdur. Onun içindir ki ken
disini bu devirde nadir görülen bir 
nümune olarak diğer okuyucularıma 
takdim ediyonwn. 

Genç kızla tanışmak için ne yap. 

d 

ması lazım olduğuna gelince: Ben 
erkek olsaydım bir akşam üzeri çay 
saatinde evin kapısını çalar, hanımı 
ile görüşmek istediğimi söyler ve an
nenin karşısına geçince maksadımı 

anlatırdım: 

- Görmek, bir iki defa sizin hu
zurunuzda konuşmak istiyorum, der
dim ve şübhesiz bu açık müracaat da 
dolaşık yollardan geçmekten ziyad€, 
maksadı temine kifayet ederdi. 

* . Aksaraydan Bayan Ayşeye: 
- Seneler var ki moda işleri ile 

alakadar olmaktan çıktım. Fakat 
madem ki bana müracaat etmişsiniz, 
gazetenin kadın s:ayfasını yapan Ba
yan Neyyire sordum: Sizin anlattı
ğınız vaziyette bulunanlar için siyah 
rengin daima müreccah olduğunu 
söyledi, fakat siyah ho,unuza gitmez 
ise her hangi koyu bir rengi de seçe
bilirsiniz. 

* Şişlide Bayan (B. D.) ~ 
- Bu hususta doktorlara da mut

lak surette itimad etmemeli. Bir 
hafta on gün yanıldıklannı sık sık 
gördüm, ihtiyatlı bulunmak lazım. • 

* Şişlide Bayan (K. B.) ye: 
- ZekA meselesi, aktrislik mese

lesi, el çabukluğu meselesi, diyece
ğim. Bunlar sizde varsa muvaffak 
olursunuz. 

TEYZE 

Parasını cami hahları 
altında sakhyan odacı 

Eylll 30 

Cami temizlenip te paralar 
ortadan gidince etekleri tu
tuştu, fak at yüz lirasına 

gene kavuştu 
Amasya (Hususi) - Geçenlerde bu 

rada garib bir hadise olmuştur. Evkaf 
idaresi Amasyanın Beyazı.el camiinde 
temizlik yaptırmak istemiş ve sekiz on 
kişi tutarak çalıştırmağa başlamıştır. 

İşciler camiin bütün halılarını, kilim • 

Tarlabaşında rakibini öldüren katilin 
aoırcezada müdafaası yapıldı 

Suçlu vekili Maksudun karısının ve kayınpederinin 
tahriklerile Saidi öldürdüğünü 

ve ona göre tecziyesi lazım geldiğini söyledi 

lerini kaldırmışlar, silip süpürdükten Tarlabaşında, kıskançlık yüzünden, 
sonra yerli yerlerine yerleştirmişler • Arnavud Saidi tabanca ile öldü.ren Ar
dir. navud Maksudun muhakemesine, A • 

Fakat akşama doğru ihtiyar bir a - ğırcezada, dün de devam edilmiştir. 
dam telaş içinde camiin baş müezzini- Geçen celsede, müddeiumumt iddi -
ne koşmuştur. Eski maliye odacısı olan anamesini okuyarak suçlunun .ceza ka
ihtiyar cMehmed efendi>: nununun -4-48 ve S 1 inci maddelerine 

- c Yüz lira toplamıştım. Evde para- göre, tecziyçsini ist~ti. 
mı saklamaktan korkuyordum. En e - Dün, suçlu vekili ~d da, müdafa
min. y~r ola~ak :annm~ evin~ b~ldum. asını yapmış, iddia makamının fikirle
Getırdun, yuz lıramı mımbenn on kıs- rine iştirak ederek, şunlan söylemiş -
mındaki halının altına sakladım. Her- tir: 
gün gider, hem namazımı kılar, hem _ Müvekkilim Maksud karısının ve 
de paramın orada olup. olrn~dığına ba- kayınpederinin ağır tahriıeri netice • 
kardım. Bu ~kşam ~ld~m, bır ~e h.aııyı sinde, bu suçu işlemiştir. Maksud, ka
kaldırdım kı, ne go~e!ım; ~uz lıram rısile aralarındaki ihtilafın halli için, 
yok. Aman, ben fakının, benım para - Arnavud konsoloshanesine bile müra -
lanmı bulun!• demiştir. caat etmiştir. Ancak bu müracaat da 

ran, eski Nümunei İrfan mektebi mii • 
dürü Hayri polise müracaatla, kendi -
sini tahkir eden bir gençten davacı ol
muştur. 

Hadise, şudur: Birkaç genç davacı .. 
nın bahçesine girerek, voleybol oyna • 
mak istemişlerdir. 

Fakat, davacı maru olunca kendisi • 
le alay etmişler, içlerinden Hilmi faz -
la ileri giderek ağır bir şekilde, haka .. 
ret etmiştir. Eski bir maarifci olan 68 
yaşındaki Hayri, fazla müteessir ola· 
ralç, düşüp bayılmıştır. 

Suçlu Hilmi, Sultanahmed 3 üncü 
sulh cezada yapılan muhakemede, 3 
gün hapse mahkfun edilmiştir. 

Hırsızhğa başhyan bir muamele 
takibcisi mahkQm oldu İhtiyar od~cı n:.b?ş m~e~i.? para - akim kalmıştır. Vak'a günü, Saidle 

ların ne olabılecegını duşunurlerken karşılaşmalannda maktulün söyledi -
camii temizleyen işcilerden biri zabı - ği tahrikamiz ve ~ğır sözler dolayısile Muamele takibcisi Hayri ism'nde 
taya müracaat etmiş ve camide halı 31- ani bir tehevvür cürmün işlenmesin : biri, dün icra dairesinde Cahid ismin -
tmda yüz lira bulduğunu söyliycrek de müessir olmuştur. Müddeiumumt _ de bir gencin arka cebinden çantasını 
paraları teslim etmiştir. liğin mütaleasma iştirak ederek, mü _ çalarken, yakalanmıştır. 

İhtiyar odacı paralanna yeniden vekkilime ceza kanununun 448 ve Derhal, Sultanahmed 1 inci sulh ce· 
kavuşunca 1 o lirasını bahşiş olarak bu- 5 ı inci maddelerine göre ceza veril _ za mahkemesine sevkedilerek, duruş -
lan adama vermiş, diğer do'ksan lira - mesini isterim. ması yap:Ian Hayri -4 ay müddelle hap. 
yı da etrafındakilerin tavsiyesile ban - Dava, karara kalmıştır. se ı:nahk~ edilerek, tevkifhaneye gön 

!~::~ .. ~~~!~!?:.:~;................................... Karışık çay satan biri den~iştir. • • • . 

Askerlilı işleri: mahkemeye verildi Bır suçlu dehhk ıddıasrnda 
bulundu Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ceza 

malmemesinde karışık çay satan bir Evvelki gece, Beyoğlunda Abanoz 
Fatih Kaymakamlığından: Musevinin muhakemesi yapılmıştır. caddesini birbirine katan bir hadisenin 

Askerliğe davet 

1 - 938 Teşrin celbinde piyade sınıfının 
şimdiye kadar sevkedllmeml.ş olan 316 Hl Balıkpazannda bir çaycı dükkanı suçlulan, dün adliyeye teslim edilmi}-
330 <dahll) doğumluları. işleten Yosef Beyda, 1 O gramlık küçük tir. 

2 - İkl senelik sınıfların keza 316 llA 331 çay paketleri yaparak, bunlara beşer Suçlulardan Şerafeddin, yanında ar· 
doğumlulardan baklyesl alınacak noksanı kuruş da fiat ikoyrnuştur. kadaşları Kemal ve Receb olduğu hal-
332 d()ğumlularla ikmal edilecektir. . . . .. d 

3 _ Hava, gümrük muhafaza, orman ko- Paketlerın üzenne de, şoyle bir ya- e, Abanoz caddesine girmişler ve 30 
ruma, jandarma, harb sanayii ve denlı sı - zı koymuştur: cHer nevi nefis çaylar - numaralı Makbulenin evini taşlıyarak, 
nınarının gene 316 llA 332 doğumluların - dan harman>. ampullerini kırmışlardır. 
dan tamamlanmadığı takdirde noksanı 333 Fakat, be1ediye memurlan tarafın- Hadiseyi önlemek isteyen polis Re-
doğumlularla ikm.al edilecektir. dan yapılan muayene neticesinde bu cebe de hakaret eden suçlular, daha i-

4 - Gayrı lslam eratın 316 llA 331 do - ' hm!ulannın bakly~I alınacaktır. nefis çay harmanının Bursa çayı deni- leri giderek kanunlara da sövmüşler -
5 - Deniz ve Jandarma ~ınırıarının tçU· len bir nevi otla yüzde yirmi beş nisbe- dir. Şerafeddin polise hücum ederek, 

ma günü 14/Birlnclteşrin/938 günüdür. Şu- tinde karışık olduğu anlaşılmıştır. dövmeğe kalkmış, palaskasını kopar -
bede saat. 9 da toplanılacaktır. 'Bunun üzerine Yosef, hakkında Jta- mış ve tabancasını tutmuştur. 

Bunlardan bedel vereceklerin bedelleri nuni takibat yapılmak üzere adliyeye Dün, bu hadisenin muhakemed ne, 
13jBlrlnclteşr1n/938 akşamına kadar kabul . . . ' 
edilecektir. Bundan sunra bedel alınmuı. sevkedılmıştır. Asliye -4 üncü ceza mahkemesinde ba-

6 - Diğer sınıfların Jçtıma günü 25/ Bi - Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mah- kılmıştır. Mahkemede dinlenilen l O ka 
rlncfteşrfn/938 olup şubede saat 9 da top - kemesinde görülen duruşmada, garib dar şahid, hepsi de, hadiseyi bu şekil-
lanılacaktır. bir adam olan suçlu, şöyle bir iddia i- de anlatmışlardır. 

Bunlardan bedel vereceklerin bedelleri 1 . .. "şt" Suçlu Şerafeddin, kendisinde d eli • 
24/Blrinciteşrin/938 akşamına kadar alına - erı surmu ur. 
caktır. - Bu, benim yaptığıma hileklrlık Hk olduğunu, emrazı akliye hastane -

7 - Tayin olunan tçtJma gününde mü- denmez. Ortada bir suç da yok. Ben, sinden raporu bulunduğunu slSylemis
kellefierln şubede bulunmalan meşruttur. sadece millt bir vazifemi, yerine getlr- tir. 
Gelmlyenlerln askeri mahkemeye verilecek- dim. Cavaya, Hindiye, SeylAna, Rus - Bunun üzerine mahkeme, Şerafe:l -
lerl llAn olunur. di * yaya para gideceğine, her şeyin yerli· nin tevkifine karar vererek, Bak1:- -

1 _ Kadıko··y yabancı askerlik b ... sini ikullanalım, dedim. Paramız bizde köy hastanesindeki rapor suretinin cel 
şu e.,,ne b' · · d talik ım· tir men.cıup K. köy, Üsküdnr. Beykoz, kazaları kalsin! ı ıçın, uruşmayı e lŞ • 

Bir koyun hırsızı yakalandı dablllnde bulunan yabancılardan 316 - 1Ui Mahkeme, bu garib müdafaayı din-
333 (dahlll doğumuna kadar bütün sınıfla- ]edikten sonra, tahkikatın ikmali için, 
rın bakayaları. b eledive doktorunun da celbine karar Samatyada, Fatma isminde yaşlı 

2 - 316 - 332 fdahm doğumluların top- . · b' k d .... ·· d k 1 
çu, süvari, ısUhkftm . muhabere, nakliye .... vererek, duruşmayı talık etm1ştlr. ır a mm surusun en oyun ça an 
gibi iki senelik hizmete tabi eratı. Bir hakaret suçlusu 3 gOn Ziya isminde biri, adliyeye verilmiştir. 

s - Deniz, hava, gümrük muhafaza, or- Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh ce-
man koruma, harb sanayii, jandarma Si - hapse mahkOm oldu zada yapılan muhakemeyi müteak' b, 
nınarının 316 - llA 333 (dahm doğumuna A'ksarayda Horhor caddesinde otu • 1 ay 5 gün hapse mahkum edilerek 
kadar olanları, Blrlnclteşrln 938 de askere te k?f 1 t ' 
gönderileceklerdir. zırlanması, ve yotıamalannı yaptırmak tı - v ı o unmuş ur. 

4 - Deniz, ve jandarma Slnıtından olan- zere Sah, Perşembe, Cumarte.ı lilnlerl fU • -· --
lar; l4i Blrlnclteşrln 938 de, diğer sınıflar 25 beye gelmeleri U1n olunur. Bir kıza kamyon çarpb 
Blrlnclteşrln 938 gününde sevkedilecekler - * Şoför Mehmedln idaresindeki 4178 numa-
dir. Beyoğlu Al!. Ş. inden: Emekli yiimafı ve ralı kamyon, dün Köprü üzerinde 12 yn -

5 - Bedel vermek isteyenlerin bedelleri blnbaşılardan askerllk şubealnde ı.stlhdam- §Ulda Sara adlı bir kıza çarparak muhtelif 
bu g1lnlerden bir gün evveline kadar kabul larını arzu edenlerin fllbeye mtıracaatlan ,erlerinden yaralaml.ftır. Yaralı m haskı -
edllecetınden alAkadarlann buna göre ha- illn olunur. neye kaldırılmış, eorör yakalanmlf\ır. 

Bacaksızın maskarahkları : Yerelması çıkarırken 
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kadını mısınız ? iyi bir ev 
Aşağıdaki 50 suale cevab veriniz, 

hüküm kendiliğinden ortaya çıkacaktır 

ıamak isterseniz aşağıdaki 
Bunu :r birer ya ccveb, ya chayır> 

5113Uere b . ı·z Hepsı bitince ce\•eh leri 
vab verın · . 

la ce Bunların yekununu teşkil e-
ıoı-la) ınız. büküm tablosunda arayıruz 
'.1.- rakamı "km- -ğ · · .-- :zda verilen bu :ı o reruntz. 
~e hakkıtU 

Sualler; b' d ft , -::"1rü masrafınızı ır e ere 
ı-Her~~ , 

azar mısınız· tfak t 'Y B··ı-n sandık eşyası, mu a -2 u u .. 
. enlzin cinsinı, sayısını goste -

k u vesaır 
ın r cedveliniz var mıdır? 

ren b " }ıangi bir dolabınızı. çekmece-
3 .ner · t l 

hangi bir gun açıverenın oz a, 
· · her 
~ z}ıkla karşılaşmıyacağından e -
jnttzaınsı 

· ınisiniz? 
sun sandıklan, gardroplal".l rastgele 

'4 :cı bir açan olsa söküğü dikilme -
~ dü;meleri düşmüş giyeceğe rastla -
lllLi• ğ odan emin misinız? 
IP1Y8ca ~arınıza sık sık yı1canabilecelt 

5 - , • 
"Jer yapar :mısınız. . 

6rtü E i,Sizin her hangi bir köşesıne, 
8 -;ast~adan, dokunulabilir mi~ 

t1>za H ııangi bir saatte acele, iyi bfr 
7 - er malt için sicimlmz, kağıdınız 

paket yap 

h zır ınıdır? a
8 

_ çamaşırcıya vermeden evvel ça -
birer birer sayar, r.yırır mısı -

ınaşırları 
.., 

ııız. Sık sık kullanılmıyan beyaz eı -
9 - d ,_... sa.I'.annaması için çividli 

ın san IAı.ca 
yan arıp kaldırır mısınız? 
bir \)('zeTs .nrme.mesi için dolablarınızın 

10 -- oz ~---- ., 
. kAğıd yayar uıısınız. 

göz!erın~ocanızın, baba~ıı.zı~, .. k~rd~i~i -
1 tal lan daima ıyı utuln mud~r? 

· ı pan on · · d"ğ el ı zıı12 _ Bütün giycccklennın u m er 

uınam mıdır? 
E d ki yazı hokkaları daima do-

13 - ve 
'dir? 

tu ve temiz mı . ·1 . k 
Elektriklerin kesı mesınc arşı e-

1 ~ - h zaman mum veya lamba bu
riJıızde er 

' ıunur mufh. ı· at bir kaç kutu kibritinız 
15 - ıy .., 

bulunur mu. • 
p·ki kutunuzda her renk ıplık 

16 - . klı" ~üçüklü muhtelif duğmeler 
~re bu\ u u 

'undurur musunuz? 
b'!'· E . 'zde bir çekiçle, bir kerpeten 

17 - vını d ' 
f klı çiviler var :mı ır. 

ırılı \1 a _ 
!ff C° arınızdaki bütiln d~kkAnlann 

18 - . ıv vad fiatlannı bılir misiniz? 
w vesaır me (Al .1 1aı E ~- kalkar mısınız? tı ı e 
19 rAen 

....dı arası). . ... ., 
r•- - Alış veriş bilır :mısınız.. . .. 

20 V olarınızdakl çiçeklen ıyi du-
21 - az 
lteb ·ıır :misiniz? . 

'# ı H. tçinizi ıyi idare etmeyı, is-
22 ızme b·ı· i . 

kiı.de çalıştırmayı ı ır m sı
ediğ nız şe 

ıiz? .d k yemeklerin tarifesi-23 Hop gı ece 
l r mısınız? 

tıl top "- k' rn.seye muhtaç olmıya-
24 f cabınua ı 

k PiŞl·rm sini bilır misiar yeme 

'. r k şeylerden i tıfade etme-
26 En u a 

• . ? 
• ') •sınlZ · ~ ıamakta mahır mi-

- • fj.r ngır 
""' - BekJı enn. .ki rnisafıre, on 

0 1( bir 1 

Hüküm Tabiosu 
"Evet,, 

Etsiz denecek bir ev kadınısınız: 
sayısı 

50 
45 
40 

Mükemmel bir ev kadınısınız: 
Pek iyi bir kadın sayılabilirsiniz: 
Sizin le tereddUdsüz evlenilebilir: 35 

30 
25 

Biraz daha gayret göstermeniz lazım: 
Ki fl değil: 
Fena: 
Berbad~ 

20 
15 

Slzlnle beraber yafayanların 
vay haline: 10 
Otelde Y•tasanız daha 
münaslb olur: 
Böylesine hiç rastlanrr az: 

beş dakikada, elinizdeki vasıta ve ını -
kanlara uygun ıekilde, yemek çıkarabilir 
.misiniz? 

28 - Ummadığınız bir gün; yemekten 
önce veya sonra gelen bir dostunuza ik
ram edecek şeyiniz bulunur mu? 

29 - Oşüyen bir misafirinize vermPk 
için son derece temiz bir yünlü ııeY (atkı 
vesaire) bulundurur musunuz? 

30 - Misafirlerinizi birbinne usulü dai
resinde takdim etmeyi bilir misiniz? 
(Önce erkeği kadına takdim etmek ve -
saire ... ) 

31 - Mısafirlerinizi neş'elendırmeyi 
bilir misiniz? 

32 - Misafirlerinizden bıri en kıy -
metli sofra ôrtünuze yemek damlatır, çok 
sevd ğınız bır bıblonuzu kırar, yahud bu
na ben7.er bır yanlışlık yaparsa hiç far -
kında olmamış, öfkelenmemiş gıbı gü -
lum ıyebıhr misiniz? 

karşı alınacak ilk tedbirl<'rı b•lir misiniz? 
- Gününü veya saatini yanlış an -

layıp, beklemediğiniz bir zaman gelen 
d'avetlinizi memnuniyetle karşılıyabılir 

rnisiruz? 

44 - Yazın kışlıkları, kısın yazlıkları 
muntazam bir şekilde kaldırıp saklar, 
naftalinler misiniz? 

45 - Evde daima kocanızın sevdiği sı
garalardan bulundurur musunuz? 

46 - Acele bir pansıman yapmak J\İn 
icab eden her şeyiniz haz•r mıdır? Ani bir 
bayılmıya karşı eter bulundurur musu -
nuz? 

47 - Ayakkabıları daima temizler, te
mizletir, boyar, boyatır mısınız? 

48 - Livabo ve bubşık borusuna on 
beş günde bir içine (cristau~ de soude) 
katılmış iki litre kaynar su dökmek Ade
tiniz mMiır? 

33 - Davetlilerinizin zevkinı. hangı ye- 49 - Ayni sofrada oturacak kimse) ·i 
rneklen sevdıklerini, bir rejim takib e _ münasebet ve yakınlık derecelerine gö
dip <'tmediklerini onced'e!l sorar oğrenir re uygun bir tekilde yerleJtirmeyi bil.r 
misıniz? misiniz? 

34 - Konuşma tatsız bir bahse dö _ 50 - Evde en ufak ,eyi bile istifade e-
külünce, misafirlerinızin canını sıkma _ dilecek hale koyabilir misiniz? (Şurada 
mak için, farkettirmeden başka b:ı'ıislere burada kınk, dökük, kırpıntı kabilinden 
geçebilir misiniz? şey tutmamak). 

35 - Yazın içilecek Sllyu soğuk tut - · ··················································-········· 
mak çaresini bulur musunuz? Tra mvay ıirlcetinin aahn alınma 

36 - Sofrada herkesin bardağına itina ha:ıırlıklan 
eder misiniz? İstanbul Tramvay ıtrketinin satın alın-

37 - Sofrada yer tayinini, meseli: Ko- ması için yapılagelen müzakerelere de
canızın ya lı amcasını, teyzenizin genç vam edilmektedir. Belediye müfettişleri 
oğlunu, çocukluk arkad~ınızı nereleıte arabaları, yollan, depoları saymakla me 
oturtacağınızı bilir misiniz? guldilrler. Diğer taraftan da ahm işini 

38 - Misafh;l<'rinizi. etlendirecek 0 _ konuşmak ilzere şirketin murahhaslan-
yunlar icad etmeyi bıllr misiniz? nın yakında gelmeal beklenmektedir. 

89 - Leke çıkannayı, halı temizlemeyi, Seyyah gemiler i aeyahatlerini 
perde asmayı, çivi çakmayı bilir misiniz? tehir ettiler 

40 - Güzel bir sofra hazırlıyabilir mt- Orta Avrupaıda baı gösteren siya t 
siniz? kargaşalık yüzunden teşrınievvelde Ji-

41 - Dikit dikmek bilir misiniz? manımıza gelecek olan seyyah gemlleri 
42 - Doktor gellnciye Jcadar, hastalıla seyahatlerini tehir e~lerdır. 

SEY AHA'T MEKTUBLARI ı 48 

Yazan: Vaafi Rna Zobu 

Hasan Sabbahın hüküm 
sürdüğü dağları aşarken 
Kazvin, Tahrana yakın olan en büyük 

şehirdir .. burnya eeldiğim zaman arlık 
akşam olmu ,. .ı; gecelemem lAzırndı.. Bu 
şehri, Elamut dağlarının civarı olduğu i
çin merak ederdim.. o dağlar ki; bir za
manlar, İsmailiye mezhebini etrafa yayan 
ve şarkın başına bela olan meşhur cHa
san Sabbah> ın saltanat kurdu u yerler
dir .. bu adam ve bu adamın sağlamlaştır
dığı, - hatta kurduğu <ia diyebıhrız - mez
hcb, senelerce İslamiyete, insaniyete tek
meler vurmuş. Şarkın vetiştirdığı en bü
yük ada·mlara hançerini sokmuştur .. ma
dem ki İrana geldik, El8mut dağları etek
lerinden yürüdük .. bıraz da. oranın eski 
sahiblerinden dedikodu açmadan geçmi
yclim .. onlar hakkında gözüme bazı yazı
lnr ilişti; kulağım çeşkt çeşid hikayeler 
duydu .. ben de size, kısaca nnkledivere
yım: 

İranın şimalinde, evvel zaman içinde 
bır mezheb turemiş .. asıl ismi galıbn cBa
tmi. ol n bu tarikate cİı;maıliye. de dC'
ninniş .. Bunlann kabul ettiklerı Met ve 
inanışlar, ne Musa'mn, ne 1sn'nın, ne de 
Muhammed'in din.nde olmıynn şeyler- 'ı 
miş. reislerini, cŞcyhülcebel:t diye anar Iı/ahanda bir cami 

lar, bir Allah gibi ·taparlarmış .. Bunlar- ratorun elçisini Hasan Sabbah, söyle kar· 
dan evvel huküm süren cKıramt>, gali- ~sına oturtmuş. Müridlerinden iki adam 

ba bu cBatıni. nin doğma5ına esas olmuş.. çağırtmış.. onların birine demış ki: 
cŞeyhülcebeh olan cHasan Sabbah• oku- - Sen, benim ve dinimin uğruna ölür· 
muŞ bir adammış. Riyaziyatta, ilımde eş- sen nereye gidersin! 
sizm·ş. Sihirden de anlaT'mış ... Znten mt.i- - Cennetin \bağlarına, bahçelerın~, 
ıidlerini kendine bağlamak için, en tlya- zevklerine, safalanna .. 
de bu meharctten istifade t>dermiş.. - Öyle ise at kendini fU uçuruma .. 

Bir zamanlar Mısır halifesi cMüstan- - Pırrr ...... 
Herif, gözönünden uç~nımlara doğrı; 

saribillah• ın yanında çalışmı~.. sonra, 
kabına sığamıyan bu herif Mısırdan ay
rılıp çölleri geçip, dağları aşarak Horasa
na gelmiş. Scrscriyane, bütün Türk diya
rını dolaşmış. Çok kurnaz \'e ayni zaman
da alim olduğu için, bütün bildiği dinleı -
den, m<.'zheblerden ilham 11larak kendine 

uçuvermiş .. 
Ötekine de demiş ki: 
- Al §U hançeri. Benim uğruma so

kuver karnına! 
- Carrk ... 
O anda fım diye kanlar etrafa saÇJ1· 

mış .. 
Hasan Sabbah, Melek Şahm elçicrine 

dönmüş, bıyık altından gülerek: 
- Git, efendine söyle! Benim maiy"'

timde bunlar gibi daha yetmış bin her-
gele var! .. . 
Demiş .. . 

* 

mahsus bir yeni din kurmU§ ... İşte sihir
deki maharetini de bundan sonrn g&t.er
mcğe başlamış .. müridlerinı sarhoş eder; 
onları bağlarda, bahçelerde tertib ettiğı 

eğlenceler arasında toplar; eğer kendi kur 
dwğu dıne ınanıp ölurlcr , inırette de bu 
nımet ve eğlencelere kavuşacaklarına ı

nandırıımış .. bu cahil ve gafil surü de, b.r 
an evvel, dınleri ve reisleri için ölüp, ahi- Hikayesi uzundur. Anlatmakb bıtmez. 
rctın cennet bahçelerine nnklctmeğe kısacası: 
çalışırlarmış... inanıp iman edenleri ~ B r gun gelmiş, bu haydudun da dağt
ğal.<hkca Hasan Sabbah: dervi~likten teYh nı başına geçirıp, leşini yok etmişler am
liğc, şeyhlıktcn hükurndıırlığn atlamış, ma; herifin saçtığı tohum senelerce, uır
eski müridleri adeta bu dağlı hukı'.imetin Iarca filiz verip cİsmaıli safavı .. vak'al!ln 
bırer tebaa~ı olmuş_ gibi haydudlukları da miras bırakıp ta, 

Elamut dnğlanna yerle~p, böyle kuv- Dersim dağlarında Türk cumhurivetinın 
vetlenince Selçuk devletının başına bcla topları patlayıncaya ka~ar başımıza bcJA 
olmıya b3şlamışlar... cHasan Sabbah., olup kalmıştu ..• 
bu ölümden korkınıyan tebaasını knn İşte biraz evvel geçti,1!'imiz dnğ etekleri, 
dokmek içın bir ilet olarak kullanma y<>- bunların cicrayı mel'annb ettikleri t pe
lunu bulmuş .. bu adamları bır emırle şu ler ve bu gece kalacağımı?. Kazvin şehri 
ve bu hukümdara gönderir, onları han- de, bu haydudlara boyun eğen zavallıların 
çerletlirır, ıntıkamını alır, yahud tatbık memleketiydi .•. 
etmek ıstediği planı yenne getirirmiş .. bu Vtufi R. Zobu 

mündlcr oyle dal budak aalrnışlar ki .. 
başka diyarlara gidip para mukabilinde, 
şunun bunun hlmıetine fedai olarak gir
meyi de meslek edinmifler .. meseli, dev
rin en büyuk ilimi, en buyük devlet ada-

Bana mektub yazarak 3önlüm.il alan o 
ku1tucularıma ayn ayn t••şe'kk;ir edC'r ı•e 
minnettar otdu~mu bıldinrirrı... 

V. R.Z. 
mı olan Nız.amül Mülk'ü, rakibi olan bir - ·····•••••• .. ••••••••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
vezir, bu Batınf tarikatine mensub bir Yeni lconaen ahr• iln tac'ilat 
haydud vasıtnsile şehid ettinniştır .. O Ni- p r ojen y•pıf,.cak 

z mul Mülk ki; ilmi ve fenni bütün İslam Yeni konscrvatuar bınasının tadıHit 
al.:mine yayan büyük bir Türktü.. Bu projesi mimar Arıf Hıkm t tarafınd n 

hazırlanacaktır. Vekiller l:Ieyetının bu 
hususta v<.'rmış olduğu musnad"' D l dı
yeye bildırildıkten sonra Arif H kmct
ten tadılüt projesinin hazırlanması ıs~c

necektir. 

heriflerin yaptıkları fenalık sayılmakla 

bitmez bir hale gelmiş.. Selçuk devleti
nin hükümdarı cMelek Şahı., artık ta
hammül edemez olmuş.. cHasan Sab
bah> a bır memur göndermiş eGih ~mlş 
co herlfe soyle. Haydudluktan vazgeçsın. 
Devletın kanunlarına tlbl olsun. Yok a Muallimlerin inbalaı ile kültür 
onun iltica eltili dağı toza dumana çevi- direktörlüğü n eşgul olacak 
rırim!..> İstanbul ortam<.'kteb \:e lls<'lcrıne yeni-

Bu sözleri söyllyen :Mı!lek Şah; Asya- d"'1 tayın edılcc k muallımleı ıo ınhal.ırı 
nın en buyuk hükümdarı idi.. fermam: Maarıf Vekaletı tarafından yapılın kta
Çin hududlarından Kudüs ve Mı ıra ka dır. Maanf Vekaletınd<'n Maarif Mudur
dar hilküm sürer; ismi: Yemen sahill luğüne gelen tezkerede te nnlt>\'V im on 
rlnden ti şimal memleketlerine kadnr be§ınden sonra inha ışl rıle mudurluğiln 
hutbelerde okunurdu.. Bu büyuk iınpa- metıW olacatı bildirilmiftır 



8 Sayfa 

ıQAA1 
Ziraat kursları 

* Ziraat kursları yalnız mey1.1acılık bilgiaini değil, her çeıid ziraatin 
usullerini öğTeten bir laaliyet ıahaııdır, lı.ııa bir zamanda köylümü

, zün bilgi ve tecrübeıini artırmaktadır. Bu kurıların yurdun her 
tarafında açılmcuı bütün köylümüzün zirai hareketlerinin inki§alına 

veıile olur. 

Yazan: 'fa rınıman 

Bilhassa Trakyada programlı bir ıe~.le 1 yoksa böyl~ münascbet~iz .!si~l~: kul -
sokulmuş olan ziraat kurslarının, gun lanmakta bır zaruret mı gormuşuz? Mc
geçtikçe yurdun diğer yerlerine de sira- sela (Hind yağı), (Katır tırnağt) ne de
yet etmesini ve her tarafta bir mE>kteb mektir?> 
gibi benimsenilmesini alaka ile takib e- Hocaya hak vermemek elde değildir. 

dlyorum. En tanınmışlarından; en az bilinPnlermc> 
Çok iyi düşünülmüş bir fikrin mıılısulü kadar bütün nebat adları dünyaca ma -

olan bu ziraat kurslart, muhakkak ki, Ilım Iatince birer ad taşır. Biz, bir za
köylümüzün kalkınması yolunda mu - manki zihniyetimizi? uyarak bunların ön
vaffakiyetle atllmış birer adımdır. BöylP. ce fransızcasını, sonra da fransııcadan 
yer yer ve devamlı surette açılac:ık kurs- arabcaya tercümeslııi yapmıştz. Sonra 
larla, köylünün bilgi w göreneğinı ar - bu arabcaları da türkceye terci.ime 
tırmak zaruretinde bulunan bir mıfü:tiz. etmişiz. Fakat bu srad1 ası1 türkçe isim
Henüz okuma yolundan bir şey elde ede- lerini hiç arayıp sormamışız bile! Halbu
miyecek ve köyünün sınırından ötesırıi ki nicelerinin temiz ve tek kelime halinde 
bilmiyen bir kimse için. onu görerek ve güzel adları vardır. Bunları derleyip top
işleterek uyarmak 'lı:adar kesin bir tedbir lamak, dilimize, kalemimize beniınset -
gösterilemez. Zaten ziraatin dilediği iş mek ne kadar faydalı ve fizumludur? Bir 
bilgisini kitabdsn bellemeğe imkan da meklr.b hocasının talebesin.: (Husyc-lül
yoktur. Ziraatte kitab, nihayet edinilmiş Arab) diye nebat adı söylemek veya bu
bir bilgiyi arttıracak vasıtadır. Halbuki nu türkçeye tercüme etmek zorunda kal· 
köylümüzün bugünkü durumu. böyle ması hayli müşküldür. · 
mütemmim bir inkişafa değil. yeniden Şuracığa mualli.min yukarıda söyledi -
meydana getirilecek itiyad ve malı1mata ği iki nebatın türkçP. adlarını da kayd~di-
muhtaç haldedir. vereyim: 

Onun için türlü ziraat şubeleri üzerin- 1 - (Hin'd' yağı) dıye anılan nebat. fen 
de pratik .iş gösteren ve yeterl kadar dilinde (Recinus) diy.'? bilinir. Arabcada 
bilgi veren ziraat kursları, köylümüze (Habbüssalatin) adını taşır. Bizde şark 
çok yarıyacaktır. Ne yerlerimiz vardır ki, vilayetleri (Gene~erçek/ der. Doğrusu 
tabiat meyva :ığaçlarının her çeşidi için ve kullanılmıya ~ayan olam (Genercez) 
lazım olan bütün fartları fazlasile ver - dir. 
miştir de, buralarda ağız tadile yiyec'.'k 2 (Katır tırnağı) d}ye söylenen nebat 
en basit bir meyvayı dahi bulamazsınız. ta fen dilince (Genista) diye bilinir. 'fürk 
Dağı - taşı refah vaded'en bir köyde, hal- çesi (Poruk) tur. 
kı zavallı bir maişet içinde görmek ne Tarımmtın 

üzücü şeydir? Eğer birbirlerine müte - Ziraat Vekaleti ne~riyatımızı takdir 
hassir olan bu iki kıymeti, köylU ile ağacı ediyor 
tanıştırmak, onları birbirine dost etmek 
çaresi bulunsa, şübhes:Z geçim tekli de 
birden feraha ulaşacaktır. 

İşte ziraat kursları bu aracılığı yapa -
bilen, köylüyü muhiti ile barıştmıbilen 
kıymetli birer vasıtadn·. Ağaç bakımını, 

Ziraat Vekaletinden: Gazetenizin 
20/9/938 tarihli nüshasının yedinci say -
fasında Tarımman imzasile cSığırl.ırda 

Nokra hastalığı:. başhğı altında intişar 

eden yazıda memleket dericilik sanayii ve 
ekonomisi bakımından serdedilen mü -

fidan yetiştirmeyi, bahçe tımarını ve a- taleat ve yüksek düşünceler çok yerinde 
şıcılığı öğrenmekle tabiati de ona sahib ve uygundur. 
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Şehir Meclisinin 
yeni ·aza 

Harbde ordulara uğur 
getiren hayvanlar 

namzedleri seçildi 
Şehir Mecllsl intihap hazırlıkları bitmiş 

ve seçilecek namzedler tesblt edilmiştir. 1n -
tihab sekJz gün devam edecektir. Namzed -
lerln tam listesini neşrediyoruz: 

Büyük harbe giren İngiliz alaylarının hemen hepsinin 
birer uğurlu hayvanı vardı 

ADALAR KAZASI: Avni Yağız avukat. 
K~ıım Şinasi Dersan Akşam matbaası mü
dürü. 

BAKIRKÖY KAZASI: Selim Bllol tüccar, 
Mehmed 61pahJo~lu tüccar. 

BEŞİKTAŞ KAZASI: Ahmed Arif Eylcll 
avukat, İhsan Namık Poroy esbabı emlMt -
ten, Ethem Akif Battalgil doktor, Abdülka
dir Ziya Karamürsel avukat. 

İskoçyada Edimburg ıehrinde, harb es-
nasında İngiliz alaylarının uğurlu hay -
vanları olan kuşlar, küçük fareler gibi 
hayvanların hatıralarım an.mış olmak için 
bir plaka dikilmiştir. 

1 
Harbi umumi.de bütün Büyük Brıtanya 

ve dominyon alaylarının birer uğurlu 

hayvanı vardı. Harbin sonunda bu bay -

vancağızların kıs.mı azamı Londra hay -
vanat bahçesine alınmışlar ve ömürlt!'l'i
nin sonunu burada beklemişlerdir. BEYKOZ KAZASI: Mehmed All Gökçen 

eski umumi meclls ftza.~ı. Ferid Erlnal ecza-
cı, Cevdet Fahri Nomer avukat. Bunların içinde ekserıyeti teşkil eden 

BEYOÖLU KAZASI: Ekrem Tur kibrit in- tabii köpekler olmuştur. Fakat bunların 
hisarı eski genel müfetti§I, Tevfik Türegün haricinde binbir çeşid hayvan dört sene 
eski şehremini, Hakklye Emin Koral İlyön - müddetle bu alaylarla beraber oradan o
kurul üyem, Hasan Hulki Ozan kimyager, 
Midhat Nemli tilccar, Suphl Art.el emek!!, raya gitmişlerdir. Alayhrdan bazıları - ı 
KArnll Nayman tüccar, Falde E.9endal İlyön- nın çok cid'di tavırlı ve bataryaların ya -

.... 

kurul üyesi, Mustafa Faik Aşkın emekli, A- nında sakallarını sallıya sallıya dolaşan . _ . . . . 
ziz Ak lAstlk şirketi müdür.il, Ahmed Faruki keçileri, bir kısmının da resmigeçidlerde , ıJgw· getırdığıne ın~nıl~n ha~vanl~; arn· 
ıtriyatçı, Mustafa Şevket Kunt avukat Mu- .. ft 'd b' f . n yer I sın.da keçiler eksenyetı te§k.l ediyordu • on sa a gı en ır ne erın omuzu a -
rad Fortun tüccar. Zahid Oral lş Bankası 1 h ı d b ı d T b. t' 't'b 'l çol« 
memurlarından, Hasan Fehmi Taner emek- leşmiş, etrafa garib nazarlarla bakan e er e u un .u. a ıa ı ı ı an e 
ll, Tevfik Amir Kocamaz eshabı emlakten, maymunları vardı. Bir cenubi Afrika a- korkak olması ıcab eden bu horoz hal"' 
Nazif Kfızım Erad eshabı cmlAkten. Hanıdl laymın uğW'lu bir karacası mcvcuddu. bin gürültülerine o kadar alıştı ki ar• 
Rasim .. bütün balıkçılar cemiyeti reisi. Bu hayvan yeni hayat şeraitine 0 kadar tık en korkunç patlamalara bile ehem-

EYUB KAZASI: Nuri Dağdelen fabrika- miyet vermiyordu. 
tö. ~h dls H LAtfü uı ı his ı iyi alışmıştı ki sanki doğduğu günden -r ve mu en , acı u a n ar ar 1918 · · l · 
eski başmüdürü. beri ordu içinde ve muharebe .meydan - Harb sonunda, senesının eşn• 

EMİNÖNÜ KAZASI: Doktor Ali Rıza Ata- larında yaşamış zannedilirdi. nievvel ayında Vitri - Le - Françoi! 
soy, F.sad Ekemen a~utat, Raşid Oökdemlr Galli askerlerden müteşekkil her ala _ şehrinin sokaklarında 332 nci piyade 
Emniyet sandığı mürakıbı, Refika Huırısı yın . maskotu, muhakkak beyaz bir ke- alayının resmigeçidini seyredenler, as· 
Behçet e.skl umumt meclis Azası, Refik Ah - k 1 . d b' b domuzu 
med Sevengil muharrir, SelAml İzzet Sedes çidir. Hemen her Gal alayında bu §irin er enn yanın a ır ya an . . 
muharrir, Recep Havlucu tficcar, Ekrem u- hayvandan bir tane bulunuyordu. gördükleri zaman hayretten kendılerı• 
ıaklığU muharrir. . t . . ni alamadılar. 

FATI·8 .......... Si· c d t K te b 1 dl 52 ncı ngıliz topçu alayının A batar - 'd' 
An.Lon • ey e un r e e - . . .. Bu alavın yaban domuzu ı ı. 

ye eski hey'etl fenniye müdürü Necib Ser- yasında bır kaz bulunuyordu kı şohreti , J • d b 
dengeçtı ecza tüccarı, Cemaleddİ.n Fazıl Er- muhakkak surette kapitolu kurtaran kaz- Bu yaban domuzu, 19 l 6 se~:sın e u 
ten avukat, Bican Bağcıoğlu emekli, Sırrı lar gibi ebediyete intikal edecektir. Ha - alayın izinli zabitlerinden bırı ta~·afı.n· 
Enver Batur avukat, Halil Hilmi avukat, kik t b 1 t la b' k k e dan bulunmuş ve karargaha getirılmış ... 
Tevfik Artaç eski orman müdürü, Rıfkı Ton- a e-n u a ayın opçu rı" ~ ~o er ti o zamanlar hayvan daha bir kedi 
sır sigortacı Sami Sönmez komisyoncu Me- bu hayvanın zamanında gurultu etmek . .. .. w.. d' M .. t k d d 
llha Avni S~zen muallim, muharrir, Alded - suretile nazarı dikkati celbederek düş - bUyuklugun?e id 1• u are e e omu) 
din Kunt mımmgozlar cemiyeti reisi, Dr. man taarruzlarının neticesiz kalmasını 120 kilo gelıyor u. 
Refik Münür Kesklngtı. t . tmi ld 1 'dd' d 332 nci alay efradı tarafından kendi· emın e ş o uğunu ısrar a ı ıa e er- . i 

KADIKÖY KAZASI: Naci Al! Moralı es- " sine (Arthur) adı verılen hayvan b ı 
habı emlft.kten Reşad Ba.,kaya emekli var _ ler. Mutarekeden sonra (Jan) ın - asker-

1 
h 1 -.. 

· · l b · · · d" · k koyun kadar tat ı uyu ve yumuşan bay, Haydar Uzel emekli binbaşı, Cemil Cem er ona u ısını vermışler ı • şışte ızar- · . . d d . b st 
ressam. tılması düşünülmüş ise de böyle bir fi- başlı ı<lı. Molalar a onu aıma s:ı e 

SARIYER KAZASI· Sadi özden muamm ki b"t·· b t f d ' idd tl' ·ı· bırakırlardı. Bir tek kere kaçmaga te-, , · '• r u un a arya e ra ının ş e 1 ı ı - .. . h' k' u· Doktor Ali Turhan. Tevfik Amca, esbabı cm . şebbus etmemış ve ıç ımseye en 
l!kten, Ferid Hamal esnaf mürakıbı. razlarıle karşılanmış . ve bu knhr~a:1 fak bir fenalığı dokunmamıştı. Bir kö· 

ÜSKUDAR KAZASI: Faruk Derell avu - kaz hayvanat bahçesıne ~.man~t e~~ış pek kadar sadıktı. Alayın her gittiğf 
kat, Macid Oktar avukat, Celfı.l Aslanglrııy ve orada hayatının son gunlerını buy-.ık verde 0 da vardı. Askerler gibi ona da 
eczacı, Muharrem Nalll Akdoğ avukat. bir sükfın ve istirahat içinde geçirdikten Üzerinde numara taşıyan bir plaka ta· 

Belediye meclisi bulunan kazaların seçe- sonra ölmüştür O b 1 .. ıa · (Verdunj 
ceklerl şehir meclisi Azaları 9 Birinci teşrin- .. ~ • .. .. kılmıştı. nu ~. a~. ~~ zım • 
de intlhab edilecektir. Bu sene Çatalcadan Boyle ugurlu hayvanlar yalnız Buyuk da yaralanarak oldugu zaman alay ku-
s. Yalova, Silivri ve Kartaldan birer kişi İs- Britanya alaylarında mevcu.d' değildi. mandam: cArthur'u onun bir hatırası 
tanbul şehir meclisine iştirak edecektir. Şampanya civarında harbeden bir Rus a- olarak saklamalıyız.> demişti. Ve ar· 

köylüyü de harekete getirmiş oluyoruz. Vekaletimiz iktısadi yönden zarnrlar 
Kocaelide, Bursada, Trakyanın bir çok doğuran bu hastalıkb mücadeleyi çok 
yerlerinde sayısız köylüyü kısa bir za - evvel derpiş ve teemmül etmiş ve 23/11/ 
manda devlet fidanlıklarında çalı~tırıp iş 937 tarih ve 2/7721 sayılı kararname ile 
bllgisi ile techiz eden kurslar muhitlerine de adı geçen hastalığrn mfkadelesini ka
cidden' faydalı olmuşlardır. Şimdı bura - nuni hükümler arasına sokmuştur. Bun- Cumhuriyet bayramı hu:ırhklan 
lardan geçmiş olanlar köylerinde hep be- dan başka hastalıkla mücadelede fay - Şemsipaşa ve Sarayburnunda yapılan 
cerikli bir köylU ve iyi birer örnek ha - dası olduğu ilmi literatürlerde yazılan tenvirat havuzlarının beton kısmı inşa 
lindedirler. GöniH temenni eder ki, her bazı ilaçların da tesirlerinh1 tecrübeleri- edilmiştir. Bir ecnebi firması havuzların 
vilayette o muhitin icab ettirdiği zirai ne girişilmiş bulunmaktadır. Keyfiyetin elektrik ve su tesisatım yapmağa başla-

layı ayısını da beraber getirmişti. Bu thur bir daha alaydan ayrılmadı. 
hayvan son derece sevimli bir siyah ayı Böyle alayların uğur getiren hay\·an
idi. Siperlerin içinde ve dövüşen asker- ları olduğu gibi birçok askerlerin de ay· 
lerin arasında yaşıyordu. Son derece a - n avn uğurlu hayvanları vardı. 
kıllı, fakat biraz. da inadcı idi. N~ville _ Sant _ Vaast'da askerler bir 

Askerler onu çok sevdikleri için zehfrli giln bir şahin yakalıyarak bir kafese 
gazlardan müteessir olmasın d'iye ona bir kapamışlardı. Bu kuşu tekrar serbes~ 
maske takmak istiyorlardı. Fakat hay - bırakmak istedikleri zaman hayvan 
van saklanıyor, kaçıyor, bir türlü mas - gitmedi. Arada bir çıkıyor, dolaşıyor v~ 
keyi takmak istemiyordu. gene yem yemek, su içmek ve uyuma}( 

bilgileD için, birer kısa müddetli kur8 tavzihini saygılarımla diıerim. mıştır. Havuzlar Cumhuriyet bayramın-
açılarak köylümüz buradan geçirilsin.. Ziraat Vekili N. dan evvel tamamlanacak, tecrübeleri 

Hele Bursada olduğu gibi devlet mUesse- Müsteşar yapılacaktır. 
s~e~de ~lıştın~rn~ b~ t~aftan da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gündelik verilmesi yolu bulunursa. bu - Ankara tiyatro mektebine yeni talebe ahnıyor 
ralara rağbet artırılmış ve memleket na-
mına pek faydalı bir iş başarılnu~ olur. 

Ziraat kursları, şübhesiz yalnız mey -
vacılık bilgisini deği1. her çeşid z!raatin 
ve hassatan o muhitin noksmı olan zirai 
bilginin naşiri ve faaliyet sahasıdırlar. 

Bağcılığa elverişli olan yerlerde köylü -
nün bu sahadaki m:ılumatı arttınlır. Baş
ka bir yerde de oraların :fcab ettird\ği 

şeyler gösterilip öğretilir. Kaldı ki, kurs
Jar en müterakki memleketlerde de dal -
ma faaliyet halindedir. Oralarda da yeni 
usullerin, yeni aletlerin köylilye tanıtıl
ması gözetilir. 

Denebilir ki, muhtelif ziraat makinele
rini kullanmak bilgisinden, en basit zira
at işlerine kadar her türlüsünü 20-30 
günlük kurslarda köylümüze edindirmek 
mümkilndür. Kulağından çok gözü ve 
aklından çok eli işliyer. köylilmüz için 
pek hayırlı ve verimli bir sul olan (Zi -
raat kursları) nın. her vilfiyette ve her 
devlet ziraat müessesesi civarında de -
vamlı surette tatbiid temenniye değc>r. 
İşe başlamış olanlan takdır ve tebrik e
derken, henüz başlamamış olanları da te
reddüdsüz harekete geçmek için teşvik 
etmek isterim. Tanmman 

Bazı miinasebctsiz nebat adları 
hakkındn 

Mekteblerin birind~ muamm olan bir 
tanıdığım beni bularak dedı ki: 

c- Nebat adları arasında öylelel'ine 
rastlıyorum ki, bunların bir eşya ismi 
mi, hayvan ismi mi, yoksa snhidcn bir 
nebat adı mı o1duğunda tereddüde dü
şüyorum. Bu vadide dilimiz mi fakirdir, 

Tiyatro mektebi talebeleri bir ders esna.sınd4 
Ankara (Husu.si) - Ankara tiyatro ve bir yoklama, küçük bir parçanın temsili, 

operet mekteblerine bu sene de leyll ve ses için kulak yoklaması yapılacak ve bir 
meccani olmak üzare imtihanla talebe de şarkı söyletilccektir. 
alınacaktır. İmtihanlar 4 ve 8 birinciteş.
rin arasında İstanbulda Galatasaray li
sesinde, 11 ve 15 birinciteşrin arasında 

Ankarada yapılacaktır. İmtihan heye~l 
profesör Preatoryus, profesik Braun, or
kestra şefi Hasan Ferid, fonetik şefi dok
tor Tahsin Bangooğlu ve tiyatro mekte
bi edebiyat muallimi Cevdet Kudret So
lokdan ibarettir. 

Talibler için asgari orta okuldan me
zun olmaları ve istidad sahibi bulunma
ları şart ko§uhnaktaclır. İmtihanda ~debi 

Tiyatro mektebi a, opera 6 senedir. Ti· 

yatro mektebinde tahsilden sonra bir se

ne de stajyer olarak çalışmak mecburi
yeti vardır. Bu staj müddeti zarfında ta-

lebeye maaş verilecek ve bu müddeti mu
vafiakiyetle ikmal edenler devlet artisti 

Unvanını alacaklardır. Mektebe girmek 
için her taraftan mektub vesaire ile mü
racaatlar yapılmaktadır. Vekfılet vu va
ziyet karşısında yeni tedbirler almak
tadır. 

Askerler cinadı yüzünden ölecek> diye için tekrar kafesine dönüyordu. 

düşünüyorlardı. Fakat ölmedi. Bir g:in Büyü'k barblerde en korkak hayv<.n· 
ölüm bulutu siperlerin üstünü kapadığı ların bile şiddetli gürültülerin, infi1;ık• 
zaman bu ayının, ön ayaklarile evvela ların içinde hiç korkmadıkları, bulu?.'" 
kar tabakasını, sonra da toprağı kazdı - dukları yeri bırakıp kaçmadıkları go--.. 
ğı, sivri burnunu açtığı bu çukura so- rülmüştür. 
karak hareketsiz durduğu görüldU. Gaz Sanki, bu hayvanlar hayatlarım her .. 
bulutu dağıldığı ve askerler maskelerini gün ölüme peşkeş çeken zavallı insan'c 
çıkardıkları zaman ayı da burnunu top- ları teselli etmek, yanlarında bulunmal( 
raktan çıkararak atlatılan tehlike şere - ve onları eğlendirmek vazifesini şuurla 
fine zevkle homurdandı. Üzerlerine almışlardı. 

Bu uğurlu hayvanlar hakkında anla -
tılan hikayeler pek çoktu: 1916 senesinde 
çıkan Giornale d'İtalia gazetesinde şöy
le bir hikAye vardı: 

- Bir İtalyan dağ alayı yolunu kaybet
miş, bir dişi koyuna rastgelmiş. Askerler 
bu hayvanı da yanlarına alarak onu u -

ğur saymışlar. Bu hayvan kısa zamanda 
korkak tavırlarını bırakmış o kadar. ce
sur ve muharebeye alışkın bir hayvan 
haline gelmiş ki yanında en şiddetli mit

ralyöz ateşleri yapıldığı zaman bile en 
ufak bir telaş eseri göstermeı, gene o 
meşhur soğukkanlılığı ile ortalarda do
laşır, dururmuş. 

Fransız alaylarının da böyle 
sayılan hayvanları olmuştur. 

uğur 

Meşhur Marn muharebesi sıraların

da bir Fransız alayı kumandanı, ahali
si tarabndan terkedilen bir köyde bir 
horoz bulmuştu. Onu yanına aldı ve a
layla beraber götürdü. Bu horoz alayın 
uğuru olmuştu. Alayla beraber, onun 
dQlaşt1ğı yerlerde dolaştı, bUttin ceb-

-----------------
Rumclihisarının imarı 

Başvekfıletin emri ile Rumelihisarının 
avlusunda bulunan evlerin yıkılacağını 
yazmıştık. Hisarın avlusu bahçe halint!. 

ifrağ edilecek, ortasında bir havuz inşa 
olunacaktır. Evlerin istimlakine ve mey-. 
danın vücııde getirilmesine harcanac ~ 
para yerli bankalarımızdan birinden t 
ınin edilecektir. 

Şehir mütehassısı Prost geldi 
Şehircilik mütehassı Prost, KaraouW 

ten gelmiş, şehir plfını ctraiınciakl çalı~, 

malarına tekrar başlamıştır. 

Bıçakla şakalaşırken bir ki i 
yaralandı 

KadıköyUnde Boyacı Mehmed sok " ..ndrQ 
oturan Mehmed ile Hüseyin dUn bıçakla ~ 
blrlerlle ~akalaşırlarken Hüseyin yaralan 
mış ve NUmune hastanesine knldırılml§µ"' 

Bir yangın başlangıcı,•ıı~" 
Heybelide Abdullahın kah~Sf: 

galdakl ateşin devrllmeslle .. 
itfaiye tarntından söndfı· 

•• 
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Çeklere yardım için Rus. or~ularının R~manyadan 
nasıl geçeceklerını ıfşa eden kıtab 

SON POST A 

Valide 
zorla 

Sayfa 

hanını, belediye 
nasıl boşalttırdı? 

"C ngiz Handan Staline,, 
e k d misi kumandanı neşrettiği kitabda 

fransıı harb a a e 
0 

Orta Avrupaya nasıl müdahale 
bir harbde ~.usy~~ı i tedkjk ve mütaPea ediyor 

Kiracılardan biri ağlayarak: "Burada 
hava Boğaziçinde yoktur, ben burası 

debı.ecegın . 
e Yazant: H. E. Erkıle nasıl bırakır dtt~. giderim!,, diyordu 

Bir yıldır İstanbul gazetelerinin gün
lük havadislerine katık ettikleri üç tem
cit pilavı vardır: Adliye sarayı, Eminö -
nündeki merhum Valide hanı ve bu ha -
nın büyük pederi diğer Valide hanı .. 

Eminönündeki bir numaralı Valide ha
nı imarın sillesini yedi. Diğeri iki nu -
maralısı da evvelki gün belediyenin hıı -
mına uğradı. 

Malf.ımdur ki, bir sene evvel Eminönü 
kaymakamlığı bu büyük Valide hanının 
tamir edilmesi için tahliye t>.mri vermiş 
ve handa oturan 500 ü mütecaviz insa
nın sokak ortasında kalmamasını terrun 
mak.sadile gazetemiz tarafından neşriyat 
yapılmıştı. Bunun üzerine tahliye kararı 

Rus ordularının Rorıuınya şimalindP."n geçi§ini geri bınıkılmış, fakat hanın sıhhi ıartları 
.,nrdım için . · 

ÇekosıcwokYaya. . r göster .. ··r krokı bir an evvel iktisab etmesi istenmişti. 
ruca Budapeşte istikametini tutması ve 60 dan fazla hissedarın malı olan ihti-

vetieri genel mu- bu ı.0Iun daha cenubunda tahşidi düşü- yar hanın tamirine başlanacaııiı söylen -ıs deniz kUV da harb aka- il\. 6 
Vaıuı. hanının avıuau 

Frans ni zarnan t nülen Rumen ordusunun Viyana ve miş, fakat söylendiği gibi kalmıştır. Bu-. inden, ay · ·ral Cc:ıs ex, 
fettı~l~r}tuınandanı vısaınıdan S taline» Graz üzerine yürümesi icab ediyor. nun üzerine dün Eminönü kaymakamlığı 

- Alqama yiyecek ekmeğimiz yok, ev dıncağız atlıyor; etrafında iki g~nç 
parası nereden verecefim .. teselll ediyorlar: 

dernısı C giz Han al Bir Fransız harb akademisi kuman- hanı tahliye ettirmiştir. 
rda « en . . :su eser, Y -

yakın~a kitab neşretınıştır . . ·nin Fran· danının bir Orta Avrupa harbine muh- Yalnız daha evvel kendilerine tebliğat 
adlı bı~b başlığı, m~a~ırütbeli bir telif devlet ordularının muhtemel mü- yapılanlar, verilen kararların en az bir 
nız caınuvazzaf ve bd~f...+elik cSevkul- dahale tarzlarını tedkik etmesinde ve- sene sonra yerine getirildiğini tahmin et
sanın veyahU ua>• •

1 
Fransa vahud Sovyet ordularının böyle bir tiklerinden bu ültimatom karşısında kıl-

- Bize bir medrese olsun bulun!.. - A~lama, üzülme Hgyrjye abla! 
Bu umum! feryad ve figan ortasında 1yapalım kısmet bu kadarmış! 

bir müddet Milletler Cemiyetinin hjesiz- Yanına yaklaştım: 

b·ı· oıınası dlı yazısı e ~ b · · k ·ç· Roma anı · !arını bile kıpırdatmamışlar, bu vilzden za ı ı ariyatı» a _..,.., ,ş bulun- har e gırışme ı ın, ny n şı- J 

eyş naz d da tanıu.u~ bı"r malinden Macaristan ovalarına inme- eşyalarını bitpazarı gibi hanın taş kori-
c dıC!1n a •. ı"lbassa, . . 
hududlafl 'i;~ değil. b A rrupa- lerinı Mogolların, 7 asır evvel. Avrupa- dorlarmda bulmuşlardır. Biz, evvelki 
rnası sebeb}er~ Rusyanın or:_~ . ~edkik yı istila hareketlerine benzeterek bii- gün tahliye esnasında Valide hanının 
hatbde So~e bale edebiJecegını ınivet- yük Türk hükümdarı Cengiz ile Sav- koridorlarında, pardon ~okaklarında - bu
ya nasıl ınu a esi cihetile ebem · yet Rusyanın şimdiki hakimi Stalin a- ralara sokak demek daha doğru - bir u -
ve mütalea etm f kala- rasında mukayese yapmasında bir fcv- zunca gezinti yaptık. Gördüklerimiz hem 
]idi.r . ' . Lehistanın tara 

51~ırnan- kaladelik yoktur. Fakat Fransız visa- acı, hem gülünçtü . Bu bir trajedi dekoru 
Visaınıral, derek Rusııırınk lovak· miralinin, Rus ordularmm Romanya ~inde öyle bir komedi idi ki, yekdiğcrine 

rağını kabul e a uğtıYaJl Çe . osrlerin- şimalinden nasıl geçeceklcıini ve Ro- bu kadar zıd şeyleri Meyerhold bile bir 
ta~ ..ruıun nya ıçe d b ,... R 11 ı· . ah k yanın i\U~ i in cRoına f kalarına rnanya or usunun u ;:,ovyet ~us ko a- araya ge ırmemış, s · neye oyamamış-

yaya yardıill 
1 

çini ve: cRus ır ·rnkanı- rı yanında nasıl harbe müdahale ede- tır. 
den» geçecek e~dan dolaşill;_k ~ıır.ının, ceklerini ifşa eden kitabına dair Ro· Bütün odalar boşaltılmt~, kapılarına 
Lehistanl cenu RoınanYa .Pra Ödünç mania Militare adlı Rumen askeri risa- birer mühür vurulmuştu. Her odanın ka
nı vermek için: inl Sovyetıere , kyaya lesinin haziran nüshasında çıkan bir pısı önünde bir yığın eşya ve bu eşyanın 
bır. k!Sıtll arazıs or Çekoslo~ ~n M'a makale dikkate şayandır. Çünkü Ru- üzerinde çoluklu, çocuklu ,kadınlı, er -

·· ı yazıY · 1 -ası ıçı ' • · ı · c t ,. ı· 1 k k1 " b. k 1 b ı k b b d ereceğill üesSir o.u.» • kısmına men asken ı,sa csı as ex ın p an arını e ı ır a a a ı . Burası om ar ıma-
v rdıının dahil :rn büyücek bır i1ini v-e pek tabii imişler gibi, okuyucularına na maruz kalmış, ahalisi zehirli gaz sığı
yar topraklaf1!lll1 le jcab edeceb"rlikte tenkidsiz arzederken, makalenin sahibi naklarına doldurulmuş bir İspanyol şeh -
eda taarruz ediltne un Ruslarla ··ruı ~ye • Rumen zabiti de kitab hakkında azdı- rini andırıyordu. Han sakinlerinin üze -
a rdusun · de yu · · ı c st " · h • · d Ç k ı k d k s··d tl · Romanya o . fkarnetiJl · ~ı _ « Visamıra a ex m eseı1 ususı rın e e os ova ya an açan .. u e erın 

Ç kosiovakYa ~s 1 
• }'nden bir tavsiyeye ihtiyaç göstermez. O bu telilş ve perişanlığı görülüyordu. 

e ~ edıyor. a sıma 1 
• k "t bl h · ·n ·· t'" Allahım bu han ne de muazzam şey -ceğini ilcsvet ..r Rorna.nY ın \akib ede- tarzdakı ıeda. arın .. lep~lınıF us un.e 

Bay Cas e,.., kolların . (kro- ·i.ikselmekt ır.» - soz crı e ransız vı- miş! Eğer bana bekçi rehberlik etmesey-

g
eçecek olan Ru

0 
•. syle tesbit edıyor ~amirali ile hemfikir olduğunu g~ster- di, her halde iki saat çıktığım merdiveni, 

narı ş d H E Erkılet girdiğim kapıyı bulamazdım. 
cek]eri yo ız): . 0ıung, Prislop n::.~.:; ... i!.': ......................... : •••• ;................ Kapııhçarşıyı gözünüzün önüne geti -
kiye baJtınş:-al kOiu J{i:rnrosp Sziget, Cap •• Amasyayı seller bastı , ceviz riniz. Nasıl her tarafa bir sokak, bir ara-

1 - .ı.ı.. 'AK rroa Borgo k " 
l1Pl'idi, Borsa, ıv1J..aporııa Varta. bUyüklüg"'Unde dolu ya "'gdı lık saparsa, Valide hanının üst atı \.ia 
6-~ ko aynen öyle .. Karanlık ve basık kemeıll 

2 - o~atrıtz "sıaun~r. Bilkaz ~~- Amasya (Hususi) - Evvelki gece koridorlar, yer parke değil amma, arna-·a· Bıs ' pıatra. B"' 'uk k 1 d Geçı 1• b kolu: burg. uy b"tün Amasyalıları uy ·u arın an fır - vud knldırımı. Pis bir koku insanın gen-
3 - Cenu .,1151, l{lausen 

1
t
1 

çok ı::iddetli bir fırtına olmuc: - zini gıcıklıyor. Hava namına bu mahzen 
'"~·aros Ov R s la an ,. • 

çidi, J.VJ. k olan « u - Bardaktan boşanırcasına vağan kılıklı bölmelerde devriye dolaşan soğuk 
Varadin· aıarı yapa; 3,·ya ve ~i- t,uı_:.mur arasında <:ıeviz büyüklüğünde bir rutubet ve küf kokusundan başkn bir 

Bu mane:Sıe göre -
0~ girmek ı ~ · ~~~1 düşmüş, şehir all list . olm_uşt ur. şey yok. 

Jar - ~iS~n.den .AJrrl80~fıarın yaptıgı 1 ırzı ve Savacca derelennde şımdi - Eşyaların gelişi güzel yol ortasına hı -
}izya uzert 1 Z4 ı de Mo~o ceklerinı> ve Se ~~dar görülmemiş bir sel akmıştır. rakılışı manzarayı daha kötüleştirmiş. 
çin, tıbkı vaıarın~ ın~ ayni yollar- ~e 1 bütün caddeleri kaplamıştır. Sel Tel dolabın üstünde küçük mahdumun 
gibi, M~car ;akib ettikJerı ~ a;ıekct hastanesinin eczane ve lfı - lazımlığı. Tencereler yatak çarşafııı::ı sa -
SelefleriJlln Jclerdir. t"tbild sev· Iv ent \'"rlarına girmiş, hastalar ara - rılmıc:. Hamur tahtnsı ile yer minderl<'ri .. ··yece . · bU '' bora u · '' .. ~ 
dan yuru . rniraıının So ·et kolu ~ d panik uyandırmıştır. NufU<:ca za- battaniyenin içinde kucak kucağa. Yor-

nsız viS8 nub vy gi- sın a 1 · d ı · k d kl ı Fra . den en ce. den SilizyaYa, • yiat yoktur. gnn ar ot mm er erı un a amış ar. 
kuiceyşın üzerın d'n'den oog- Hnnda 200 oda ve bu 200 odada ikamet 
un :MoraV'Y

3
B··, riik Vara 

1 
eden 500 ü mütecaviz insan olduğunu n , . in UJ-

rebilrnek ıÇ söylersem hllsıl olan vaziyet gözünüzün 
önünde daha güzel tecessüm eder. 

liği ve hareketsizliği ile durduktan sonra: - Ah, bayım, dedi. Annem ölse b 
- Ancak derdlerinizi yazabilirim! de- kadar üzülmezdim. Yıllardır o kadar 

dirn. Derdinize bizzat derman olmak der- lıştık ki buraya. Bir türlü çıkmak iste 
manımın haricindedir. miyorum. Şu manzaraya bakınız. Bu o 
Yatağım bir denk yapıp üzerine çık _ da öyle havadar ki Boğaziçinde bula 

mış oturmuş, iki gözü iki çeşmme Sakine mazsınız böyle yer. 
isminde bir kadın yana yakıla derdini Odaya gir.d'ik. Hakikaten mnnzara fe 
'nlatmağa başladı: kalAde .. Bütün Boğaz insanın ayağını 

- Kocam ortada yok. Beni burada böy
le bıraktı, aylar var kayıplara karı§tı. Şu 
odacığa başımı soktum, yarı aç, yar ıtok 

sürünüp gidiyorum. Üstünüze kat kat şi
falar hastayım da ... Bizi dışarı attılar. 

Beş gecedir §U taşlar üzerinde yatıyorum. 

1-Ç:imse alAkadar değil. Benim vaziyetten 
haberim de yok. Nasıl olsun, n<! okumam, 
ne yazmam var. Dünya alemle alakamı 

kestim. Odamda derdimle başbaşayım. 
Yüzüm kızara kızara herkesten birer di
lim ekmek dileniyorum. Baş vurmadığım 
yer kalmadı. 

61 numarada oturan sebzevatçı Mehdi, 
kadının göz yaşlarını silmek için fasıla 

verişinden istifade ederek lAfa girişti: 

- Biz derdimizi kime anlatacağız? 

Devletin bu kadar medreı;esi var, bun -
lardan birini bize verse olmaz mı? .. So -

kaklarda kaldık. 6 çocuk var b:'lşımda. 

Bir karım bir de ben sekiz. Günde elli 
kuruş kazanırım. Şimdi ben gider de ne
rede ev bulurum? 

Şişman, kaşları rastıklı bir kadın san
dığın üzerine çıkmış bar bar bağırıyordu: 

- Ey ümmeti muhammcd kaymakam 
gelince hepimiz onune yatalım. 

Bizi ya bura.da bırabınlar, yahud denize 
döksünler! .. 

Bıı sandıküstü hatibi bu tekniğe pek 
taraftar bulamadı. Kimse kaymakamın 

önüne yatmak cesaretini kendinde göre -
miyordu. Hem saat 14 de komiser gelecek 
bakacakmış. O saate kadar herkes pılısını 
pırtısını toplıyacnk, Valide hanı mınta -
kasını terkedece~. 

Sordum: 
- Niçin şimdiye kadar belediyenin is

tedikleri yapılmadı? 

Hep bir ağıui'an cevab verdil~r: 
- Bu hanın 60 tane .sahibi var. Bır kıs-

altında. Ne çare ki kurunun yanında y 
ııın yanması mukadder. Böyle odn değ 
me apartımanlarda bulunmn:z amma dı 
ıarısı ve diğer odaların sefaleti bu gi 
muntazam olanların da boşaltılmasını in 
taç etmij. 

Han sakinlerinin ekseriyeti de İrnnl 
Zaten Valid'C hanı denince akla gelen İ 
ranlılardır. Onlar da hanın hukuk mti 
§nviri bak.kal Ahmed Malımuda akıl da 
nışıyorlar. Bakkal elinde hıfzıssıhha ko 
misyonunun raporu hiç bir ümid olma 
dığını ihsas eden bir şekilde başını sallı 
yor. 

Hakikaten han bugünkü şeraıt içind 
insan barınması için gayri müsaid. Pjs. 
lik, mezbelelik ve mikrop yuvası. An 
cnk.. acaba buradaki çok fakir vatan 
daşları bazı boş medreselere yerleştir -
mek mümkün olmaz mıyd1 ?. Vlıkıfı biı 
semt kadar büyük han maddi ve mnnev! 
vaziyeti itibarile daha fazla bu halde de .. 
vamına müsaade edilmiyecek derecede 
berbad. Hatta ahlaksızlık yuvası olduğu 
söyleniyor. Gene, ancak, bunlar içinde o 
taş odalara sığınmış, hakikaten mulıta9 
insnnlar var ki, aralarında bir eleme yap
mak suretile belediyenin hayırhah mii ~ 
dahalesine muhtaçtırlar. 

Nwret Safa Coşku.n 

··············-···············--···························· 
Otomobillerin ani 
Duruşlarında siir' ali 
Tesblt eden alet 

Bekçi önde, ben arkada merdivenler • 
den çıkınca bir koşuşmadı.-, bir telaştır 
başladı: 

- Knyrnakam bey geliyor!., 
Kaymakam nereden geliyor diye ben 

etrafıma bakarken bekçı: 

- Sizi galiba kaymakam zannettiler! 
Diye gfüümserli. 

mı da evkafa aid. Dediler ki, Demir kapı 
olncnk, helfılnr yaptırılacak, şehir suyu 
ile bağlı akar su ve sifon, handa iskfin e
dikc<.'k bekarlnrdan her yirmi kişiye bir 

Bundan üç sene evvel, bir otomobil 
kaznsında kardeşinin ölümilc fena halde 
canı yannn, bu acı ile de, hemcinslerin~ 
bir yardımda bulunmak ist\yen bır in .. 
giliz, resimde gördüğünüz gibi, bir siıl''at 
kontörü icnd etmiştir. Otomobilın arka 
penceresine konulan bu snnt, otomobilln 
herhangi bir duruşu esnasında, araoanın 

seyır sür'ntİni göstermekt,,dir. Bu ur'at 
kontörünün diğerlerinden farkı, otomo
bilin tevakkuf halinde, ıbresinın ~ıfıra 

düşmemesidir. Saatte nmınıi ur'at 
hnddi, kırmızı renkl~, diğer had lc• ı de sı• 

ynh olarak gösterilmiştir 

Söyliyene değil, söyletene bak derl<.'r 
' nemize ltizım, bizl gene öyle bilsinler .. 

Bir dakika içinde etrafımız Londra 
meydnnlnrında Almanya aleyhinde nu
tuk söyliyen sokak hatibleri gibi sarılı -
verdi. Çocuğunu kucağına kıstırnn kadın, 
karısını elinden tutan erkek kovuklardan 
dışarı uğradılar. 

- Biz ne olacağız? .. 
- Yazık değil mi bize, sokağa atıyor -

sunuz? .. 
- Ben ;Ju çocukla nereye gideyim .. 

abdesthane ve idrar mahallcril<:>, her on 
k'işiyc bir Javnbo, koridora ve. odalnrn 
bol elektrik ziyası ve tesisat, odnlnnn 
her vnkit yıkanması ve ternizlcmmesi için 
zeminin ve iki metre yüksekliğine ka -
dar duvarların gayri kabili nüfuz 'bir 

mndde ile örtülmesi lazımmış. 

Hıfzıssıhha komisyonunun Taporunu 
han sakinleri adeta ezberlemişler. işte hu 
istenilenleri han sahiblcri yapmağa •a -
naşmllı<bkları içın kabak bunların ba~ln -
rına patlamış. 

85 numaralı odanın k:ıpısıuda bir ka • 



10 S.tfa BOK POl'I& 

Mari Valevska ~ 
Na olgonun aşk romanı ~ 

Terclnıe etlenı Mehrare Sami 

Napolyonun yeni mektubu 
- Haydi koca budala, sus, ağlama. f 

Benden korkacak ne var? Dostların, 

hatta Hortans da hep aklına bir sürü de
li saçmaları sokuyorlar. Uslu ve iyi ol 
Bir daha da bana kanşma. Hem sana, 

,... hem bana yaraşmıyan bayağı, iğrenç 
çarelere baş vurarak kanımı oynattın. 
Bir daha böyle şeylere kalkışayım de -
me ... Unutalım geçsin. 

- Peki Bonapart, peki. Sana söz ve
riyorum. Dünyada bir daha yapmam! 
Ama ne olursun sen de bana acı; Jo
zefin ne karşı içinde biraz olsuı:ı. sevgi, 
hiç olmazsa bir dostluk hissi kaldığını 
söyle!. .. 

- Tabil değil mi canım! Sen de bil
melisin bunu. Hem fena koca mıyım 
ben? Bütün istediklerini yapmıyor mu
yum' Akrabalarının hepsini, ayn ayn 
hem de ne harikulade yerlere kayırma
dıın mı? Gözlerimi müsrifliklerine az mı 
yumuvorımn? Durmadan eteğini para 
ile, mücevherle dolduruyorum. Bütün 

Zeki ve duygulu bir tip 
Ankaradan Bed

ri Deraan karak • 
terinin tahlilini is· 
tiyor· 

Zeki ve l- .. -
tır. Neş'esini dai • 
ma muhafaza et • 
meğa taraftardır. 
Kederli ve gamlı 

şeylerden çabuk 
yılar. Canını se -
ver. Arkadaşlarına ve yakınlarına karp 
zeki ve duygulu davranır. Karşısındaki
ne kolaylıkla kendisini sevdirebilir. 

---
iyi bir memur olabilen bir tip 
Pangalt•da7' 11. 

Ergineı, hangt 
meslekte muvaf
fak olacağını so. 
ruyOf': 
Başkaların 

rektif ve kontro. 
tüne Ubi işlerde 

daha çok muvaf • 
fak olur. Mes'uli • 
yetten çekinmen 

Sokulgan olması beklenen bir 
Deycuıddcı" lf. 

karakterini ve m• 
vaf/ak olup otmı
•-..rı4ını I01"Uyor 

D11ha .akulg .. ...ı 
olmak n çalıt -
maktan yorulma -
tnllk kaydile am~ 
U iflerde muvaf • 
fak olabilir. E -
urjiyi aksilik. 
kar11tırmamalıdır. 

yen 1Iddet, zararlı vı muvaffaktyetai 

I• yol aÇDllf olur. 

l/Nllllıl 

Zeki ve zarif bir tip 
Aftka'l'Cldcı7' Bcı • 

1IUfı ll'Yf f SOTUJ/Of': 
- Tabiat v~ mu 

vaffakiyetim ne .. 
dif-1 

Güzel ve sevim
li hallerile etrafı. 
nın kolayhlda dik· 

~katini çeker, eiY • 
1 dl~ yakıftınr 
Süse ve zarafete 

ve işle alakalanması ıebeblerile 
memur da olabilir. 

lyl bir dikkat eder. Zeltl bakıılarile saygı telki 
ı edebilir. İzzeti nefsine taalltik eden m 

bunlara mukabil sana da artık sonuncu 
defa sövlüyorum işte: Hür olmak, dile-
diğime ~öre yaşamak istiyorum. Anla- •Mart Valenb fllmlnden. E ·r fkQ r b. ı· 
dm mı? Benim gibi insanlar öyle her- Şönbn.ı,..dıı Vatevıkanın evinde ner): 1 YB me re ı lr ip 

sailde münakaşacı olur, muğber davr 
nır, aevgi duygularını belli etmekte 
başkalarını beğenmekte m~şkülpesend 
dir. 

kesin tabi olacakları umumi kaidelere cağını bilemedi. Ama imparatora bun- şimdi? Çoktan aklımdan çıkmıştı. p 0 _ Bursadan Hwe-
girernezler. E.5intilerime, heveslerime ların hiç biri de tesir etmedi. Bununla litikaya karışma; aklın ermez senin, yin Berk ka-r·ak · 

.. 
boyun eğeceksin; bilmemezcilikten, beraber, onun, düşkün Bourbonlan çok diye homurdandı. terim ıonıyor 
görmemezcilikten geleceksin. Yemin dirayetli bir tarzda kabul edişini pek İmparatorit;e fazla kurcı1.lamadı ve Tuttuğu işı .,. · 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu et, bövle yapacağına. beğenmişti. Hatta içinden geldi, bir belli etmeden, mükalemeyi daha tehli- t~ir, ~e mu~yyen 

Jozef"n, derin derin ?çini çekerek: kaç tasavvurunu Jozefine açtı. O da kesiz yollara çevirdi. hır fikre. _hızmet lam • • • • • • • • 
- Yemin ederim, Bonapart. İstedi- bundan cesaret aldı. Bir konuşmaları Ama, ertesi günü hiç umulmadık bir edenler gıb~ ~are-

ğini vanacağım. dedi. sırasında, aklından hiç çıkmıyan endi- hadise oldu. Ö31e yeme~nden sonra k~t. eder. Fikirle .. 
• • • • • • 

İşin iç yüzü aranılırsa, bu kadar u- şeyi ortaya attı: Napolyon kahvesini içmeğe salona gel- r~ ~bul ~l: 
cuza kurtulduğuna memnundu zaten. cFuşenin böyle durup dinlenmeden mişti. Fincanı imparatoriçe, elile dol _ mesını ve kendısı
Maam~fih, Naoolyonun bo!'lanma me- imparatoriçenin aleyhine hareket et - duruyordu. Napolyon bir iki yudum ne ehemmiyet ve

DİKKAT 
Fotograf tabllll lçln bu tuponlardaa 
6 aded1D1n ııöııder1bnea1 prUlr. 

selesi hakkında bir şey söylemeğe pek mesine daha ne kadar zaman müsaade içti, ağzına pek acı geldi, halının üstüne rilmesini ister .. Hayatı?ıı kazanmakta e-1 
yanasrnadığını rrörmüs'tü. Kendisine edecekti?.• tükürdü ve midesini uğuşturarak için!n nerjili davranır, maceıayı aever. 
ileri~ ~ücltti~nhiçbirvaddab~un- Na~~n: yandığ~ ~y~di. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mamıstı. Bu nokta üzerinde hiç dur- - Bundan ne diye bahsediyorrun (Arkaa ""'' Suçlusu, davacısı va şahidleri 1 

çocuklardan murekkeb m~a~ındaa~~h~u~birs~~mi~~~~~~~~~~~~~~~~~==~=~==~===~~~ 
vardı'! ~ 

Napolyon fazla kalmadı ve çıkıp H AS TA N E LE R 
Düronun yanına ı:{i ti. Olanı biteni hiç 
kimseve açmamasını tenbih etti. Müşir 
bu hu usta söz verdi ama, madam Va
levskarım meraklanrnağa başlamış ol
duğunu da saklıyamadı. Napolyonun 
mekt bları epeyce seyreklesmişti. Son 
hafta kinde Hou~sayı. sokağına tek bir 
satır nndermemişti. 

Nih \et Mari de dayanamaz hale gir
miş,Dtiroya kısa bir mektub yMıp im
paratorun sıhhatini sormuştu. 

Napolyon: 
- Zavallı yavrucak. Ne düşkündür 

o bana Sahiden melektir o. Ruhu da, 
yüzü kadar güzeldir. Hakkın var Düro, 
ona karşı çok çirkin davrandım. Hemen 
acısını çıkarmalıvım. Bir tanecılt Marl, 
üzülmeni hiç is1er miyim? 

Ve içi pişmanlıkla dolarak, hemen 
yazı masasının başına geçti ve şunla -

MEKTEBLER, BANKALAR, VA
P'VK IDABEl.ERI, tsTASYON
LAB, OTELLEB, KAZİNOLAB 

elhasıl umwnl halaları olan 
yerlerde 

Pis VE FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların membaı olan 
MİKROBLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO 
'' 

lardan 
muUaka aptesanelere asmalıdır. 

Aptesanelere hafif ve hoş bir 
koku dağıtır ve bu dağıtma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayrı 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. n yazdı: 

c Sevgili, müşfık Mariciğim; sen - ---------------.. 
den u1.ak kalma\:, bilsen bana ne güç MOB.ıLYALARINIZI 
gelıvor. Aklımda. gönlümde sade sen 
varsın Ne yaptığını, ne halde oldui'!u- GttvELERDEN muhafaza ve çü-
nu dü üne düşüne içime bezl?inlik çö- rümemesini istiyorsanız ayni za-
küyor Seni mahzun farzettiğim za - manda eşyanızı da muhafaza 
manlar yüreğim sızlıyor. Neş'eli oldu- etmek istiyorsanız gene bu fabrika-
:ğunu düşününce de, benden ayn iken nın gardroblar için yaptırdığı 

yüzüniin gülebilmesine kızıvor ve sa- "PURO 1 
na danlmıyonım. Görüyorsun ya ne ge- 77 lardan 8 iniz 
çimsizim. Ama bu, hep seni fazla sev- Cüz't bir masrafla hem mobilya-
mekten Mari! O kadar çok işim var ki, nızı, hem içindeki kıymetli eşya-
sana eoeydir yazamadım. Atfet bent. nızı GÜVELERE karşı korumuş 
Acı b~na ve çabuk çabuk ~yle baka - olursunuz. 
ymı. Sana karşı duyduj!um sevginin ---------------.. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAHTA
KURUSU, PİRE, HAMAM BÖ
CEÖİ, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla hazırlanmış ve 
diğer mümasilleri gibi fena kok
mıyan ve tesiri muhakkak olan 

hiç bir z~an sasmıyaca~na, sarsılmı-
yacağına, eminsin değil mi? 

N. 
Hemen o akşam mabevn müşirlle 

sertce bir konucıııayı müteakip mat -
mazel Givbo, Parise doğru yola çıka
rıld 

İspanya mese elerinin beklenmedik 
..ıni dev işik.likler alması yüıünden, işler 
uzad · Marrak şato unda tam 3 ay ka
lındı. 

Bu 
kıcı h 

· çük şatoda ?Cccn öldürücü, sı
ftalarda Jozefin Napolyonu tek
cuna al bilmek ıçin nasıl ihti -
osterece ni, ne cilveler yapa-

''PURO,, • 
mayı 

kullanınız. Birinci mal olmakla 
beraber fiatı çok ucuzdur. 

Umumi deposu: M A Z O N ve 
BOTTON Ecza deposu, Yenipostane 

arkası No. 47 
Toptan alanlara tenzilit vardır. 

ICIU'fUI Kalem FabrlkMmda 
nm kalem imal edilmektedir. 

Miiınulli ecnebi kalemlerin• 
faiktir. 

Jl'latlerl ecnebi kalemlerinden 
~ 50 ucudur. 

Kurşun kalemler 
SOperyOr 
Timsahlı 

MeHeblf 

ber 

801 - 2 
1205 
Not 
1011 

Altı derece sertllktı 

99 
Marangoz kalemi 
Taşcı kalemi 
En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 
701 - c 

Ulus 
Yumuşl\k 

Orta Sert 
Sert 

71 _ A.B.C. En Jyl cinı 
uç dereceli 

702-A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi- Kırmızı 

72 - A.8.C.D.E. Beş renkli iyi alnı 

1815 
1825 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 Renkli 
12 Renkli İyi cfnı 
24 Renkll İyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
StabiW 12 Renkli iyi cim 

• 24 Renkll iyi clnı 
Dermetograr Oç renllll kalem 
811 Grafıt v~ renkJI Mlnlen 
281 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

Çeti&lerim.bl her lurtaal)'eeidea 
iste7fn.IL 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
Mühürdu sade Ban No. 1 • 1 

btanbal, Siı'kecl 

Ankara borsası --bir mahkeme 
Bursa (Hus~t) - Dün akşam üze -

ri bir çocuk kavgası olmuş, meşhud 
suçlar mahkemesinde bugün intaç e. -
dilmiştir. Evine gitmekte olan on yaş -
larındaki küçük Feridun Sedbaşı ka -
rakolu civannda Alpaslan adındaki 
kendi yaşıtı bir küçük yaramazla karşı
laşmışlardır. Aralarında herhangi bir 
sebebden kavga çıkmış, iş yumruğa 
binmiştir. Alpaslan işi azıtarak kavra
dığı bir taşla Feridunu . alnından ha -
fifce yaralamış ve bir mikdar kan zi -
yama sebeb olmuştur. Hadise polise 
aksetmiş ve meşhud suç zaptı tutula -
rak bu yaramazlar adliyeye verilmiş -
lerdir. Şahidleri ve seyircileri kendi -
leri kadar olan çocuklar mahkeme ko -
ridorlannı doldurmuşlardır. Şahidler 
arasında altı yaşında bayan Sadiye de 
bulunuyordu. Bugün sulh ceza mah -

Açıbf-kapalllf 6atlan 29 .9. 95S 

Ç BKLB8 

Açılıt Kap'"' 
LoDdn 6.96 ı. '98 

HH·Yor'll ~26.29'J6 126 2921 

hm !! • .'471 !!.'471 

Mlllno 6,646 6,6'6 

Cenene 16,4421 -~ 
Aımterdaa 78.2tı6 78 266 

Berlln fı0,0426 ti0.042~ 

Brlbel U.3375 tt,SJ75 

Atına 1,0936 1,"9:ıll 

8of7a ı.496 ı . .&96 

Pres •.S66 4.361 

lıladrt4 6°98 1,98 
VaflC)ft 24.29 14.29 
8udaı>eft 14.9171 ~.9176 

Biltref 0,9071 0,9076 
eeıırad 1,9175 1,9171 
Yokobama 51.9125 16 9126 
Stotholm !0.8'76 !O 8375 
MoakoH 24.tn.s l4 477t 

kemesinde gizli olarak duruşmalan t--------=---------
yapılmış ve haber alındığına göre, ya- ._ _____ E_S_H-.-A __ M ____ __. 
ralı Feridunun babası muhakeme es - l\suıı ....,..., 
nasında: Anadolu llD- 1' • 

- Suçlunun da çocuk olmasından ~':'m. 1' 80 nıbl 
dolayı cezalandırılmasını istemem. Bn- Bomontt - lf•tıar ı 90 ı 90 
raya kadar gelmesi bile bu minimini i- Aalan cım.nto ı IO ı ıo 
çin bir cezadır. Davacı değilim. Kerkn aent• 1os 60 1GS 60 

1 'J Banlra.p 10 10 
Demiştir. Bunun üzerine suçlu A P- 1'elefon ~ 21 

aslan hemen bayın elini öpmüş, o da lWhal n Dlltl- ıı 60 ıı 60 
küçüğün yanaklarını okşamıştır. Şark Dellrmen& ı 116 

Çcr,uda 40 yaş•nda bir kaz Ter~ 
8 

T 1 K 
8 

A ~ ~ A ~ıo 
Çorlu (Hususi) - İkinci göçmen ka - 11--------....--------11 

filesile Romanya.dan gelen göçmenleri - A.W. ~. 
mizden birisinde itina ile bak1lan bir 
ckaz• vardır. Irkdaşımızın ifadesine gö
re bu hayvan, kırk yaşındadtr. Bu yaşına 
rağmen görünüşü hlll dinçtir. 

Ttrt borCa r 111ı1n 

• • m • 
it • 1 wcleli 

Belediye sular idaresinden: 

19 OG 19 Ol 

Terkos ana yoluna bu defa ilave edilen bir sifonun ana yolU!l8 bağlanrruuıı 

dolayısile 1-10-938 cumartesi günü bazı semtlerde terkoı suyunun az akmak ih-

timali olduğu sayın halka bildirilir. (7000) 

lzmir Ticaret ve Zahire Borsasından : 
Borsamızın zahire ve hububat analiz işleri için aylık en az 90 Doksan lira 

ücretle bir kimyager abnacaktır. İsteklilerin vesikalarile Borsa idaresme mür 

caatlan. c699b 
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J Münib anlaş:;ıasmm esasını anlatıyoruz: , 

Alman ordusunun ileri 
hazırlığı bQşladı 

1 Konuş~alar 9 saat sürdü v11-ançQ 
sabaha karşı bitti 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Konferansın, Südet mese1esi hakkında 

bir prensip anlaşmasına varmış olduğu 
Alman, Fransız, İtalyan ve İngiliz sala
hiyettar kaynaklarından teyid edilmek-

dar ikmal edilecektir. Tedricen yapı l 
lacak olan bu tahliye işine bir beyne}., 
milel komisyon nezaret edecektir. 

( Baş tarafı 1 inci sayfamızda) Bir numaralı mıntaka 1 ve 2 teşrini- met reisleri arasında yeni bir konfe - tedir. 
··det. .,,,,lesi hakkında evv:lde, 2 numaralı mıntaka 2 ve 3 ransın mevzuunu tPc::kil edecegıru· · · be- Tedkik edil bitıni"'tir. Su mc.... . • teşnnievvelde, 3 numaralı mıntaka -ı ecek meseleler çok :ı • 

1 
ırnu<> ve Hıtler, yan ederler. Bac::vekil Çemberla · """"'"' ·· te 

bir anlaşma hası J • • 3, 4 ve 5 teşrinievvelde, 4 numaralı " ynın ~
1 

mus şa-
l 

ve Daladye anlaş Münih, 29 eylfil 1938 rı Sir Horas Vilson, gazetecilere müza-

Alınan nüfusunun kesif olınadıj'. • 
mmtakaların tahliyesine gelince, bu ~ 
nun Çek, İngiliz, Fransız ve İtaly~ 
murahhaslarından mürekkeb bir ko .. 
misyonun kontrolü ile yapılacağı ve lS: 

olini, Çember ayn mıntaka 6 ve 7 teşnnı' ·evvelde ı·,..gal o-clir :ı Munnm protokol: kerelerin samimi bir hava içinde cereyan 
imza etınişler · akl lunacaktır. Diğer mıntakalar mezku"'r B .. ··k B 'tan tt··· . b. ce Südet topr arı uyu n ya ve Fransa hüku - e ıgıni söylemiştir. Sir Horas, dört dev-

Teşrinisaniye kadar ikmal edilecelt 
anlaşılmaktadır . 

İngiliz membalanna göre • 
laşma muc~ ~ımektedir. Teferrü:ıt enternasyonal komisyon tarafından metleri Çekoslovak devletinin yeni hu- let adamının yarın memlekeUerine dö-

yaya ter e t · Prag hü derhal tesbit olunacak ve 1 O teşriniev- dudlarının sebebiyet verilmemiş bir nüp, dö~miyeceklerine dair sorulan bir 
it edilmiş ve anlaşma ıne nı - vele ka~ar işgal olunacaktır. 

t
ine bildiriI.ıniştir. 

5 
Üçü .. #.,_ da taarruza karşı enternasyonal garanti - suale cevaben: 

tam olduğu· - ncu UAra zikredilen enter s_ine dair olan ve 19 eylfil tarihli İngi- - Tedkik ve intar edilecek rok mese-
baha karşı anlaşmanın . . · nasyonal komisyon blebı"sı"tın· hitamına " ~ 

bl
. v aredılınıştır liz - Fransız tekliflerinin altıncı fıkra _ leler vardır, demiştir. 

bildiren bir te ıg ne~ · kadar enternasyonal teşekku"'ll""r tara-t . .... sında münderiç bulunan keyfiyeti esas tık toplantı 
Anlaşmanın ınBe nı bah saat fından işgal olunacaktır. ittihaz ederek bu anlaşmayı imzal"'"""'"'- İhzari mahiyette olan ilk toplantı saat 

İngiliz rnembalarından alınan ha • 
berlere göre ise, konferans İngiliz-Fran 
sız son tekliflerini müzakerelere esıd 
olarak kabul etmiş ve bu tekliflerin 
tatbiki hususlarını tesbitle meşgul ol
muştur. · 

Toplantılar devam ediyor 

U··nı'h 29 (A.A.) - u. sabı·· Bu. _ko_ misyon keza Sar'da yapılan }ardır. ~ 12 
t g 

neş .45 de başlamış ve 13.45 de sona ermiş-

aşab11ıdaki nihai resnıı e 1 - plebısıtın usulleruı· e ı"stın· ad edecek o - P 1 tir. o onyalı ve Macar ekalliyetleri me-
lınistir: . Al ı lan'1nezklır plebisitin usulleri9i de s_elesi halledilir edilmez, Almanya ve Bu toplantıda Hitler, Çekoslovakya 

o,; be günü öğleyın - man, - tesbit edecektir. emF ız _ ve İngiliz hükumet Ge b Italya da Çekoslovakyaya garanti ve - meselesine sür'atle bir tarzı tesviye bu-
an rans .. k . . ne u komisyon plebisitin de tari- receklerdir, lunması ve Prag hükfunetinin artık bjr 

Tam dört saat süren ikinci celseden 
sonra, saat 22 de üçüncü bir toplantl 
daha yapılmıştır. Bu toplantı sonunda 
rcsmt bir tebliğ neşredilecektir. 

en~ tarafından başlanan muza e - hını de tesbit eylı"yecektır· Maamafih ~ Münib, 29 eylfil 1938 beklenmeksizin V'.adleCW yerine getir-

bitnıiştir. k hük"' bu tarih teşrinisaniden muahhar olarak Munzam deklirasyon: mesi lüzumunda ısrar etmiştir. 
an 

t. .. Yo<>rıar derhal Çe uıne- tesbit olunamaz. Dö"rt h~:1-""- M""te kib ç ~~ ıiAwııet reisleri, anlaşmada u a en emberlayn, sonra Dalad-
tebliğ olunınuştur: . Münihte 6 - Hududların kat'i tahdidi enter- derpiş olunan komisyonun Alman ha _ ye ve nihayet Mussolini, bu mesele hak-

Çemberlayn ve Daladyenin, yeni Çfi 
koslovakyanın Almanya tarafından d8j 
garanti edilmesi için, Hitleri iknaa ça
lıştıkları öğrenilmiştr. 

Müzakerelerin bu gece !jOna ermesf 
çok muhtemeldir. 

E 1
1'.1 1938 tanhınde . nasyonal kom·s t fınd · · kınd h"kh-- ı · · • Y ut ·ıtere Fransa ve Italya 1 yon ara an yapıla- rıcıye nazırı ile Berlindeki İngiliz a u wm::t erının noktai na.zarlarını 

anya, ngı ' caktır. Fransız ve İtalyan büyük elçilenn· den, bildirmişlerdir. 
ın a " - 1 yonun, P ebisitsiz olarak mürekkeb olacağı hususunda mutabık Mussolini'nin teklifi 

d 
rıktolunan anlaşma aşağıda Bu kom·s 1 

satı derpiş eder: . Fr · terkedilecek olan mıntakalanna aid ır- kalmışlardır. Haber alındığına göre, Mussolini, İs-
a 

.Büvi.ik Bntanya, allSa ki ahkamda ı"stı'snat h ı ·· 1 d h"li h b" · d lın~Y 
1 

JS"d t arazısının terki k im k .. a va e munhasır Münib, 29 eylCı.l 1938 panyo a ı ar ını e mevzuu bahset-

tt 1 "'ı:ı Alman- u e a a uzere eh.,.....,.,...; ts" tad"lAt M d-1.1~-- mi"' ve hattaA bu··t- b' ·· ··u··1 · a J-• . ·"fbarile aktolunan 'ü .. ......LULUY~ ız ı a ın nn'Z8111 ~yon: :ı un ecne ı gonu u erın 
sunda prensı~ .ı ı 1 k asını dort devlete tavsiyeye hakkı Arazi terkinden dogv acak bütün me- geri alınmasını teklif etmiştir. 

avı nazarı ıtıbare a ~ra _mez - vardır. B şrn J - d k t seleler enternasyonal komisyonun sa _ u esnada Bitlerin de müstemleke me-
terk keyfi~~~ini~ aş:t:b~ ş~:l~ . 7 - . Terkedilen mıntakalar halkının lahiyeti cümlesindendir. selesini mevzuu bahsetmiş olduiu söy-
v usullen uzerı~d~ f d gırmesı ve çıkması için bir hakkıhiyar Münib, 29 eylfil 1938 lenmektedir. 
ardır ve J(endilennbı~k- er en t~~rı derpiş edilir. * Bundan sonra toplantı tatil edilm\ll ve 

1 "'"'anın tat ı ı garan ısın- Bu hakk h. i b ahh h 1J bu an a-r- l beyan ederler d. . 1 ıyar ş u anlaşmanın ak- Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras mur as eyeUeri öğle yemeğini ye-
ınes'ul tuttuk an~ . · mı takib eden altı ay içind Ü 1 _ Belgradda mişlerdir. 

T hliy
e 1 teşrınıevvelde başlı- nacaktır. Bı· Alın e ~ o u M - a . . r an - Çek komısyonu Belgrad 29 (A.A.) - Türkiye Bari - dir. ussolini ve Bitler birlikt~ yemişler-

tır... .. Britanya, Fransa ve İtal- ~~k~~;yarın .~eferrüa~ını tanzim ede- dye Vekili Rüşdü Aras, Cenevreden ya-
- Buyuk 

10 
ıeşrinievvele kadar piş 'e li kın :;ıubadeles~. Usullerin.i der - nn sabah buraya gelecek ve bütün gün :bdııci toplantı tahlıyen~n bilhassa hiç bir tesi - teveı~lece lve ~ nn.~~adeleden mü - burada kalarak Stoyadinoviç ile görü- Saat 16.30 da başlamış olan ikinci top-

ııbulacagı ve • aks b . ~ese elen tanzım eyliyerek - şecektir Jantı tam dört saat sürmücı ve 20.30 da ni-
tahribata ugram ızın unun tır. · h ~ edileceği hususunda nıuta~!:Jtal : 8 - Çekoslovak hükumeti kendi as ··Ania·ş··ma·····-esasiirlöiö.. :::~:ı~ göre aıılapna 

ardır. Çekoslov~kya • u u~etı keri ve polis teşkilatında b~lunu d~ Alınan ve İtalyan membalarına göre bu 
kur tesisntın ,t~~~ata ugramaksı- !': ~~1.?!Attan aynlın.ak istiyen bu - haırlan·dıg\J 1 Mu .. n·ıhte toplantıda varılan prensip anlaşması mu-
ifasından mes 0.. : .. n uu.::. t Almanlarını dört hafta 1· ın' _ cibince Südet to akl Alın 

-
Tahıl.ye usullerı, Almanya, B.u- de terhıs ede"""ktı·r. ç dU 1 1·? , pr arının anyaya 

t 
'-"" n nası geç 1 terki ve bu terk keyfiyetinin tatbiki hu-

Britanya. Fransa. talya ve Çekos- Çekoslovak hükfuneti siyasi .. .. sualan tesbit edibni-+i•, ·n r"nden mürek ı d ..J~ ' curum - ~H .. .... -...lryanın '!tlünıessı e 1 • - er en uvlayı cez.a geçirmekte ol b ·· (Ba§tarafı ı inci sayfada} Südet topraklan dört mıntakaya ay-
enternasyonal bir .ko~~=kt~ara- tün Südet Alman mevkuflannı an dö~ le Münibe müteveccilıen yollanna devam rılarak, bun1ann Almanya tarafından iş-

teferrüatile tesbıt 1 ır. hafta içinde tahliye edecekt etmişlerdir. Bu yolculuk esnasında hu- gali tedricen tahakkuk edecektir. Birinci 
_Alman mıntakasının Al~an ~ıt~- Mun:zam deklhuyon: or. ~i istişarelerde bulunan iki dost bqve- mmtakaya dahil Eger ,ehri ve havali-
tarafından merhale~;le ışgalı hır Ç Dört devlet hükiimet reislerinin kil, konferansta taldb edecekten hareket si, teşrinievvelin birinde lfgal edilecek 
nievvelde başlıyöstaca .:r- d .. rt kek1°1~lovakyadaki Polonyalı ve Macar hakkuid.a tamamen mutsbık kabm§Jar- ve ayın 10 una kadar diler mıntakalara 
erbut haritada g erı en ° mın- e a ıyetler meselesi hakkınd l"k da dır. aid i§ler de :intaç olunacaktır. 

t t f da ic:"ar h"'k.11. tl a a a a r ın Aimı-n kıtaa ı ara ın n -Jb ı u ume er üç ay içinde mutabık k 1- Konferansm topJandıiı bina Çekoeloftkyanm. 7enl hududlan 
a ile yapılacaktır: madıklan takdirde, dört devlet hü~ _ Münib, 29 (Stefani ajansı bildiriyor) - Bir habere göre Çekoslovakyanın 

A ker
AI hazırlık} d :=:u:ı:i~~:re!:sıı::ı ~1:: ~~ir~dudlannı bizzat Mussolini çiz -

S ar a ~ağı Nazist sarayında bütün hazırlıklar Diğer taraftan Fransız Havas ajan-

d d 
• ıkınal edilmiştir. Müzakeratı tak.ib sı, konferansda bir prensip anlaşması-

eva m e ly 
etmek ıçın dünyanın her ta - na vanlmış olduğunu teyid etmekle be-. 0 r rafın~an tayyare ile gelen ga- raber, Südet topraklarının işgali hak _ 

-------- zetecıler Münihte toplanmışlardır. kında şu malOınatı vermektedir: 

rBaştarofı 1 inci sayfada> ı dud muhafm dün bir Çek k Gazeteciler için bir otel tahsis edilmiştir. İşgal nasd olacak? 
· • ·h yasak ··ıd·· ··1 - - urşunu ile S b h y·· d rb maızemesınm ı. ran t• ho qru muştur. Goma-Lcsna Polonya a a saat onda bir hususi tayyare ile 15 uz e elli nisbette Südetlerle mes-

dra 
29 

(A.A.) - Tıcaret nezare ı- udud karakoluna karşı Çekler İtalyan gazetecisi de buraya gelmiştir. kün mıntakaların tahliyesi Teşriniev • 
bir emirnamesi, harb malzemesinin mışlardır. ateş aç- Daladyenin gPlişl: velin birinde başlıyarak, on güne ka-

er haricine çıkarılmasına aid olan Hariciye nezareti Çek 1 k . e . . 
16 

t . · ı·ğ· ~ os ova ya elrı- M.. .h Ö Bütün ~ehir Alm ba kl 
tiyelerin rnakbuliyctını eşrını- ı ı nezdinde şiddetli bir pr t tod " unı , 29 - ğle üzeri Fransız baş- ~ ' an yra arile do-

ed
. D · 

1 
o es a bu· v k"l' D 1 d f d natılmıştır. 

1 
kadar ilga etmekt ır. omınyon- unmuştur. e ı ı a a ye re akatin e iki müsteşar eınüstemlekelere ve tngıliz himaye Tezahürat devam edi olduğu halde Münib tayyare istasyonun- Daladye alkaşlandı 

andası altında bulwıan memleket- Varşova 29 (A.A.) _ B_tünyor da yere inmiştir. Daladye istasyonda Al- Münib 
29 

(A.A.) - Havas ajansı 
JD •• te d k tt Çek u memle- h · · muhabirinden: yapılacak olan ihracat mus sna ır. e e oslovakyadalti p 1 man arıcıye nazın Fon Ribentrop ve Çekoolovokyaıla bottbklu _ kasın~ ka)Odsız ve şartsı:.::::.;~~:= F'rans>Z büyük elçisi Fransuva Ponse ta- Daladye, bulunmakta olduğu da!re-
ag 

29 
(A.A.) _ Çek radyosu, d~~ yaya ılhakı lehinde muazzam tezahürat rafından karşılanmıştır. de Fransız sefiri Francois Poncet ile 

henüz hizmete alınmamış olan bu- devam etmektedir. Çember/aynin gelişi: görüşmüştür. ııporcuları askerlik dairelerine müra- Bu mıntakanın kurtarılması . . t ki Öğle vakti, Göring büyük ünifor -
davet etmiştir. edilen gönüllü kıt'alarına halk 1r.tleeşh 1 Kısa bir müddet sonra İngiliz başveki· masını labis olduğu halde B. Daladye-

radyolar, B. Beneşin General Si- linde yazılmaktadır. u a- Ii Çemberlaynl hlmil olan tayyare de ye cemile mahiyetinde bir :ziyarette 
'yi aynı zamanda yüksek ekonomi Lebista- tek "bi Münibe vlsıl olmuştur. Çemberlayn de bulunmuştur. 
yi başkanlığına tayin ettiğini bil- Varşova 29 (A.A) s:ılh" tt tayyare istasyonunda F.on Ribentrop ve Saat 12.20 de Daladye beraberinde 
ktedirler. • hafilde beyan olunduğuna gö::,e;~0~:. İngiliz büyük elçisi Henderson tarafın- Göring ve Francois Poncet bulunduğu 

~edbirler vakyanın Polonya hükumet· dan istikbal edilmiştir. Kalabalık bir halk halde açık bir otomobil ile otelden ay-
. . . ıne memnu- kütlesi Çemberlayni tezahüratla alkışla- rılmış ve tayyare meydanına muvasa-

g 
29 (AA.) - Hususi eşhasa nıyetı mucıb bir cevab verdiği ve iki 1 t d 

b 
memleket arasındaki ihtilafın berta mıştır. a m a olduğu gibi halkın cyaşa• nida-

satıiması bugünden iti aren ya olduğu hakkında birrok -ebı" memrlae-f BiWıare otelde toplanan dört devlet a- larile alkışlanmıştır. Güzergahında 
"lmiştir. Benzini yal.ı;nz doktor- -, ""'"" damı ~ıe v· t ı ı h Ik k ketlerde çıkarılan haberlerin d,.,._· ol- ug yemegıni beraber yedilttm op anmış o an a esifdi. Daladye, 

müdafaa için çalışan sana - ug•u sonra -zak Hitl · · t" · madığı anlaşılmaktadır. mu ereye çekilmişlerdir. erın zıyare ıne gıtmiştir. 
satın alabileceklerdir. tlç hükllmet reisinin de istikbali ema- ... • Çekoslovakya henüz Polonyanın meta- ıKİ Çek diplomatı Münihte 

Bamanyada l"b t b smc:Ja kendi milli marşları ~alınmıt ve Lo 
29 b R ı a ına ceva vermemiştir. Bu pyiala- halk tezahüratta bulunm .. ..+ur. ncira 29 (Husus!) - Berlindeki 

(A.A.) - Ka ine, o - r~ hangi m~adlarla çıkarıldığı belli- Münih donan~dı· Çekoslovak elçisi ve Londra Çekoslo -
Çekoslovakyaya her türlü dır. Polonya hukUmeti Prag ile olan mü- B rı· 29 vak sefareti müst.ep.rı bugün tayyare 
liyatını yasak etmiŞ'tir. nasebatını realist ve vakıilara milsteııid e_ ın (A~). - Alınan fstihba- ile Münibe muvasalat etmişlerdir. Bu 

BoJ...._ bir tarzda tanzim edecekti:-. ~-t burosun':1~ Munıhten bildirdiğine iki Çek diplomatı konferansın emrin -
29 (AA.) _ Bugün i- :&mayetler gor~ Mussolıru •Prens Şarh sarayın - de bulunacak, kendilerine sorulması 

mukarrer kısmi f M".nih 29 (AA) s·yast da ikamet edecek, Kont Ciano ise Vi - muhtemel 1 ll bl se er - u . - ı meh:ıfil _ er J h •t . o an sua ere ceva ar vere-
ten tehir edilmictir. d d 1 b" · te - a reszeı en otelıne inecektir. ceklerdir. 

,.. e o aşan ır nvaye göre, Polonya Çember ı R · ı p ~~- Mr hiıdiıle ve Macaristan kendi ekalliyetletini ple ayn egına alas Hotel'de Aynca Macar Hariciye Nezareti er-
....... -- .) - Bir Polonya hu- hisitsi& J1PN' g Plf :ıı:a~ ~!~~~: de Vier - Jahresze ~ kinından bir ~plomat ta bugün Peş • 

• ı"*y kumaJldanı, artık ~vav • 

Çekoslovakyaya teblii 
Münib 29 (A.A.) - Siyasi mehafildea, 

öğrenildiğine göre, dört devlet arasmd& 
elde edilen anlaşma, Münihte bulunmalt• 
ta olan Çekoslovakyanın Berlin elçlat 
Mastniye bildirilmiştir. 

Londra 29 (A.A.) - Reuter ajansıma 
Pragdan aldığı bir habere göre, Çekosl°" 
vak hükU.meti resmi bir tebliğ neşredea 
rek, İngiliz, Fransız tavsiyelerinın ted· 
ricen tatbiki hususunda İngiliz hüktimer 
tinin notasına verilecek cevabı kabine-. 
n1n kararlaştırdığını bildfrmektedir. 

Bu cevabın müsbet olduğu bununla be
raber bazı ihtirazlar dermeyan edildil' 
söylenmektedir. 

Tahliye işlerini kontrol 
Münib 29 (A.A.) - Havas ajansı bildi· 

riyor: Konferans Almanyaya terkedile
cek toprakların tedricen tahliyesi plin· 
larıru hazırlamıştır. 

Evveli Alman halkını~1 kat'iyen ekse
riyette bulunduğu mıntakalar Çekler ta
rafından 1 teşrinievvelden 10 teşriniev.. 
vele kadar İngiliz lejyonunun veya ,P 
temasyonal bir kuvvetin kontrolü aıtu:: 
da tahliye edilecektir. 

Saniyen, Alman halkının o kadar kesil 
bulunmadığı ve Çekoslovakyanın birden• 
bire Almanyaya terketmek istemediği 

topraklar hakkında, Almany:ının, Fran· 
sanın, İngilterenin, İtalyanın ve Çekoslo
vakyanm temsil edileceklen enternasyo
nal bir komisyon bu topraklar hakkında 
gerek hakimiyet gerek iktısadi, mali ve 
saire bakımlardan bir ka.rar verecektir, 

Yeni hududun tayini ve her iki tarafın 
bu hududu işgali 25 ikinciteşrin~ kadar 
yapılacaktır. 

Münih 29 (AA.) - Çemberlayn vı 
Daladye bugün Londrada tesbit edilen 
plarun bazı noktalarını tasrih etmek 
suretile kat'i olarak Hitlere kabul et, 
tirmeğe çalışmışlardır. 

Yeni Çekoslovakya devletinin Fran ... 
sa ve İngiltere ile birlikte, Almanyı 
tarafından 6a garanti edilmesi husu "' 
sunda, Mussolini'nin ısrarla müdafaa 
ettiği Polonya ve Macar metalibatı yü· 
zünden, Hitleri mütereddid bırakmış • 
tır. Maamafih alman bazı haberlere gö
re, Hitler, Polonya ve Macarların en 
kısa bir müddet içinde tatmin edilme
leri şartile nihayet bunu kabul etmiş
tir. 

Varşova 29 (AA.) - -D. N. B.
Pozen'den buraya gelen haberler6 

göre, Çekoslovakya hududu istikame
tinde Polonya askerf kıtaatınm hare -
ketleri görülmekte,~. Şimaldeki gar .. 
nizonların cenub hududuna sevkedil -
diği zannediliyor. Bu nakliyat dolayı • 
sile normal şimendifer nakliyatında 
arızalar olmuştur. .............................. ·-··························· .. 
Beylerbeyi fabrikasındaki facia 
Evvelki gün Beylerbeyinde mantaı. 

tapası fabrikasında bir iştial vuku bul• 
muş ve fabrikada çalışanlardan 2 7 kişi 
yaralanmıştı. Yaralılardan üçü evvelce 
kaldırıldıkları nümune hastanesinde' 
ölmilijtü. Dun de gene iştial esnasında 
yaralanan ve Haydarpaşa Nümune h~ 
tanesinde tedavi altına alınan amele
lerden Sefer, Hakkı ve Ali kızı Ayşe 
isrn .. . . •. .. 



"Son Posta nın Hikayesi 
" 

CIFTi ALTM ı·s KURUS 
1111111111 .. 111.. Çeviren : ismet Hulusi 

ğine bir kere daha emin olabilmek için: - Muhakkak size ölil tavuk satml.Ştır. 
blkmış bahçesindeki mısırların altla - - Hele gözümün önünde bir kere de Bu zamanda çifti altmıı kurup tavuk 
nru kabartıyordu. İşine o kadar dalmış - sen say! hiç bir yerde yok. 
u kı, bahçe kapısının açıldığını, bir ya - Deyip, bir kere de ona saydırmayı ih- - Ölü tavuk olsa daha ne istersiniz. 
INancı adamın çakıllı yol:ian yürüyerek mal etmedi. - Ya ne? 
ta yanına kadar geldiğini bile farkede - Tavukları satan; altmış kuruşu almış, - Tavuklar benim tavuldanm .. 
memıştı. gitmişti. - Anlıyamadım. 

1 lstan blll Bele~yesi hanları _J a----- --Belediye merkezile dairelerin~ lüzumu olan muhtelif boyda 400 tane bayrak 
açık eksiltmeye konulmuştur. Hepsine 1360 lira bedel t~min edilmiştir. Liste
sile prtnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler !490 sayılı kanun-

da yazılı vesika ve 102 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile ~raber 

11/10/938 Salı günü saat l4 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdular. (6854) 

~ 

Şehir tiyatrosu tarafından neşredilecek olan ve hepsine 900 lira bedel tahmm 
olunan 28000 tane Türk Tiyatrosu Mecmuasının tab ve ihzarı açuc eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sa -

yılı kanunda yazılı vesika ve 67 Jira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 3/10/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimt EncOmende 
bulunmalıdırlar. (B.) (6521) 

-~uk~m~nn? ~~~~~~~~i.~~ -~~~~~~u~-- ~------------------------~~~~ 
di Hacı Hurşid Efendi başını k!lldırdı. kendine: mişti. Tavuklar da taze klsiılllişti. Besli D E N • z B A N K 
oı Km- ısında bir adam duruyordu. Elinde - Çifti değil, teki altmış kuruştan faz- idiler de hemen aldım. 1 
~~ı~~~az~ın~miş~u-laed~~~~~~~~iki~ -Ç~~~u~ • 

an~u bellı ıki tavuk vardı. Ta\•ukları uz:ıttı: vuğa yedirdiklerimi bir hesab etsem, ne- - Ben de onu düşünmüştüm. 
da - Tavuk alır mısınız, yeni kestim, ge- rede altımı, nerede yüz altmış. Herif mu- - Ya, çalınmış olduğunu düşündünüz (Yeni) vapurların Bandırma birinci ve 

ikinci mevki Ucretlerinde tenzllit 
a Ytirdim. hakkak bu iki tavuğu bir yerden çalmış- öyle mi, bu noktayı itiraf edi1orsunuz. 
baş Hacı Hurşid Efendi tavuklara bakh, tır. Adam sende bana ne .. gözlerini aç - - Efendim. 
böy1aşını salladı: salar, kümeslerinin kapılarını kapasalar - Çalınmış olduğunu siz de dUşündU lstanbulla Bandırma arasında gOııdQz postalarını yapmakta olan (Yeni) 

vapurların birinci ve lldncl mevki tıcretleriode ll llkteşrin 1938 tarihine 
mOsttdif çarşamba gOnOnden Uibaren .mObJm tenzilat yapılmıştır. 

ut1'1 - Kaça verirsin? da çaldırmasalar.dı. nüz mü demek istiyorum? 
i 1 - Çıfti seksen kuruş. Benim tavuklarım da var .. ben çaldın- - Düşündüm değil, bildim bile, çifti 

'C Çıftı seksen kuruş. Sudan ucuz buna yor muyum? altmış kuruşa tavuk nerede bulunur kit 
Nakliye Tergisile pul parası dahil olmak Qzere birinci mevkide seyahat 

edecek yolculardan (887) klll'Uf yerine (300) kuruş ve ikinci mevkide 181• 
bat edecek yolculardan (2") kuruş yerine (150) kuruş ocret alınacakbr. 

o deri r. ı. Hacı Hurşıd Efendi, böyle semiz Tavuklarına yem vetmeyi unuttuğunu - Devam ediniz. 
tavukları seksen kuruşa nerede bulsa öpe hatırladı. - Tavukları satan paralan aldı gitti. 
6pe alırdı. Fakat pazarlıksız alış veriş - Bu sabah yem vermedim. Amma 2a- Ben de benim tavuklarıma yem vermı-k 

~k~~~~~~ ~~d~a&~~di~~. i~küm~d~il~. ~~M~---••••••••••••••••••••••••• 
- Hele bir bakayım. İki kesik tavuk elinde kümese doğnı göreyim, kümesin kapısı arduıa kadar a- -
T vuklan eline aldı. Fazla ağırdılar. yürüdü, kümese yaklaştı, kümesin kapısı çık ve tavuklarım ortada yok. Ben meğer 

Bunu anlamış olmasına rağmen tersini açıktı ve iki tavuğunun yerinde yeller e- kendi tavuklarımı, o hırsızdan çüti alt-
10ylemeyi daha faydalı buldu: siyordu. mış kuruşa almamış mıyım? .. 

- Bunlar çok hafif. Hacı Hurşid Efendide şafak atmıştı. Komiser düşündü: 
Aizına dojru götürdil, üfledi; tüyleri- Bir boş kümese, bir de elindeki tavuklara _ Şimdi ne istiyorsunuz? 

nın altına baktı. Yağlı oldukları ~sebel- baktı. Bu tavuklar '.kendi tavuklarıydı. Hacı Hurşid Efendi: 
cev Ji idı. Fakat gene tersini söylemeyı !ay- Nasıl olmuş ta aldanmış, kendi tavukla - _Ne istediğimi anlamadın nu, hırsızın 

m dalı buldu: rını, tavuklarını çalandan satın almıştı. tutulmasını, cezalandırılmasmı ve altmış 
vlü - Zayıf hayvanlar. - Gece tavu~l.arı çalıyor, sonra kesi - kuruşumun bana verilmesini istiyorum. 
g(i - Değil bayım.. hem semiz, hem ağır. yor, sabah getınp bana satıyor. Ben Der gibi komiserin yüzün~ bakta. Ko _ Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. - Zayıf, amma mademki getirmişsin böyle küstah hırsız görmedim. Amma o- miser bir kAğıd kalem çıkudı: 
Pftine kırk kuruş vereyim! nun alacağı olsun. _ İsminiz! 

- Nerede bu bolluk bayım .. böyle ta- Başına şapkasını giymeden, sırtındaki _ Hurşid! 
YUklann çiftini kırk kurup kendim bul- ceketi d~ğiştirmeden karakolun yoltmu _ Soy adınız! 
um alırım. tuttu. Komiser masası başında oturuyor- _ Ekerer! mam lcab ediyor. _ Şiklyetiniz ayn :İf, dlrmQnfbe ıe 

- Haydi elli olsun, daha b~r diyeceğin d~. ~~~ ~urşkt Efendinin telişla içeri _Ne İf görürsünüz?. _Hayır yok. lince bu da ayn if ... Biz hırsızı anyaca -
fok ya! ...._ gırdiğinı gorünce: - Şimdilik hiç, evvelce memurdum, Komiser daha bir takım yazılar yaz - ğız, fakat çalınmıf bir mah, çahnDUf ol-

- Olmaz. - Ne var, ne oldu, bir vak'a mı! sinnim dolayısile tekaüde aevkeclildim. dıktan sonra klğıdı Hacı Hurfid Elen - dufunu bil bile, satın almıt olmanız._ 
Adam gidecek gibi idi. Diye sordu: _ Nerede oturursunuz. diye uzattı. Hurşid Efendi okudu." Ke - Hacı HUI'fid Efendi sözün nihayetini 
- Altmış kul11fl - Vak'a, hem de ne vak'a, böylesi ıö- - Aralık sokak on yedi numara .. Hani .keledi: anlıyamadı. Gözleri kararıyor, bap d6 -
Adam dilfdndü: rülmemiştir. güzel bahçeli ev .. kaplSUld!l htr nal var- cÇalınMlf bir malı, çalınmıt oldujunu nüyordu. 
- Vermezdim amma, 1enin güzel batı- - Bir cinayet! dır. bile bile satın alan ve bunu karakolda 

- - icabında pde 3 kqe ahaabilir. - -

nn için. - Daha beter.. - Fazla tafsilita lüzum yok. Şimdiye itiraf eden Hurşid Et.erin, dlrmQ. cea.t 
Hacı Hurıid Efendi cebinden para çan- - Nerede? kadar hiç sabıkanız var mı? kanununun maddei mabsuuıına ......... . 

Acaba kimdi 1 tasını çıkardL Onlukları, yirmi beşlikleri - Hele arzedeytm. Bu ubah bahçem - - Efendim. Hacı Hurşid Efendinin rengi sarardı, Ju-
c; 1lU' kaç kere ardı ardına saydıktan sonra de çalıfıyordum. Bir adam kesilmtı iki - Sabıkanız var mı! zardı, morardı: 
c:ınaı. ... ~et altmq kurufU bir araya getirip tavuk getitdi. Çiftini altmıJ kUl'Uftan al- - Fakat ne münasebet. - Ben ıize ıikiyet için pl.miftim, fa -

lngilizceclen. çeviren: N.,,r 

? acwnın avucuna toydu. Fazla vermedi - dıın. - Soruyorum, alellllUl Ua4enlzl al • kat bu zapta göre ... 
po 
nu 
eve - Dur, acele etme. O kerte elimden SON ayırttığı odalar hep birlnei katta 

- Yuh ervahına! rgsTANIN mer antresi vardı. Tatvonm 

kurtuldu, ve la- EDE!? QOl'\AN\ olduğu için asansör merasiminden ele 
kin ceht ettim, kurtuldular; basamakları kırtmzı yol 
bulacağım. halısı döşenmiş mermer merdivenden 

- Zor bulur- yukarıya çıktılar. 
sun. Kaçan balık İfakat hanım da, Gurab! efendi de. 
bir daha oltaya Torikle Takvorun kendi aralannda sık 
gelir mi? sık fiskos etmelerinden, acaip acaip, bt-

- Voltaya gel· rini tecessüs eder gibi tavırlanndan pl-
mesfn varsın. Pa· girmiştir. Bana ge- mizle madaması da releniyorlardı. Hele kocakan meraktan 
rekete atar ge- loor kim kendisini karşı bekaqıdırlar. deli olacaktı. 
nem tutarım. Na- tanaacağım; kimdir Böylece herif sanır: Bir aralık Torik Necmi: 

ıtl ki tutmuşum. acep?• .sm kıskaç içerisin- - Anne hanım! Babalık! Vakitli va-
- Kimi? -Ha, aferin! iiedir. Bir yana da kitsiz odanızdan dışarıya çıkmayın. 
- işte onu. Ne beydi? Zurna gibi bir - Ya??! Tıpatıp kımıldanamaz. Hızlı konuşmayın. Gürültü etmeyin. 

isim taşoordu. ingiliz entelicens - Bravo be Tak- Bana danışmadan hiçbir iş görmeyin! 
- Hani, nerede! servisin detektitlert vor! Şıllık Hürmüz. Tenbihini geçince ırtık kadın daya-
- Tuttum dediysem, sahiden balık- gibi iş görmüşüm.. den de, Lüpcil Ar naınadı: 

tır sandın ki beraberimde buru selsin? - Anlat alt tara· senden de baskın- - Kuzum, ne oluyor? diye serdu Ba· 
- Ya? fını. Laf ederken. sın. takhane mi burası? Zuhurl oyunanda· 
- Altık düpedüz umudumu kesnuş yük beygiri gibi yan - Onlar da kim- ki Kanlı Nigarın evinde miyiz? 

idim ki, az ötede köşeyi döner iken he- sokağa sapma. dir? Torik buna cevaben: 
rif genem tak karşıma çıktL Nerede? - Derken, kapu· - Biri meşhur _ Ben ne diyorsam, onu yapın. 'Ost 
Bızim de eneceğimiz otelin kapusunda. cu cevap etti: cfs- polis hafiyesi, öteki tarafına karışmayın .. dedi. 

- Yakalattıraydın.. pençli gaztacıdır, de sabıkalıların ağa O andan itibaren Takvorla ilcisi Adeta 
- Kime? Onda, senin emrine amade Müsü Olaf derler. babası! pusuya yatmış idiler. Her saat, her da-

polıs 'andı sanırsın? K a r 1 9 ı 1 1 a D - Mersi! kika, 49 numaralı odada bir çıt olsa )ru. 

- Kendin ne güne duruyorsun? oturoor .. • Hızlı adımlarla lak veriyorlar, kapı gıcırdasa dqanyı 
- Divanesin? !sporcu, boksör h~ - Ulan, Yulaf dl· kahveye döndüler. fırlıyorlardı. 

riften akşam akşam dayak yiyeydim? ye de ad olur mu? - lıte onu. Ne beydi? Zuma gibi bir tlfm tafoonlu Gurab! efendi ile Takvor kapıcı ile ahpaplığı ilerlete-
- E. ne oldu? Kapıcı seninle alay etmiş. ı nıını? ı İfakat hanım fena halde sabırsızla~- rek ,ağzı~dan fazla tafsillt kapmıya 
- Kendimi belli bilem ettirmed\m - Dur! Diğne!. Kapucuya: •Emin- - Yaşşa, be! Yamanmışsm nllaha! mışlar, öfkeli idiler. Kocakarı her ikı- çalışıyordu. Ukin elde edebildiği bü-

Saklandım. Bir tilkanm kepengini si- sinh dedim. Bana o vakıt yolcu tefte- Takvor mağrurane güldü. Kırk yılda sini de: tün malllnıat tarassud ettikleri phsm 
per aldım, gözetledim. O, içeriye gitti rini göstertti. bir "'i becerdiği bir faden dolavı ken- - E, aşkolsun! Saygısızlık da bu ka- ta b'' t t il 
· k kuld E kt bundan' .,, "9 J d 1 1 • •1 k 1 d N mun zam ır sveç pasapor u e sev ıse. apucunun yanına so um, sor- - , ne çı ı . d ' 1 T ri"' be"' dir .... ;.. .. .. ar o ur .. sıtemı e arşı a ı. erede h kt ld ğu h balt 
dum cBoş odanız varclır?• cHe!• dedi. - Çıkan şudur: Bizim kapkaç kendi- ~ . 0 ge gen ~ onun gozu~e kaldınız ayol? ~t et~e e 0 u . ~a v~ er sa ...... 
•Bize ÜÇ oda iktizadır .. • dedim. cPek ni İspençli gaztacı deyi göterttiriyor. girmişti. Adeta, bir harika başarmış gı- Torik manalı manalı gülümsiyerek: ~y~tı A~~am~ g~~wı~ müzak~~ • 
eyı, açalım .. • dedi.. Esasen, dolandıncı hırsız takımı böyle bt böbürleniyordu. - Hayırlı bir iş peşinde idik .. dedi. .. t .. ~ ey e gıne, sonra o 

- Bunlan haspi geç, anam babam' etmez? Maksadı, izini belli ebnesin. Bu Torik Necmi: - Hayırlı ~ de neymiş? dondugü zamaı;ı İstokho~ ile uzun 
Herıfı ne yaptın? malumatı elde ettikten sorama altık ü- - Haydi, öyle ise şimdi, vakit kay- ,_ Onu sonra anlarsın. Haydi, ilk pe- z~ telefo~ ?1ükAlemelennde bulm 

- Bekle, zo! Sen tınma ki lafımı bi· zerine düşmedim. Şimdik, güzel güzel ~tmeden bizimkileri abp, otele gide- şin otele gidelim. duguna daırdı. 
tirevım. otele enerlz.. hm, yerleşelim, 1Azım ıelen tertibatı Eşyayı tekrar sırtladılar, koyuldular O gece, T.:>~ikle haşhaşa verip hasbi· 

- Ne bitmez ~ey senin de Jlfın, a ikJ - Sonra? alalım. yola. hal etmişlerdı. Takvor: 
gözumün hiçbirisi! - Sonrası: biz oraa gktincez, herif - Öyle edelim. Otel, her büyük şehirdeki ikinCi ıınıf - iBu herif ya kiyak köpoğlunun bi-
. - Oda pazarlığını bitirdikten sora· kapancaa tutulmuş fare gibidir. Her - Bizim odalar malüm mu? oteller gibi kıvrak, şirin bir yerdl Al- rl, yahut da bizim aradığımızdıın bmft. 

ma sankim ikinci derece ff imiş gibi: hallnl gözetir, enksesinden, çaktırmaz- - Hel Onu da d~ Herif tında mütevazı blr lokantası, bir otur- bqka bir şahıstır .. diyordu. 
•Pardon, afedersinlz mOsil portlyer.. dan takib ederb. ICerteal gelir ıeJma •9 numrodadır. Sana 50 numroyu, keıı· ma ve okuma salollu, bir de ha- - M_..... ""t.uı~ ı 
eledim; teminden bundaa tcert1e blrlll ele 1~ Hud! Belen6ı pla- cllme 411 a,ırttudlln. <Jurv cU- m koltuk v• • ~.. ~ mer - · ~,.,n.,.,. - .... 

• 



Yaralı 
ir ki mukabele edildi. Bu ateş 

bulunan şerir:, çiftliğine ateş 
firar etmek istedi. 
ndan yetişıldi. lkincl bir 

~ .. - ... ~u, .. ye girişil~. Bu müsademe 
nd ancak.kanlı cesedı ele ge-

p , d şlerini sıkarak: \ 
IJA oİniuş.. cezayı sezasını çek -
dedi. 

kumandanı, dürüst ve pen & ız 
rla sözüne devam etti: 

~kib müfrezesi, bu işi görmekle 
iken~ gene ibu meselenin en mü
başılarından olan zaptiye çavu
r ağa da, bir bahane ile kasaba
anlmış; köylere çektirilmiştı ... 
ufrezesi kumandanı Zeki e.fcn

n ağayı tepeler tepelemez, yıl
ul"atile Tatar ağanın üstüne 

SON POS'!A 

Y~: A. R. 

gözlerini açıyor ! 

Sayfa 

\ 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Kabata~ §arap imalathanesi ile ambar arası g çtd·n n 

mesi mucibince demir çatı ve camekanla örtulmesl işi pazarlıkla ek ıltm 
muştur. 

Il - Keşif bedell 1043,90 lira muvakkat teminatı 78,30 liradır. 
ın - EkJiiltı!ıe 12/X/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 d K ba 

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap•lacaktır 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden nlınabıl r. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenm para· 

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6885:a 

Cinsi 

Masa 
Sıra 

Elbise dolabı 

Su tesisatı 
malzemesi 
Sandık raptiyesl 

Mikdan 

7 adeı 
14 • 
10 • 

12 kalem 
600 kilo 

750.000 adet 

,.,.,,.,,., 
Muhammen be. 

beheri tutan 
L. K. L. K.. 

----
264 

307 50 

571 50 

800 
1 l~ 690 

Muvakkat te. Eksiltmenin 
§ek:ı saati 

L. K. 

42 86 Pazarlık 14 

60 00 Açık eksiltm 16 

51 75 Açık eksıln e 16 

I - Nümune, resim ve şartnameleri m ucibinqe satın alınacak yukarıd cıns 

ve mikdarı yazılı 5 kalem muhtelit malzeme hizalarında yazılı usullcı le e ilt· 
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ~österılmı r. 
III - Eksiltme 6/X/938 tarihin~ rastlayan Perşembe gunu yultarıda \azılı 

saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonund 1 ~ apı

lacaktır. 

IV - Şartnameler her giln parasız olarak sbzü geçen şubeden alınabı eğl 

gibi resim ve n'.imuneleri de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayın edılen gün ve saatlerde % 7 5 gU\ enmc 

paralarile birlikte adı g~çen komisyona g lmeleri ilan olunur. c6682> <ii. Onunla da şiddetli bir müsa
e girişti. Onu da, kanlar içiJ:ıde 
rdi. 

b paşa ıle heyet Aza ından 
d yanamadtlar. 

Zeki tam kırk gün ölümle pençeleşti 
md.edi. Kupkuru, bir hıçkırık sesi işitil- Dedi. 

ı. 

ba- H k Leyl8, çılgın bır er esın başı, önüne eğildi. 
sevinçle sıçradı. 

ı Y Allah, razı olsun. 
mırıldandılar. 

* 
ÜÇ MÜKAFAT 

KollaTını açtı: 

- Zeki!. .. 

Gelelim üçüncüsüne.. yani, O ep 
c ... Bu adrunın elinde, para ın -
başka silAhı olmadığı için ka aba
vkif edildı. Buraya getırıldi. Müs
huzunında derhal ifade 1 alına

Diye bağırarak, onun üzerine atıla
caktı. 

T m kırk beş gün ölümle pençele - Alay kumandanı derhal kolunu ger-
ş:.n .. z:ki be!, geçirdigi son buhrandan di. Onu, bu heyecanlı hareketten 
gozunu açtıgı zaroan, dudaklarında ha- tt• 

. b. t b .. mene ı. 
zın ır e essum belirdi.. yata w ımn .. 

e~ek işlediği cürümlerı ve gerek 
erini, kfunilen itiraf etti. 

yanında oturarak gözlerini kendisin _ - Biz, senden daha mes'uduz. Çun-
den ayırmıyan Leylfı. ile alay kumanda- kil, her dakika seni görüyoruz:·: E~, 

Şimdi, burada mı o mel'un!. nına dıkti: söyle bakalım .. galiba, iyisin, degıl mı? 

Evet .. burada .. bizim alay merke
rnevkuf H Teşrifınizi bekledik. 
buyuru ruz, adliyeye \ erece -

- Sizi, tekrar görü) orwn. Ne me 'u- Diye cevab verdi. 
dum?. 

erhal adliy ye teslim edıniz ... 
lıırın hepsl llA.. ve cümlesi, tak-
şQyan .... GelelWı, asıl me eleye ... 

kadar hAdiseye sebebiyet veren 
melek) bulunabildi mi? 

Evet, efendim... Yüzbaşı Zekı e
ı taral!ından, Emin ağanın çıftliği 
m edilirken, bir saman çuvaımm 

de saklı olduen haln.ı>-2._"eçiril-- --anın her köşesinden, birer: 
Ooch!., 

işitildi. Çünkü, muvnffakiyet 
in edilemediği takdirde, sultan Ha

d n .. gözünden düşmek korkusıle, 
et a1 .. nnın cümlesi, derin bir endi
çmdelerdi. Şimdi.. artık korkula -
hiç bir şey kalmadığını görünce, 

un heyet erkAnı, geniş bir nefes al
lırr; haklı olarak derin birer (Ooh!) 

lerdi. 

ccib paşa, neş'elenmışti. Kô e mın
r ne daha iyi yerleşerek, yüzünde 

n, memnun bir tebessilmle: 
Kumandan bey!.. Öyle tahmın edi
m ki; bu meselede, zablUinizin de 

h yli himmet ve hizmetiniz sebkat 
. Tabii, bunu anlayıp dinliyece -

Hüsnn hizmeti sebkat edenlerin 
lesini, taltif edilmek üzere, zatışa
ye anedeceğiz. .. Faknt e~ el emir

şv, yüzbaşı Zeki efendiyı görüp o -
t ekkür beyan etmeliyiz. Burada 
kendisini derhal getirlinız .. 

Devlet, Dem!ryollın ve limanları işletmesi Umum ıdares clAıla"ı J 
Muhammen bedeli 8970 lira olnn i30,000 metre bant amyant 20.10.1938 perşem

be günü saat 15 de Haydarpaşa gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 672 Ura 75 kuruşluk 
muvakkat teminat ve teklif mektubhı.rını muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşadn gar binasındaki komısyon tarafından pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. (6623) 

,.,.,,.,,., 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 160 ton karpit 8/11/1938 Salı gunu saat 

15,30 da kapalı zarf usulile Ankarnda İdaıe binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiycnlerin 1125 liralık muvak.ka.t teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları, tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komısyon Reisliğine 
vermeleri Hlzımdır. 
Şartnameler parasıı olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefhgindcn dağıtılmaktadır. c6745. 

,.,.,,.,,., 
Muhammen bedt>li ve isiml ri nsağıda yazılı 2 grup yol malzemesı !0/11/938 

Perşembe günü saat 15 30 dan itibar n sıra ile ve kapalı zarf usulu ile Ankarada 
idare binasında sat n alınacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerıo t klif edılecek malın hizalarında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettigi vesıkaları ve tekliflerim aynı gün saat 14,30 a 
kadar her grup lçin ayrı z rf halinde Komısyon Reısl ğine vermelen lazımdır. 

ŞartnamC'ler paras z olor k Ankarada Malzeme Daıresinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve se\·k sefliğind n dağıtılmak tadır. (6807) 

Grup İsım 'Muhammen 

1 
2 

Küçük yol malzemPsi 
Bulonlar (Yerli 

(Ecnebı malı 

Bedel 
Lira 

34.274.90 
49.317.54 
19.900.06 

ESKı 

Muvakkat 
Teminat 

Lira 

2.570.60 
3.698.81 
1.492.50 

FEYZtATı 

Cinsi Mikdan Muhammen b. Muvakkat Eksiltmenin 
beheri tubrı teminatı Şekli gtınll atı 

L.K.S. L.K. L. K. 

Kalın makine 2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Açık Eks. 7-X-9 8 14.-
kt\ğldı 
Takrirlik knğlt 
'I eskerelik 
kliğıt 

151 o 

750 

. -. 
11 -. 

B vaz mektup· 400.000 adet 
luk 

90.- 1350.-

75.- 562.50 

Zarf No. 5 
Tınnpon st\n
ger kağıdı 

-.-.39 1560.-
2 >.000 tnb. • 1. 97 393.96 
6ı.IO kilo 65. 66 

S ynh kurşun 20 ı 00 adet 
kll!em • 
KO~·Uk karbcu 2.flOO kutu
kl\ğıdı 

1. 17715 2J5.50 

90. - 2250.-

101.25 • • » 14 30 

t2. 19 • • • » 14,45 

117.- • 15,-

29.55 • • ,, :o 15,30 

17.66 Pazarlık • » 16 

168.75 Açık Eks.10-X 938 14,-

KA rıt zımba 6 O ttdet _ 30., _ 150.- 11.25Pazarlık 1> » 14,SC 
mal\inesJ 
KH\sôr 3.000 • - 62. - 1860.- 139.50 Açık eks. » » 15,-

ı _ Şartname ve nümunelcrı mucibınce satın alı~aca~ yukarıda cıns ve mik
darı yazıh 9 kalem kırtas·y~ levazımı hizalarında gostenlen usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

ıı _ Muhammen bedollerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmıştır. 
ıu Eksiltml' yukarıda yazılı gün \'e saatlerde Kabataş Levazım ve Muba-

yaat Şubesmdeki alım komisyonunda yapılacaktır. . 
ıv - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden ahnab• leceğı gı· 

bi numuneler de gbrulebili'r. 
V - İstcklılerin eks1ltme içııı tayın cdılen gün ve saatlerde % 7.5 guvenme 

paralarile bırlıkte adı geçen komisyon(} gelmeleri ilAn olunur. c672h 

ZA yj: İstıkl6.l L1sesl ı lncl devre n ncl sı
nıfından almış olduğum 2224 NoJı tasdllrma
menll zayi ettim. Yenlalnl çılı:artacalundan 
esk!alntn hükmü yoktur. (1159) 

Şükran Toker 

Dr. lhsan Sami 
ısrA=ILOKOK ,ısı 
lstafılokoklardan mntevellld (er

genıik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
bam, arpacık) ve bOtOn cild hasta
lıklarına karşı pelc. tesirli bir aşıdır. 

Dlvanyolu No. 113 
······························································ 

Son Posta 
Yevmt. Slyasl. Havadla ve Hallı: ıazetesl 

Yerebatan, Çataıçeşme .okü. ı:t 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıun yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 

Sene Ay Ay 

ay kumandam birdenbire cevab ve-

Yatılı BOGAZiÇi LiSELE Ri Yatısız 
Kr. Kr. Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

cli... Anıde çehresi de w ışr, 
un derin çizgileri gerildi. Tıtri) en 
ap klarının ara ında iri birer 
yaş belirdi. Fakat o, bu ) a ları 
e l>stermemek için göz r i ta

e dirlrken, boğulur gibi bir 
cev~ verdi: 
Ma 

JL 

Arnavutk&y Çifte Saraylar . 
Ana 5ınırı ile ilk kısım en leni ve modern tesisat ile Bebekte eski fo'ransız SenJoıer mektebı blna~ında Orta 'Te 
Llse smınan ArnavutköyOnde Trnmvay caddesinde Çifte Sar•ylarda kız ve erkekler için ayn daıreler?~:urer 

gt\n saat 10 dan 17 ye kadar Yenl Talebe kaydı için Çıfte Saraylarda mektep idaresine mnracas-t edi e r. 
1stiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

• 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - llk· Orta ve Llae kı ımlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gnnderllir. 

Adres : Şeh:aadebap Polia karakolu arkuı: Telefon : 22534 

-·~·~ 

TURKtn 
YUNANİSTAN 
ECNEBl 

.W0 'i 00 fOU 
2340 1220 710 
2700 1400 800 

Abone bedeli peıindlr. Adrea 
delfitirmek 25 kuruıtur. 

1~ 

270 
30:> 

Gelen eural •flf'i verilmez. 
ilanlardan mu~uliyet alınma.z. 

Cevab için mektublara 10 kuruıluk 
Pul illveai lbımdır. , .............................................. ,~ 

c~~;.r;~~=::..J 



14 Sayfa 

İstanbul Belediyesinden: 
ı Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 3489 No. lı kanun ile bu kanunun 

tatbiki suretine da r kararname muclbınce, İstanbul Belediye sınırı içinde aşa
ğıda yazılı eşya ve maddeler perakende ücarette 1 birinciteşrin 1938 tarihın • 
den itibaren pazarlıksız satılacaktır. 

A. - Her nevi kesilm.İ§ ka.sablık hayvan etlerile sakatları, kesılmiş kümes ve 
av hayvanları etleri, sucuklar, pastırmalar. (Ayakta her cins canlı hayvan satış
larile canlı kümes ve av hayvanları satışları mezbahada yapılan kesilmi7 hay
van ve sakat satışları pazarlıksız satış kanunu hükümlerine tabi değildir). 

B. - Taze yumurta, süt, yoğurt, tereyağ, aadeyağ, kaymak ve peynir satan 
dükkanlarda gerek bu ma1.ldeler ve gerek bu dükkanlarda satılan diğer eşya. 

C. - Şişe, damacana, fıçı, madeni kaplar ve emsali kapalı kaplar içinde satı
lan sular. (Bardakla ve sair suretle yapılan açık su satışları bu hükme tabi de
ğildir). 

D. - Yaş meyv ve sebze satışlarile yaş meyva ve sebze satan dükkanların sat
tıkları diğer maddeler. 

(Munhasıran balık satan dükkAnlardaki satışlar için şimdilik pazarlıksız sa
tış mecburiyeti y ktur, ancak sebzeci ve meyvacı dükkanlarında yapılan taze ba
lık satışlarile bu dükkanlardaki bilfunum eşya satışları kanunun şümulü dahiline 
girdıgi için pazarlıl31z satılacakt1r). 

E Her nevi bakkaliye maddelerı ve bakkal dükkan ve mağazalarında satı-
lan her nevi eşya. 

(Haddi zatındc bakkal ~şyası olmıyan maddeler, mesel.ıi çinko, t eneke, top
rak, porselen kaplar, süpürgP, çivi gibi eşya yukarıda kaydedıldiği gibi bak
kal dükkanlarında satıldığı takdirde ı azarlıksız satılacaktır). 

F. - Odun, ag ç kömürü, maden ko nürü, linyit, antrasit, sömikok, kok ve 
brik tler. 

G. - Kadın, çocuk ve erkeklere mahsus deri, kısmen veya tamamen last ik 
her nevi hazır ayakkabılar, çizmeler, terlikler, sandallar ve emsalıle ayakkabıcı 

dukkanlarında satılan mantar, potin bağları, ayakkabı boyası ve bunlar g"bi di
ger butün eşya. 

H. - Hangi cins dükkanlarda satılırsa satılsın her cins hazır şapka ıle hazır 

şapkacı dükkfmlannda satılan şapka malzemesi ve diğer hazır eşya. 
(Hazır şapka satmayıp münhasıran şapka malzemesi satan dükkanla:· bu hük

me tabi değildir) . 

1. - Kadın, erkek ve çocuklar için hazır olarak ve perakende satılan her cins 
elbiseler, paltolar, roplar, mantolar, muşambalar ile esas meşgalesi hazır elbise
cilik olan dükkanlar ve mağazalarda perakende satılan diğer her nevı eşya ve 
maddeler. 

J. - Manifatura dükkan ve mağazalarında satılan her nevi manifatura eşya
sil bu dükkan ve mağazalarda satılan diğer her nevi eşya ve maddeler. 

K. - Her nevi kumaşlar ve kumaşçı dükkftnlarında satılan sair ~sya. 
(Ayni zamanda elbise sipariş almakla beraber metre ile de satış yapan terzi 

ve tüccar terziler dahıldir. Ancak metre ile satış yapmayıp münhasıran sipariş 
üzerine iş gören terzilerin dükkanlarında dikilmek üzere bulundurdukları ve 
teşhir ettikleri kumaşlar ve elbise malzemesi üzerine etiket koymak mecburiyeti 
yoktur. Mobilyeci ve döşemeciler de dükk~nlarında işleri icabı kumaş, b"~ do-

kuma bulundurmak mccburıyetinde olan dükkan ve mağazaları münhasıran 

kendi imalatlarında kullanmak üzere bulundurdukları her nevi maddeler ve 
malzeme üzerine etiket koymak mecburi değildir). 

L. - Tuhafiye eşyası ve tuhafiye satan dükkan ve mağazalarda satılan diğer 
bilumum eşya. 

M. - Hangi dükkan ve mağazalarda satılırsa satılsın her nevi halı ve kilim 
ve halıcı ve kilimci dükkAmnda satılan diğer bilumum eşya. 

N. - Turistik eşya da satan antikacı dükkan ve rnağazalanndak:i her nevi 
eşya. 

2. - Pazarlıksız satış kanununun hükümleri dahiline giren eşya ve madde
lere bunların fiatlarını ve ilanı mecburi vasıflarını gösteren etiketler konula
caktır. 

3. - Her nevi sütten mamul yağlarla zeytinyağları ve d"ğer nebati yağlara 

kapalı kaplar içinde satılan menba ve maden sularına ve kesilmiş hayvan etlerine 
konacak etiketlerde bunların fiatlarile birlikte vasıflan da yazılacaktır. 

4. - Pazarlıksız satış yapılan bütün perakendeci dükkan ve mağazaların müş
teri tarafından görülebilecek bir veya müteaddid yerlerine: (Burada pazar
lıksız satıı yapılır) ibaresıni, toptan ve yarı toptan satış yapan dükkan ve ma-

gazalara perakende suretile de satış yaptıkları halde bunların müşteri tarafın
den görülebilecek yerlerine: (Perakende satışlarımız pazarlıksızdır) ibaresini 
havi bir levha asmak mecburtdir. 

5. - Pazarlıksız satış kanunu hükümlerine tabi eşya ve maddeler iizerine ve 
fiatlarını ve kanunen mecburi hususlarda ayırıcı vasıflarını gösteren etiketler 
koyrnıyan veya liste asmıyan yirmi liraya kadar hafif para cezasile rezalandm
lacaktır. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde bunlar.da yazılı fiatlardan aşağı veya yu
karı fiatlarla satış yapanlar bcı liradan yirmi liraya kadar hafif ı:Jara cezasile 
cezalandınlacaktır. 

Yukarıda yazılı suçlar tekerrür ettiği halde para cezasile beraber dükk5.n, 
mağaza veya ticarethanenin bir haftaya kadar kapatılmasına karar verilecek
tir. Dükkan, mağaza veya ticarethanesi kapatılmak suretile ceza görenlerin i
simleri, dükkan, mağaza veya ticarethanenin halle tarafından kolaylıkla görü
lebilecek bir yerine asılacak yafta ile ve gazetelerle ilan olunacaktır. 

6. - Pazarlıksız satış kanunu ve bu kanunun tatbiki suretine dair kararname 
ile izahname bir arada bastırılmıştır. İstiyenler Belediye İktısad İşleri f\.'Tüdürla
ğüne veya Belediye Şubeleri Müdürlüklerine müracaatla parasız alabilirler. 

7. - Keyfiyet alfikadarlarcn bilinmek üzere ilan olunur. (7029) • 

N öbetci eczaneler 
Bu gece nöbete! olan eczaneler fWllardır: 
İstanbul dbetindekiler: 
Ak.sarayda: (Şeref). Alemdarda: (Abdül
kadir>. Beyazıdda. (Haydar>. Samatya
da: (Rıdvan}. Eminönünde: (Be111Jason). 
Eyübde: (mkmet Atlama"'). Fenerde: <E
mllyadl). Şehremininde: (Hamdi). Şeh
zadebaşında: Ci Hakkı). Karagümrükte: 
(Arif). Küçükpazarda: (Necatı Ahmed). 
Bakırköyünde: Cİstepan) . 
Beyoflu dbetlndekDer 
IstlkliU caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşında: CMatkoviç) . Galatada: Clki
yol). Fındıklıda: <Mustafa Nam. Cumhu
riyet caddesinde: (Kurkclyan). Kalyon
cuda: (Zaflropulos). Firuzağada: (Er
tuğrul). Şl.şllde: (Asım). Beşlktaşta: <Na-
11 Halid). 
BotazJçJ, Kaddı:öy ve AdalardakUer: 
Ösküdarda: Cİskelebaşı). Banyerde: CNu
rl). Kadıköylinde: (Moda - Merkez). Bü
'Vtlkad da: (Şinasi Rıza). Heybelide: (Ta-.. ...... 
aşl 

İlan Tarifemiz 
Tele .,fttun santımı 

Birinci eahile 40() 

ikinci aahile 250 >> 

OçüncB sahile 200 » 
OörJiincü ıahile 100 ,. 
iç ıahilela 60 n 
Son ıahil• 4" » 

Muayyen bir müddes za.rlı.nd~ 
fulaca mikdarda il&n yaptıracak. 

lar aynca ıen.zıııtıı tarifemizdeıı 

Utifade edeceklerdJr. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar i~in ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta 'nın ticari ilinlarına 
aid işler için IU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıAncıhk KollektH ŞlrkeU 
Jtahnmaıuade Ban 

A.Dkara cadlleal 

SON POSTA 

ı 2 s 4 6 6 7 8 9 10 
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lJ 
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SOLDAN SAl'iA: 

• 
• 
• 
• 
• 

1 - Bahir - Temiz. 

• 
• 
• • 
• • 

2 - Mahsul - Uzak olmıyan. 

• • 

• • 
3 - Geceler - Çabuk müteessir olan. 
4 - İnmek masdarından lsml fall - Ml. 
6 - Uçan. 
6 - Blr nota - Başı bo§ gezen. 
7 - Cermenlerin mensup oldukları ırk -

AdlUme iş görmek. 
8 - İnanmak - İlf\ve - İstifham nidası. 
9 - Bayan cFrnnsızcaıt - Kamer. 

10 - İnmek masdarından müzarll müfred 
uçlincli şahıs - Gelir. 

YUKARDAN' AŞAl'il: 

1 - Mecnun - Devam eden. 
2 - Ekmek masdarından 1sm1 fail - Koru. 
3 - Blr şey yapmayı arzulama - Geri 

verme. 
4 - İman eden - Blr meyva. 
6 - Emlr. 
7 - Dilenci - Gurur. 
8 - Para - Kırmızıya benzer renk - Hay

ret nidası. 

9 - En buyuk hayvan - Muradına. nail 
olan. 

10 - İndirilmiş - DAmen. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli .............................................................. 

~ 
Bu~ünkü program 
İSTANBUL 

30 Eytuı 1938 cuma 
18.30: Dans musikisi (Plak>. 19: Konfe

rans: Selim Sırrı Tarcan, (Köylü karde~lerl-
mlz).19.30: Sıvas gecesi ve havaları, Tanbu
rl Ömer ve Aşık Osman. 19.55: Borsa haber-
leri. 20: Saat Ayarı. Vedia Rıza. ve arkadaş
tan tarafından Turk musikisi Te halk şar-
kıları. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: 
Saat lyarı. Orkestra. 21.30: Suad Gün ve 
saz eserleri: Refik Şemseddin ve arkadaşla

rı. 22.10: Hava raporu. 22.13: Darüttallm mu
siki heyeti: Fahrl Kopuz ve arkadaşları ta
rafından. 22.55: Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23: Saat Ayarı, İstlkl~ marşı. 

* ANKARA 
30 Eyliil 1938 cuma proıramı (Ö!le neşri

yatı tecrü~ mahiyetinde olarak yenJ stüd· 
yoda yapılacak.) 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

12.30: Alaturka plAk neşriyatı. 13: Haber
ler. 13.15: Kan.şık pldk neşriyat1. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Türk 
musikLc;l ve- halk şarkıları (Hikmet Rıza ı. 
20: Arabca neşriyat ve saat Ayarı. 20.10: Ha
berler. 20.15: İnce saz faslı (Tahsin Kar!l.
kuş). 21: Çocuk Esirgeme Kurumu namuıa 
konferaM: (Ramazan Gökalp Arkın). 21.15: 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Haberler ve ha
va raporu. 22.15: Yarınki program. 
.............................................................. 

ErtuiruJ Sadi Tek ·l'iyatrosu 
Bu gec:e 

(Beylerbeyinde ) 

Sot Kardeşler 
Yarın gece A. Hisarda 

Büyük müsamere 

Kayıp aranıyor 

İngilterede lig maçl 
sürprizlerle bitigo 

Lig maçlannın 6 oyununu hiç mağlub olm:ıdan 
puvanla bitirmiş olan Everton ligde en sonuncu 

Hudersfield'e 3 - O mağlub oldu 

Arsenaı ıa.ğ açığının bir hücum.unu kesen Mame 
İngiltere lig maçlanrun yedinci haf- dir. Fakat son güne kadar b 

tası oyunlannın birinci liğinde büyük hal devam edebilecek mi? 
bir sürpriz olmuş ve lig maçlarının al
tı oyununu hiç mağlup olmadan tam 
puvanla bitirmiş olan lig lideri Ever -
ton, ligde en sonuncu olan Hudersfi -
eld ile yaptığı maçta 3 - O mağlup ol
muştur. 

Arsenal: O • Aston Villa:O 

Bu mevsim birinci ligde oynayan 
Aston Villa mevsimin en mühim oyu
nunu Arsenal ile yapmıştır. 

Arsenalın meşhur Hig Bory. stadın
da yapılan bu maç tahmin edildiği ka
dar güzel ve heyecanlı olmuştur. 

İngiltere millJ tak 
Avrupa muhteli 
ile karşılaşıyor 

25 futbolcudan teşe 
eden muhtelitte en ço 
alan İtalyan oyuncul 

İngiltere futbol liğinin ye 
A. Villanın meşhur ve beynelmilel şinci yıldönümü münasebetile 2 

sağ açığı Broosmeen sakatlığı dolayı -
sile takımda yer alamamış olınası bü - rinievvelde İngiltere milli takı 
yük bir eksiklik doğurmuştur. rupa muhtelitile bir maç yaP' 

Aston Villa'run bu oyunu Arsenal i- Bu maç dünya futbol tarihinin 
çin yeni bir ders olacak kadar güzel azzam hadisesi olacaktır. Şimdi 

dar İngiltere futbolü Avrupalıl geçmiştir. 1 
Aston Villanın sağ muavini Massie yaklaşılmaz bir hal almıştL 

yüz üç bin liraya satın alınan Arsena _ bütün m::ıclarda İngilizlerin şaY 
lin sol içi Janesi bütün oyun müdde - ret o, • • -pctıılar ta 
tince pek mükemmel bir şekilde tut - merak ve hayretle seyredilınişt 
muştur. yet Avrupa bir muhtelit yapıp 

İki tarafın bütün gayretlerine rağ _ nu ölçecektir. İsviçrede Zürihde 
men oyun sıfır sıfıra bitmiştir. nan Avrupa komitesi en mük 

Aston Villa ligde dördüncü, Arse - Avrupalı futbolcuyu seçmiştir. 
nal ise on altıncı vaziyettedir. Bu maç- lardan A. ve B. olarak iki ta~ 
ta 70.000 ~i bulunmuştur ki bu aded lacaktır. Bu yirmi beş oyunc 
mevsim başı için yeni bir rökor adde • simlerini verelim: 'fJ. 
dilmektedir. Kaleciler: Oliveri (İtalyan), 

Hudersfield: 3 • Everton: O (Fransız). 

Bu mevsim oyun tarzını unıumt Müdafiler: Minelli (İsviç~~ 
barbden evvelki kısa ve sür'atli pas denhove (Holanda), Janes ( 
şeklindeki sistem olarak kabul eden Rava (İtalyan), 
Everton karşısına çıkan en zorlu ta - Merkez muavinler: Andreo1° 
kımları kolaylıkla yendiği halde lig - yan), Sarosi (Macar). 
de en sonda bulunan rakibine mağlUp Yan haflar: Lazar (Macar), 1< 
olmaktan kurtulamamıştır. İlk devre (Çek), Kupfer (Alman), Diagne 
sıfır sıfıra bitmiştir. sız}, Bourbotte (Fransız). 

İkinci devrenin altıncı dakikasında Sağ açıklar: İds (Macar), S 
iki gol yiyen Everton son dakikalarda (İtalyan), Bickele (İsviçre), 
bir gol daha yemiş ve birkaç savı fır - (Fransız} . 
satı da kaçırrnl{tır. Maçta 25.000 kişi Sol açıklar: Bruskad (NorV~ 
bulunmuştur. laussir (İtalyan), Pesser (Alrxl 

Blackburn: 3 - Manchester: 3 İçler: Meazza (İtalyan), F~ 
İkinci liğe düşen meşhur Manchcs- talyan), Stroh (Alınan), Han 

ter eski lige dönmek için yaptığı gay - man). t 
retlere rağmen vazeyetini ıtoparlaya - Merkez mühaclın: Piola ~ 
mam~tır. Braine (&lçika), Courtois ( 

İlk devreyi ' _ ı gallb bitiren Manc- Bu şekilde sekiz İtalyan, beŞ 
heste.r ikinci devrede yediği bir gol - sız, beş Alman, üç Macar, iki isıı 

bir Norveçli ve bir de Holand~• den sonra berabere kalmıştır. 
rupanın en iyi oyuncuları ola 

Mancbester ikinci ligde on· yedinci mişlerdir. • 
vaziyettedir. • ............. - .............................. . 

Maçta 20.000 kişi bulunmuştur. İstanbul Şehir Tiya~,, 
1 lıkteşrin akşamı 'JJ>. 

Eşim, Uzunk:öprüde Keşanlı Hüseyin oğlu Uli Uluslararası Maraton yarışı ııııııımn~nı; Komedi ıasrıı• 
Ahmed Boztepe yedi aydanberi kayıptır. 28 Teşrinievvelde Çekoslovakya'nm ımıı,""mım YanhşlrksrlarPerKdeolll 
Hayat ve mematından veya bulunduğu yeri Kosis şehrinde yapılacak olan uluslar l~ ~il 
bilenlerin insaniyet namına: Uzunköprünün arası Maraton yanşının organizasyon 
H~.l.se hatun mahallesinde 45 numaralı ev-
de Ahmed Boztepe zevcesi Seher9 blldlrme- işleri siyasi karışıklıkların artmasma Yazan : V. Şekspir 
ıerl rica olunur. rağmen mükeuunel surette işlemekte- TOrkçesi: Avni 01vd 
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URSA ORMA MEKTEBi MODORLOGONDEN: 
a Orman Mektebine Seçilenler: Bolu Orman Mektebine Seçilenler 

Attı ve soy adı İmtihan odutu Orman B. Mil. Namzecl No. Adı ve soyadı imtihana llrdill Orman li. Mil. 

Ahmed İnaner Bursa Orman lılekaebl ~ ı Mumla Karapınar 1lolu Ormm llekte1ıi 
1lehmed Arın a • • M Fethi Gürel • • • 
Ali İhsan F.rtuyun a • • G Bultsi Kam1f • • • 
Hüseyin Gunçıkan a •,.., • G Orhan özet • • • 
lmnau Göke;,r • • • e Şevket Ekici • • • 
Abdullah Eraoy • • • &O Kemal Ferhan > • • 

Hilmi Oğuz.ban • • • 68 Salih Akovahğıl • • • 
Mustafa Narsever • • • a Mustafa Kayıhan Bursa Orman :Mektebi 
İbrahim Gülkokar • • • ıt Mure'e Deıel a • • 
M. Ali önocak • • • 32 Ahmed Hamdi Erel > • • 

Kamtı Savul • • • 53 Nevzad Koruyan > • • 
İhsan Ertal Bolu Orman Mektebi 70 Abdürrahman Onat > • • 

l'ethi Dizer • • • 78 Nahid Yalkı > • • 
İhsan Çakır • • 108 Nuri Özgün > • • 
Salahaddin Mutlu ! • • 114 Mebıned Zeki Eneklll • • • 
Recai Dalyan > • • D Suphi Eman İllabul an- 11. Jml.endtalilf 
Mehmed Konuralp > • • 6 İrfan Ataöver • • • 
Hasan Basri HO§gör > • • 'I Mazlum Akkar • • • 
Necati Şaklar 1.tanbul Orman B. Milhendiallli 23 Vahdeddin Türkeı • • > 

Hamdi Sanlı • • • 28 Hüseyin Olçay • • > 

Akif Sumer a • • 42 Hasan Okuyan • • > 
V edad Esmersoy a • • '13 Ali Sarabil > • • 
Refik Yılnv • a • '15 Ferhan Beyazkun • a > 

HAzım Koçana • • • 82 Mehmed Işıldar • • • 
hin Uğurlu • • • 84 Nihad Ostrova > • • 
Nureddin Abn • • a 17 Midi İnanç İzmir > • • 

Hüseyin fwıan ., • • ·18 İsmail Yay > • • 
Mustafa Çığmaz • • • 23 Süleyman Atala) > • • 
Hüseyin Topçuojlq • • • ı Osman Kilerci Samsun > > 

Alieddin Günıuş • • • 17 Ahmed San • > • 

Settar Yılmadürk Ankara > • 26 Nureddin Yağcıoğlu • > > 
Mehmed Eşme • • • 68 M. Hakgüder • > > 

Şevki Sivas İzmir • , • 2 Bürhan 'Oçdoğan Trabzon • > 
Cavid Erçetin Samsun • > 4 Remzi Yazıcı > • > 

Fethi Erdem > • • 6 Sefer Çıtır > • > 
Bahri Eskizağra > • ,. 16 Faik Yaycı > • > 

M. Klmil Uysal > :a • 26 Sabri Sipahi > • > 

Yaşar Avcı • > • ı Muhlis Tunç Kars • > 
1. Şahinler Trabzon > > 7 Efsel Ekan • • • 
A. Zafer Barutçu > 1\ • 27 Mes'ud Yanar Antalya • > 

Halil Saka > • • 4 Hüseyin BüyükboyaCJ Konya • • 
Farulı: Vardar > ~ • ıı Mehmed Burdurlu • • > 

Hasan Vural Kan • • Sıtkı Yardımcı Diyarbakır • • 
Şevket Dilher • • • H Cemil Köyüoflu Adana > • 
Şükrü Toraa Antalya • • 18 Ahmed Tanya:r > • • 

Kemal 'Uıgencı • • • 19 Sallhaddtn Yentür • • • 
M. Peker Konya • • 27 Halil Kalender > • • 

Mehmed Emin Arıkan • > • 7 Cemaleddin Oğuz Edirne • • 
Ragıp Arıkan • · • • 18 Osman Özhavala!t • • • 
MeU.d Tekin Diyarbakır • > ı KAmn Çimentepe l'.akişehir • • 

Bu 11l mektebimizle Bolu. Orman mektebine alınacak talebe için açılan müsabaka imtihanında muvaffak olup ta kabul edilenlerin imtihan olduktan 
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SEFALiN 

Romatizmadan çok ızhrab 
çekiyordum. 

SEFALiN 
beni kurtardı. 

8q " .. •inlan. ..... 
•tnlan. pip, Dedeyi 

derhal ıeçirir. 
Eczanelerden 1 llk ve 12 ilk 

ambaıaııanm ısteytnb. 

Başmühendislikleri itibarile namzet numaraları ve iaimleri yukarıya yazılmış ve kaydı kabul şartlarının 9 uncu maddesi mucibince verecekleri taa)\hdcl 
örnell de milabakaya &irditlerl Orman Bqmühendialiltlerine gönderilm!§tir. 

- Örnek mucibince taahhüt .senedlerini yaptıranlardan Bolu mektebine Seçilenler hemen, Bursa mektebine seçilenler ise 15/10/938 den ltibareıı mekteblerine t edecek1erdir. 

RADIO 
EDISSON -Taahhiid senedaiz gelenlerle Bursa Orman mektebine 15/10/938 den evvel plıenler kabul edilınlyecekler ve her J1d JllHtebe nihayet 1/11/131 wihiDe 

gelmlyenlerin by,ıdlan slllnect>ktir. .......... 
- Müsabakaya girip te yukarıda 1snü yazılı olınıyanlar imtihanı kazanmadı&Jarmdan wularla inıtihn oldukları Orman Başmühendisliklerine müracaat ede· 
MiMWMGll •lmalJClwlM'.a ('1024) Be,ojla l.tUılAI caddeli No. 34 

.. 

Karaf'iier, b&brek. tat VI kumlarm
dan miltevellid aancılarmıs, damar 
8el'tllklm w Amalık pklyeUeıl • 
niDU&INALDe~ 

URINAL 
Vücudde tı>planan asid ilik "fe olm
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, aJmması kolq
dır. Yemeklerden sonra )'arım barı. 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BnOOLU - lsTANBm.. 

Ankara Tarih Dil, Copafya Fakültesi 
Direktörlüfünden 

ı -l'M'Jlwla .. _. ,m 7muk mftn*aası 10/10/938 paaılal aGntı U.. 
bra mektebler nmb••beclltllnck &Ht 15 de kapalı zarf 11.1111ile 71Pdlıcalr.tll'. 
ı - t.tetBlerta 1- illa füa1ıe ._. twarma Ddlracaa\ eke& prtnamqi 

llftbilirlar.. 
a-u.-.ab-......... .-. at .. '•*" ihale &bil_. M lıt 

War mı 'Ar mvh_....._ "'"9liDe 79tınlmuı ]Azım .... _ ... _ ... '''"""· -·~ 



Siyasi Sabah Gazetesi 

Memleketin en tanınmış gazetecileri 
ve Muharrirleri tarafından neşredilmektedir. 

PAZARTESi 
-

DiKKAT! 
••••d• redl ,az mllyon insanı haata eden ve bunlardan sekiz ll'.lllyonunu 

tildUren en mUdhlt Afet aıtmed1r. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz aivri aineklerin bu alrla hayret verici cinayetle

rindea ko111nmak ve kutulmak için hepimizin bildiği bir tek deTa Tardır ki bu da ( Kioin) dir 
K-. •tman1a e11elaia illcıdar. 

Bey11eım:lel bb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 
.... ibl tababeti kiaiain bu harikulAde kuvvetini artbrmak, halai:diği, kuvvetaizliğı, kanan:lıit 

n.1-ek ve atma parazitlerini derhal 6ldürmek için kinini Araenik, Çelik Ye bir çok aca 
nelaatat bnllwrile birleftirerek B10GENINE mü.tahunnı bazırlunşhr. 

iN 
Sıtmadan lıoranmall ve kurtulmalı için en birinci devadır. 
Kqı temizleyip çoğalbr. Kırmızı kUrecikleri arthnr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihaya 

dermaıwzlıjı giderir. Sıtma parazitlerini öldürilr, aatmanın b~tün ıekillerinde ıifa temin 

eden bu yüksek teıirli ilA; her eczanede bulunur ~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 

ÇIKIVOR. 

Tatlı bir U Y K U 

Uykusuz:uk -
Sinir airıları -
Asabi öksü
rükler - Bay• 

gınlık 

iYi EDE 

temia eder. 

Baş dö_.lj 
Çarpınb fi f 
nirden uerl , 
len bütii_O t.d 

hatsızh!'.'d 

iYi E~· 

T cknik okulu giriş imtihanları fJ 
Tabletleri her taanede arayınız. (Poata kuhua 1255 Hormobin) ııol 1 - Teknik okulu giriJ imtilıanlan 5/ 10/938 Çarpmba günli tsı.P 

s.. Posta Matbuu sitesi Fen fakültesi konferans aalonunda yazıb olarak yapılacaktır. _J 
Dz. Harp okulu komutanbğından .......................... -- 2 - İmtihan tam saat onda bqlıyacıktır. Kaydolanların san ~ • 

Bir almanca öjretmeni alınacaktır. Acele Heybeaiadadakl okula müracaat Nepiıat MüdQrll; SeH"' Ragıp ım., hayet saat dokuz buçulı kadar geımı, olmaları llzımdır. .,. 
edilmeai. (6923) SA.H1PLE8.t: 3. ltaAt IMBÇ 3 - 938-939 ders yıh ledriaatına 17/BlrinciteFin/1938 Pazartesi ,ot'° 
--~~--~----~~------~~~~~~~~~--~~~~~~~~~Drna----U-ŞAKU~-G-l_L n~aktır. . <•~) ~ 

Meşhur Alman gtlzellik mütehassısı Profes6r Doktor E. WİNTER tararuı.ı' 
f ormfilil yapılan ve terki
binde altın kremi bulunan VENO PUDRA 

Pudracılık AD'atmm ve kim1a fenninin en HD .. lı..tdlr. Her tene ve la• limaJa ,_..... ve cildi laarilmlide casibeli ve ıtizel ofllPI'~ 

IOll .... ,..._. Ylll09 ........ ..,_ 1tar !r• lınllJ• ......._ 81pı•: N• ..... l"8Ja Zacle ... ıre111'1 ........ 


